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โดย คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
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ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดานนโยบายและแผน
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
ในคราวประชุม ครั้งที่ ........ วันที่ ...........

คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเปนการสงเสริมการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวบงชี้ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 –
2565 และแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิ บัติงานด านวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัน ทรเกษม ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561
ฉบับนี้ ประกอบดวย บทนํา แผนปฏิบัติงานดานวิจัย และการติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การพั ฒ นาท อ งถิ่ น และชุ มชนเมื อ ง มี โ ครงการรองรั บ 16 โครงการ วงเงิ น
22,420,360 บาท
2) เพื่อส งเสริ มและสนั บสนุ น การนําผลงานวิจัย ไปใชป ระโยชน หรือบูร ณาการกับ พัน ธกิจ อื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัย มีโครงการรองรับ 9 โครงการ วงเงิน 587,400 บาท
3) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย มีโครงการรองรับ
1 โครงการ ใชงบประมาณในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก มีโครงการรองรับ
4 โครงการ วงเงิน 533,000 บาท
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม รวมทั้งผูรับผิดชอบในแตละโครงการและกิจกรรม
อยางชัดเจน เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานไดอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และการดําเนินโครงการ ซึ่งไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคตามแผนไว จํานวน 6 ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้
จะเปนแนวทางการดําเนินงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดตอไป
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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บทสรุปผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของวัตถุประสงค จํานวน 6 ตัวชี้วัด มีโครงการทั้งสิ้น 29 โครงการ วงเงิน
รวม 23,540,760 บาท โครงการจําแนกตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การพั ฒ นาท อ งถิ่ น และชุ มชนเมื อ ง มี โ ครงการรองรั บ 16 โครงการ วงเงิ น
22,420,360 บาท
2) เพื่ อส งเสริ มและสนับ สนุ นการนําผลงานวิจัยไปใชป ระโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจ อื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัย มีโครงการรองรับ 9 โครงการ วงเงิน 587,400 บาท
3) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย มีโครงการรองรับ
1 โครงการ ใชงบประมาณในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก มีโครงการรองรับ
4 โครงการ วงเงิน 533,000 บาท
โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม หนวยงานที่รับผิดชอบจะไดนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดแผนงาน
ตอไป มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน
เมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจําและ
นักวิจัย
คาเปาหมาย รอยละ 20
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 จํ า นวนงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ เ ผยแพร ในระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
คาเปาหมาย 25 เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน
คาเปาหมาย รอยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่นของ
มหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คาเปาหมาย รอยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัย
คาเปาหมาย 1 ฐานขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหนวยงานภายนอก
คาเปาหมาย 10 เครือขาย
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติการศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
ได กํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไว ใ นหมวด 6 ดั ง นี้ มาตรา 47
ใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาตองเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงตางๆ
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ดังนั้ น มหาวิทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษมจึงไดจัดทําแผนปฏิ บัติงานดานวิจั ย ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อเปนการสงเสริมการดําเนินงานตามตัวบงชี้เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและให
สอดคล องกั บ ปรัช ญา ปณิ ธ าน แผนกลยุ ทธมหาวิทยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการจั ดทํ าแผนดังกลาว ซึ่งมุงเนนการมีสว นรว มของผูเกี่ยวของเพื่อนําไปสู
การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันตอไป
1.2 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
แผนปฏิ บั ติ ง านด า นวิ จั ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ได ผ า นกระบวนการมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความรูความสามารถและมีความ
เกี่ยวของกับแผนดังกลาว โดยผานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวมกันระดมความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะที่
เปนประโยชน รวมกับการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปน
ขอมูลประกอบการจัดทําแผนดังกลาว
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัยอยางเปนระบบ ตั้งแตการกําหนดนโยบาย
รูปแบบแนวทางการจัดทําแผน และการติดตามและประเมินผล โดยมีเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ าป พ.ศ. 2561 เป นกรอบในการจัดทําแผน โดยมุงเนน ใหห นว ยงานและบุคลากรที่มีสว น
เกี่ยวของไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการดังกลาว
สามารถสรุปไดตามแผนภาพตอไปนี้

1

แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวบรวมวิเคราะหขอมูลดานการวิจัย
และทบทวนผลการดําเนินงานของปที่ผานมา
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 1)
ประชุมคณะกรรมจัดทํา
แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
จัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 2)
ไมเห็นชอบ
มติคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดานนโยบายและแผน
เห็นชอบ

จัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 3)
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เห็นชอบ

จัดทําและเผยแพร แผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

2

ไมเห็นชอบ

จากแผนภาพขางตนสามารถสรุปกระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไดดังนี้
1. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมวิเคราะหขอมูลดานการวิจัยและทบทวนผลการดําเนินงานของปที่
ผาน ใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
รองคณบดีรับผิดชอบดานการวิจัยของทุกคณะและเจาหนาที่ที่เกี่ยของของทุกคณะรวมประชุม เพื่อกําหนด
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมกันกําหนดวัตถุประสงค
และตตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
3. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 1) โดยโครงการและกิจกรรมจะตองสอดคลองและตรงกับโครงการและกิจกรรม
ในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณา ราง 1 ความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายของแผนฯ ที่กําหนดรวมกัน
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแกไข ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 2)
6. นํา (ราง 2) แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองดานนโยบายและแผน เพื่อกลั่นกรองแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ในคราวประชุมวาระที่ 5.3
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
7. สถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแกไข ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 3)
8. นํา (ราง 3) แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวาระที่ ..... เมื่อวันที่.......... เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
9. จัดทําและเผยแพรแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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1.3 ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและกลยุทธของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านด า นวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 นี้ มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธของแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้
ประเด็น
ยุทธศาสตร มจษ.
ยุทธศาสตรที่ 2
การวิจัย งานสราง
สรรค และ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
ชุมชนเมือง และ
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

เปาประสงค
มจษ.
1. มหาวิทยาลัยมี
ผลงาน การวิจัย
งานสรางสรรค และ
นวัตกรรมที่
มุงเนนการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชนเมือง
และการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
2. ทองถิ่น ชุมชน
เมือง คุณภาพ
การศึกษาไดรับการ
พัฒนาจากการวิจัย
งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย
3.การวิจัย งานสราง
สรรค และนวัตกรรม
สามารถบูรณาการ
กับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอยาง
เปนรูปธรรม

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
แผนกลยุทธ มจษ.
2.1 รอยละของ
20
ผลงานการวิจัย
งานสรางสรรค
และนวัตกรรมที่
มุงเนนการพัฒนา
ทองถิ่นชุมชนเมือง
และการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ประจํา
2.2 รอยละของ
10
การวิจัย งานสราง
สรรคและ
นวัตกรรมที่มุง
เนนการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชน
เมือง และการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่นาํ ไป
ใชประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม
ตอจํานวนงานวิจัย
ตามแผน
2.3 รอยละของ
การวิจัย งานสราง
สรรค และ
นวัตกรรมที่
มุงเนนการพัฒนา
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กลยุทธ
มจษ.
2.1 ยกระดับ
โครงสรางพืน้ ฐาน
ดานการวิจัยงานสราง
สรรค และนวัตกรรม
ใหสอดคลองกับการ
พัฒนาทองถิ่น
ชุมชนเมือง และ
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
2.2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสูการเปนฃ
นักวิจัยมืออาชีพ
2.3 สงเสริมใหมีการ
แสวงหาทุนอุดหนุน
การวิจัยงานสรางสรรค
และนวัตกรรมที่
หลากหลาย
2.4 สนับสนุนการวิจัย
งานสรางสรรค และ
นวัตกรรมที่สอดคลอง
กับศักยภาพและ
ความตองการเชิงพื้นที่
2.5 สงเสริมการ
เผยแพรการสราง
เครือขายการถายทอด
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรม
สูทองถิ่นชุมชนและการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
2.6 สงเสริมการ

วัตถุประสงค
ของแผน
1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ใหผลิตผลงานวิจยั ที่
มีคุณภาพดานการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา การพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชน
เมือง
2. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน หรือ
บูรณาการกับพันธกิจ
อื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนา
ฐานขอมูล
สารสนเทศดานการ
วิจัยเพื่อการบริหาร
จัดการงานวิจัย
4. เพื่อสรางและ
พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือ
ดานการวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก

ประเด็น
ยุทธศาสตร มจษ.

เปาประสงค
มจษ.

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
แผนกลยุทธ มจษ.
ทองถิ่น ชุมชน
เมืองและการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่
บูรณาการกับฃ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
ตอจํานวนงานวิจัย
ตามแผน

กลยุทธ
มจษ.
นําผลงานไปใช
ประโยชนในการพัฒนา
ทองถิ่นชุมชนและ
การพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ
2.7 สงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยไปบูรณา
การกับพันธกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค
ของแผน

1.4 วัตถุประสงคของแผน (ตรงกับตารางความสอดคลอง ขอ 1.3)
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
4. เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก
1.5 นิยามศัพท
การบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการวิจัย
ไปเชื่อมหรือประสานกับการผลิตบัณฑิต การบริการทางวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชนสังคม
และพัฒนาครู
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปเชื่อมหรือ
ผสานกับการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปเชื่อมหรือ
ผสานกับการบริการวิชาการทางสังคมเพื่อใหเกิดการบริการทางสังคมที่เปนไปตามหลักวิชาการที่ถูกตองและ
สอดคลองกับความเปนจริง
การบูรณาการการวิจัยกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธกรรม หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการวิจัย
ไปเชื่อมหรือผสานกับการทํานุศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหไดแนวทางและเนื้อหาการทํานุบํารุงที่ถูกตอง
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย หมายถึง การรวบรวมขอมูลเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพภายในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน นับตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
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เครือขายความรวมมือดานการวิจัย หมายถึง การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดานการ
วิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไดแก การ
ทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ การจัดใหมี ศาสตราจารย
อาคันตุกะ หรือศาสตราจารยรับเชิญ Visiting professor
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชนเมือง
2. นั กวิ จั ย สามารถนํ า ผลงานวิ จั ย หรืองานสรางสรรคไปเผยแพรในระดับ ชาติ นานาชาติ และได
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา
3. ไดฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
4. ไดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก
1.7 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตามวั ตถุ ป ระสงค ของแผนปฏิ บั ติง านดานวิ จั ย ของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ จัน ทรเกษม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายได จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของแผน
(ตรงกับขอ 1.4)
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและ
นักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดาน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง

ตัวชี้วัด

เปาหมาย หนวยนับ

1. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย

20

รอยละ

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนํา
2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับ ไดรับการตีพิมพเผยแพร
พันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. รอยละของผลงานวิจัย
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
4. รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรมที่บูรณาการกับพันธกิจ
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัย
ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย

25

เรื่อง

10

รอยละ

10

รอยละ

6

วัตถุประสงคของแผน
(ตรงกับขอ 1.4)
3. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการ
วิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

4. เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความ
รวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก

ตัวชี้วัด
5. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดาน
งานวิจัย ดังนี้
(1) ขอมูลประเภทและระดับของ
นักวิจัย
(2) ขอมูลผลงานวิจัยที่ผานมาจําแนก
ตามจุดเนนของคณะและของ
มหาวิทยาลัย
(3) ขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
งานวิจัยโดยผานระบบออนไลน
6. จํานวนเครือขายความรวมมือดานการ
วิจัยจากหนวยงานภายนอก
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เปาหมาย หนวยนับ
1

ฐานขอมูล

10

เครือขาย

สวนที่ 2
รายละเอียดโครงการและกิจกรรม
การจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีการกําหนดโครงการและ
กิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผน เพื่ อ ให ลั ก ษณะโครงการและกิ จ กรรมมี ค วามเชื่ อ มโยง
ตอบสนองตอยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
โครงการและกิจกรรมที่กําหนดในแผนไดผานการวิเคราะหความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและกลยุทธของ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 โดยแผนปฏิบัติงานดานการวิจัยสามารถ
จําแนกวัตถุประสงค ไดดังนี้
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง มีตัวชี้วัด 1 ตัว มีโครงการรองรับ 16 โครงการ
วงเงิน 22,420,360 บาท
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัด 3 ตัว มีโครงการรองรับ 9 โครงการ วงเงิน 587,400 บาท
3) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย มีตัวชี้วัด 1 ตัว
มีโครงการรองรับ 1 โครงการ ใชงบประมาณในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก มีตัวชี้วัด 1 ตัว
มีโครงการรองรับ 4 โครงการ วงเงิน 533,000 บาท
นอกจากนี้ ยังไดจําแนกรายละเอียดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค คาเปาหมาย ระยะเวลา
งบประมาณของโครงการ รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมอยางชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย
คาเปาหมาย รอยละ 20
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพ 1. เพื่ อเพิ่ ม ความรู แ ละทั กษะ
ดานการวิจัยแกอาจารย
ในการทํ า วิ จั ย ให กั บ อาจารย
ประจําและนักวิจัย
ประจําและนักวิจัย
กิจกรรมที่ 1
พัฒนาความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ/
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรมที่ 1
1. รอยละของอาจารยและ
นักวิจัยที่ไดรบั การพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยมีความรู
ความเขาในเพิ่มขึ้น
2. รอยละของงานวิจัยทีไ่ ดรับ
ทุนอุดหนุนเพิ่มขึ้น
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

230,000
(งบกลาง)
40,000

รอยละ 80

รอยละ 5

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

กิจกรรมที่ 2
พัฒนานักวิจัยใหมีทักษะการ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทองถิ่นและชุมชนเมือง

2. เพื่อพัฒนานักวิจัยให
สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
ได

กิจกรรมที่ 3
พัฒนานักวิจัยรุนใหม

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

กิจกรรมที่ 2
1. จํานวนนักวิจัยเพื่อพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
การพัฒนาชุมชนและทองถิ่นที่
ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2. รอยละของทุนวิจัย เพื่อ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผา นมา
กิจกรรมที่ 3
3. เพื่อพัฒนานักวิจัยหนาใหมให 1. จํานวนของทุนวิจัยรุนใหม
สามารถเสนอขอรับทุนวิจัยได
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คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
40,000

20 คน

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

รอยละ 30

40,000
7 โครงการ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 4
พัฒนาทีมวิจัยขามศาสตร
และสรางงานวิจัยตามกรอบ
การปรับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมสูความเปนเลิศ
(Reprofiling) ประจําป
งบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 5
การทําวิจัยอยางไรใหไดรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
กิจกรรที่ 6 อบรม
จรรยาบรรณนักวิจัย

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

4. เพื่อพัฒนาทีมวิจัยให
สามารถทําวิจัยขามศาสตรได
และสามารถสรางงานวิจัยตาม
กรอบการปรับยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมสูความเปนเลิศ
(Reprofiling) ประจําป
งบประมาณ 2562
5. เพื่อใหนักวิจัยที่ไดรับทุน
วิจัยสามารถนําผลงานวิจยั ไป
ขอจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิไ์ ด
6. เพื่อเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนของนักวิจัย
โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณ
มากกวาจะเปนขอบังคับอันจะ
นําไปสูการเสริมสราง
จรรยาบรรณในหมูนักวิจัย

กิจกรรมที่ 4
1. จํานวนขอเสนอ
โครงการวิจัยที่มีการบูรณาการ
ขามศาสตรของนักวิจัย
2. จํานวนขอเสนอ
โครงการวิจัยที่สอดคลองกับ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
40,000

5 เรื่อง

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

10 เรื่อง

Reprofiling
กิจกรรมที่ 5
1. จํานวนงานวิจัยที่สามารถ
นําไปขอจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
กิจกรรมที่ 6
1. นักวิจัยเกิดความตระหนัก

ในหลักจรรยาบรรณการวิจัย
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40,000
2 เรื่อง

30,000
ระดับมาก

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 7 อบรมหลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

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

กิจกรรมที่ 7
1. ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจในหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยเพิ่มขึ้นตาม
เกณฑ
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คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

รอยละ 80

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

ใชงบประมาณใน
โครงการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแก
บุคลากรและ
นักศึกษา ใน
กิจกรรมที่ 5 เงิน
บริหารจัดการ
งานวิจยั

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 8 อบรมหลัก
จริยธรรมการวิจัยที่
ดําเนินการตอสัตวเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร

โครงการที่ 2 พัฒนาระบบพี่
เลี้ยงนักวิจัย

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

8. เพื่อใหนักวิจัยรับทราบและ
เขาใจบทบาทหนาที่ตาม
พ.ร.บ.สัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร มาตรฐาน
ความสําคัญ และประโยชน
ของการตรวจประเมิน

กิจกรรมที่ 8
1. ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจในหลักจริยธรรม
การวิจัย
ที่ดําเนินการตอสัตวเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร

1. เพื่อพัฒนานักวิจัยให
สามารถยกระดับเปนพี่เลี้ยง
นักวิจัยได
โครงการที่ 3 การพัฒนา
1. เพื่ อ พั ฒ นาโจทย วิ จั ย ให
โจทยวิจัยที่มงุ เนนการพัฒนา สอดคล อ งกั บ ความต อ งการ
ทองถิ่นชุมชนเมืองและการ ของทองถิ่นและชุมชนเมือง ครู
พัฒนาครูและบุคลากร
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ทางการศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2562

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

รอยละ 80

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

1. จํานวนนักวิจัยที่ไดรับการ
พัฒนาเปนพี่เลี้ยงนักวิจัย

5 คน

1. จํ า นวนโครงการวิ จั ย ด า น
การพัฒนาทองถิ่นชุมชนเมือง
และการพัฒนาครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ม า จ า ก
กระบวนการมี ส ว นร ว มของ
ชุมชนทองถิ่นและองคกรภาคี
อื่นๆ

25 โครงการ
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ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61
ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ใชงบประมาณใน
โครงการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแก
บุคลากรและ
นักศึกษา ใน
กิจกรรมที่ 5
เงินบริหารจัดการ
งานวิจยั
40,000
สถาบันวิจัยและ
(งบกลาง)
พัฒนา
80,000
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 4 ติดตาม
ความกาวหนางานวิจัย
อาจารยและนักวิจัย
โครงการที่ 5 พัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับ
แหลงทุนภายนอก

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

1. เพื่อใหนักวิจัยดําเนินงาน
วิจัยตามแผนการดําเนินงาน
แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
ทราบเทคนิคการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัย
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ทักษะการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัย
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
สามารถพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยของตนเองเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนจากแหลง
ทุนภายในและภายนอกได

1. รอยละของงานวิจัยที่แลว
เสร็จตามสัญญาเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปทผี่ านมา
1. รอยละของขอเสนอ
โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก

รอยละ 20

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61
ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

100,000
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

149,920
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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รอยละ 2

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 6 จัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยใหแก
บุคลากรและนักศึกษาฯ
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนทุน
วิจัยประเภททั่วไป
1.1 จัดสรรทุนวิจัยทั่วไป
1.2 จัดสรรทุนวิจัยสําหรับ
คณะ
1.3 จัดสรรทุนวิจัยสําหรับ
นักวิจัยรุนใหม
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนทุน
วิจัยสําหรับเขาสูตาํ แหนงทาง
วิชาการ

วัตถุประสงค
ของโครงการ
1. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร
และนักศึกษา
2. เพื่อใหมีผลงานวิจยั
นวัตกรรม งานสรางสรรคที่
พัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง
พัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนําไปใชประโยชนได
อยางแทจริง
3. เพื่อเปนการสรางงานวิจัยให
มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรมที่ 1
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. รอยละโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จตามสัญญา
3. รอยละของโครงการวิจัย
ที่นําไปใชประโยชนตอ
โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุน
กิจกรรมที่ 2
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. รอยละโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จตามสัญญา
3. รอยละของโครงการวิจัย
ที่นําไปใชประโยชนตอ
โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุน
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

9,000,000
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

7,100,000
25 โครงการ
รอยละ 70
รอยละ 30

500,000
5 โครงการ
รอยละ 70
รอยละ 30

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนทุน
วิจัยตามนโยบายอธิการบดี

กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนทุน
วิจัยของนักศึกษา

กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการ
บริหารจัดการงานวิจัย
โครงการที่ 7 เงินอุดหนุน
สมทบเขากองทุนวิจัยฯ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรมที่ 3
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. รอยละโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จตามสัญญา
3. รอยละของโครงการวิจัย
ที่นําไปใชประโยชนตอ
โครงการวิจัยที่ไดรบั ทุน
กิจกรรมที่ 4
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. รอยละโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จตามสัญญา
กิจกรรมที่ 5
รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการดานงานวิจยั
เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเขา
1. จํานวนเงินอุดหนุนสมทบ
กองทุนวิจัยใหดําเนินการใชจาย เขากองทุนวิจัย
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยใหเปนไป 2. รอยละความสําเร็จของ
ตามขอบังคับวาดวยการบริหาร การบริหารงานกองทุนวิจัย
งานวิจยั
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

800,000
1 โครงการ
รอยละ 70
รอยละ 30

300,000
5 โครงการ
รอยละ 70
300,000
รอยละ 75
1,000,000 บาท
รอยละ 80

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

1,000,000
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการที่ 8 วิจัยและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรและเปาหมายของ
ประเทศ

1. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร
2. เพื่อใหมีผลงานวิจยั
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรและเปาหมายของ
ประเทศ และนําไปใชประโยชน
ไดอยางแทจริง

6 โครงการ
รอยละ 70

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

3,239,010
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการที่ 9 วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือ
สรางความเขมแข็งดานสังคม
ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตรประเทศ

1. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร
2. เพื่อใหมีผลงานวิจยั
นวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือ
สรางความเขมแข็งดานสังคม
ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตรประเทศ และ
นําไปใชประโยชนไดอยาง
แทจริง

1. จํานวนโครงการวิจัย
2. รอยละโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จตามสัญญา
3. รอยละของงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา
และนักวิจัย
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. รอยละโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จตามสัญญา
3. รอยละของงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา
และนักวิจัย

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

5,147,550
(งบกลาง)

โครงการ/กิจกรรม
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รอยละ 20

14 โครงการ
รอยละ 70
รอยละ 20

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 10 วิจัยและ
พัฒนาเพื่อสราง/สะสมองค
ความรูที่มีศักยภาพ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร
2. เพื่อใหมีผลงานวิจยั พัฒนา
เพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มี
ศักยภาพ และนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง

1. จํานวนโครงการวิจัย
2. รอยละโครงการวิจัยที่
แลวเสร็จตามสัญญา
3. รอยละของงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา
และนักวิจัย
1. รอยละอาจารยที่ไดรับ
การพัฒนาตออาจารย
ทั้งหมด
2. รอยละของอาจารยที่นํา
ความรูจากการอบรมไปใช
บูรณาการกับงานวิจัย

7 โครงการ
รอยละ 70

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

3,132,720
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ธ.ค. 2560 –
มิ.ย. 2561

31,800
(งบรายได)

คณะศึกษาศาสตร

โครงการที่ 11
1. เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีความรู
ความสามารถในการทําวิจยั
ผลิตนักวิจัยทางการศึกษา
และสรางผลงานทางวิชาการ 2. เพื่อใหคณาจารยแลกเปลี่ยน
เรียนรู เรื่องการทําวิจัยกับการ
สอน
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนความรู
ความสามารถดานวิชาการและ
ความกาวหนาทางวิชาชีพแก
คณาจารยคณะศึกษาศาสตร

18

รอยละ 20

รอยละ 80

รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 12
การพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาการและวิจัยคณะ
วิทยาการจัดการ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพี่เลี้ยง
ทางวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ

กิจกรรมที่ 3
การพิจารณามอบรางวัล
นักวิจัยดีเดน

วัตถุประสงค
ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การสงเสริมสนับสนุนการทํา
ผลงานทางวิชาการและหาสิ่ง
สนับสนุนดานการวิจัยใหกับ
อาจารยคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อกระตุนใหอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ ทํางานวิจยั
มากขึ้น และสงเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ ยกยองอาจารยที่มผี ล
งานวิจยั

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
126,560
(งบรายได)

กิจกรรมที่ 1
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. รอยละของความรูความ
เขาใจของผูเขาอบรม
3. ความพึงพอใจของผูที่เขา
รวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. รอยละของความรูความ
เขาใจของผูเขาอบรม
3. ความพึงพอใจของผูที่เขา
รวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3
1. จํานวนครั้งในการประชุม
2. จํานวนผลงานทีส่ งเขา
ประกวด
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34,459
25 คน
รอยละ 80
ระดับ 3.51

พ.ย.
ถึง
ธ.ค. 60

24,480
20 คน
รอยละ 80

ม.ค.
ถึง
ก.พ. 61

ระดับ 3.51
13,560
2 ครั้ง
5 ชิ้น

มี.ค. 61
พ.ค. 61

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
คณะวิทยาการ
จัดการ

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเสริมทักษะ
ความรู ดานการวิจัยทาง
บริหารธุรกิจและทาง
สังคมศาสตรขั้นพืน้ ฐาน
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเสริมทักษะ
ความรู ดานการวิจัยทาง
บริหารธุรกิจและทาง
สังคมศาสตรขั้นสูง
กิจกรรมที่ 6 การให
คําปรึกษาดานวิชาการและ
วิจัยทางบริหารธุรกิจและ
สังคมศาสตร

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

3. ผลงานที่เขารอบมี
คะแนนผานเกณฑการ
ตัดสินของคณะกรรมการ
กิจกรรมที่ 4
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. รอยละของความรูความ
เขาใจของผูเขาอบรม
3. ความพึงพอใจของผูที่
เขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. รอยละของความรูความ
เขาใจของผูเขาอบรม
3. ความพึงพอใจของผูที่เขา
รวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 6
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. รอยละของความรูความ
เขาใจของผูเขาอบรม

70 คะแนน
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

16,010
30 คน
รอยละ 80

เม.ย. ถึง
พ.ค. 61

ระดับ 3.51
23,660
20 คน
รอยละ 80

มี.ค. 61

ระดับ 3.51
14,400
20 คน
รอยละ 80

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

3. ความพึงพอใจของผูที่เขา
รวมกิจกรรม
โครงการที่ 13 อบรมเชิง
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูกับ 1. รอยละของพนักงานสาย
ปฏิบัติการการเขียนหัวขอ
เกี่ยวกับการเขียนโครงราง
วิชาการที่เขารวมกิจกรรม
งานวิจยั เพื่อใหไดทุน
งานวิจยั เพื่อเสนอขอทุน
ตออาจารยทั้งหมด
สนับสนุนการวิจัย
สนับสนุนการวิจัย
2. คาระดับความพึงพอใจ
ในการใหความรูเกี่ยวกับ
การเขียนหัวของานวิจัย
เพื่อใหไดทุนสนับสนุนการ
วิจัย
3. จํานวนหัวของานวิจัยที่
ไดหลังจากการอบรม
โครงการที่ 14 อบรมเชิง
1. เพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากร 1. จํานวนบุคลากรสาย
ปฏิบัติการงานวิจยั ในชัน้ เรียน ใหเพิ่มพูนความรูและทักษะใน วิชาการและสายสนับสนุนที่
การทําวิจัยในชั้นเรียน
เขารวมกิจกรรม
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2. ความพึงพอใจของ
ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกผูเรียน ผูเขารวมกิจกรรม
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

ก.พ.
ถึง
มี.ค. 61

22,800
(งบรายได)

วิทยาลัยการแพทย
ทางเลือก

มี.ค. 61

20,000
(งบรายได)

โรงเรียนสาธิตฯ

ระดับ 3.51
รอยละ 80

>3.51 คะแนน

1 เรื่อง
32 คน

รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 15 พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

โครงการที่ 16
การเชิดชูเกียรติและใหเงิน
รางวัล เงินสมนาคุณ

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
กระบวนการทําวิจัยดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูและเทคนิคใหมใน
กระบวนการวิจัย ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการ
ทําวิจัยดวยตนเอง หรือการ
เขียนรายงานการวิจัยใหได
มาตรฐาน
3. ใหสามารถผลิตงานวิจัยที่มี
ประโยชนและมีคุณภาพตอ
มหาวิทยาลัย สังคม และ
ประเทศชาติ
1. เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใน
การผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ

1. จํานวนผูเขารวมการ
อบรมเชิงคุณภาพ
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมการอบรม
3. ดําเนินโครงการ
ในระยะเวลาที่กําหนด

70 คน

พ.ค.
ถึง
มิ.ย. 61

50,000
(งบรายได)

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ม.ค. 61
ถึง
ส.ค. 61

50,000
(เงินกองทุนวิจัย)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รวม

22,420,360

1. จํานวนรางวัลการวิจยั

รวม 16 โครงการ
22

รอยละ 80
1 ครั้ง

2 รางวัล

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ
คาเปาหมาย 25 เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
คาเปาหมาย รอยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
คาเปาหมาย รอยละ 10
วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

1. เพื่อใหความรูแกนักวิจัยใน
การบูรณาการงานวิจัยกับพันธ
กิจอื่นๆ
2. เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่
บูรณาการกับพันธกิจ

1. รอยละของนักวิจัยที่
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
2. จํานวนงานวิจัยทีบ่ ูรณา
การกับพันธกิจ

รอยละ 80

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

100,000
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการที่ 2
1. เพื่อนําองคความรูทไี่ ดจาก
การสังเคราะหองคความรู
งานวิจยั นําไปใชประโยชน
จากงานวิจัยและประเมินการ
ใชประโยชนจากงานวิจัย

1. จํานวนผลงานวิจยั ที่
สังเคราะหองคความรูและ
นําไปใชประโยชน
2. จํานวนผลงานวิจยั ที่
นําไปใชประโยชน

20 เรื่อง

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

100,000
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 1 การบูรณาการ
งานวิจยั กับพันธกิจอื่น ๆ
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20 เรื่อง

20 เรื่อง

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

โครงการที่ 3 พัฒนาวารสาร
จันทรเกษมสารใหได
มาตรฐานสูงขึ้น

1. เพื่อเตรียมความพรอม
วารสารจันทรเกษมสารเขาสู
TCI ฐาน 1 ในปงบประมาณ
2562

โครงการที่ 4 จัดทําวารสาร
จันทรเกษมสาร

1. เพื่อเผยแพรผลงานและ
ความรูที่เกี่ยวกับการศึกษา
และการวิจัยในแนวทาง
สรางสรรค และที่เปน
ประโยชนทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อสงเสริมใหคณาจารย
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผลิตผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพและเผยแพรตอ
สาธารณชน

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

1. วารสารจันทรเกษมสาร
ดําเนินการตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพวารสารใน
การเขาสูศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (TCI)
ฐาน 1
1. จํานวนวารสาร
จันทรเกษม
2. ความพึงพอใจของผูอาน
วารสารจันทรเกษมสาร

เกณฑการประเมิน
ของศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย
(TCI) 10 ขอ

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

30,000
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

2 ฉบับตอป

ธ.ค.
และ
พ.ค. 61

66,000
(งบแผนดิน)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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รอยละ 80

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 5 สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยของ
อาจารย

วัตถุประสงค
ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําคณะเกษตร
และชีวภาพ
โครงการที่ 6 การเขียน
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
บทความวิจยั เพื่อตีพิมพ
ความรูความเขาใจรูปแบบและ
เผยแพรผลงานวิจัยใน
แนวทางการเขียนบทความ
ระดับชาติและนานาชาติ
วิจัยและบทความวิชาการที่
เปนสากล
2. เพื่อใหผูวิจัยไดเขียน
บทความวิจยั และบทความ
วิชาการไดอยางมีหลักการและ
สามารถนําไปตีพิมพลงวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ได
โครงการที่ 7 สงเสริมการ
1. เพื่อการเขียนบทความวิจัย
เผยแพรผลงานวิจัย
เพื่อตีพิมพเผยแพร
นวัตกรรม และงาน
2. เพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย
สรางสรรค ดานวิทยาศาสตร ของอาจารยภายในประเทศ
และเทคโนโลยี
3. เพื่อการรวบรวมคัดสรร

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

1. ผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรตอจํานวนอาจารย
ประจํา
1. รอยละของผูเขารับการ
อบรมที่ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
2. จํานวนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ

รอยละ 10

ก.ค. 61

5,000
(งบรายได)

คณะเกษตรและ
ชีวภาพ

รอยละ 80

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

50,000
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

196,400
(งบแผนดิน)

คณะวิทยาศาสตร

25

25 เรื่อง

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 วารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จันทรเกษม

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยของ
อาจารย ระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการที่ 8 วารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จันทรเกษม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
4. เพื่อสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร

กิจกรรมที่ 1
1. จํานวนบทความ/
ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร
2. รอยละของผลงานที่ไดรับ
การเผยแพร
กิจกรรมที่ 2
1. จํานวนบทความ/
ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร
2. รอยละของผลงานที่ไดรับ
การเผยแพร
1. เพื่อการเขียนบทความวิจัย 1. จํานวนบทความ/
เพื่อตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
2. เพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย ตีพิมพเผยแพร
ของอาจารยภายในประเทศ
2. รอยละของผลงานที่ไดรับ
3. เพื่อการรวบรวมคัดสรร
การเผยแพร
วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

46,400
10 เรื่อง

มิ.ย. 61

รอยละ 80

10 เรื่อง

ต.ค. 60
ถึง
ก.ค. 61

150,000

พ.ค. 61

20,000
(งบรายได)

รอยละ 80
10 เรื่อง

รอยละ 80

คณะวิทยาศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1. จํานวนผลงานวิจยั ที่ได
นําเสนอในวารสาร
หรือนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
2. รอยละของผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานทาง
วิชาการ

3 เรื่อง

พ.ย. 60
ถึง
ส.ค. 61

20,000
(งบรายได)

วิทยาลัยการแพทย
ทางเลือก

รวม

587,400

4. เพื่อสงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร
โครงการที่ 9 สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยของ
อาจารย

1. เพื่อสนับสนุนใหอาจารย
เขียนบทความวิจยั / บทความ
ทางวิชาการเพื่อการตีพิมพใน
วารสารทีไ่ ดรับการยอมรับ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ใหเกิดความพรอมในการ
นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
ตางๆ

รวม 9 โครงการ
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รอยละ 30

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัย
คาเปาหมาย 1 ฐาน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 1 พัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การวิจัยเพื่อการบริหาร
จัดการงานวิจัย
โดยมีขอมูลประกอบดังนี้
1. พัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ประเภทและระดับของ
นักวิจัย
2. พัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับ
งานวิจยั ที่ผา นมา ตอเนื่อง
จุดเนนและประเภท
ประเมินผลงานวิจัย ทิศทาง
ในอนาคต

วัตถุประสงค
ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการวิจัย
จํานวน 1 ฐานขอมูล ใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการงานวิจัย

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1.1 จํานวนฐานขอมูล
1.2 รอยละของความพึง
พอใจของผูใชฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานวิจัย

1 ฐานขอมูล
รอยละ 80

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

ใชงบประมาณ
ของสํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
และสํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

3. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการงานวิจัยโดยผานระบบ
ออนไลน

รวม 1 โครงการ

-
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ผูรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหนวยงานภายนอก
คาเปาหมาย 10 เครือขาย
โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 1 การเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
กิจกรรมที่ 1
เตรียมความพรอมการเขา
รวมการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย
ครั้งที่ 5”
กิจกรรมที่ 2
รวมเปนเจาภาพการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ

วัตถุประสงค
ของโครงการ
1. เพื่อจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดา น
การวิจัย

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

กิจกรรมที่ 1
1. จํานวนการเขารวมการ
ประชุมเพื่อเตรียมความ
พรอมการประชุมวิชาการฯ

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2
1. เพื่อรวมเปนเจาภาพในการ 2.1 จํานวนเครือขายความ
จัดประชุมวิชาการ
รวมมือดานการวิจัย
2. สรางเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัย
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

250,000
(งบกลาง)
50,000
(งบกลาง)

3 ครั้ง

3 เครือขาย

ต.ค. 60
ถึง
ก.ย. 61

150,000
(งบกลาง)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

โครงการที่ 2 เขารวมการ
นําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมระดับชาติ (Thailand
Research Expo 2018)

1. เพื่อเปนเวทีในการนําเสนอ
ผลงานวิจัย
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การวิจัย

1. จํานวนผลงานวิจยั ที่
นําไปเผยแพร
ภาคนิทรรศการ
2. จํานวนผลงานวิจยั ที่
นําไปเผยแพร ภาคการ
ประชุม

โครงการที่ 3 สัมมนา
เครือขายวิชาการและวิจัย
ดานวิสาหกิจชุมชนดวย
ศาสตรของพระราชา

1. เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางคณะวิทยาการ
จัดการ วิสาหกิจชุมชน และ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ
2. เพื่อสรางแนวทางการจัดทํา
ผลงานวิจัยที่สอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
เผยแพรผลงานวิชาการหรือ
วิจัยดานวิสาหกิจชุมชนของ
คณะฯ

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจตอ
การสัมมนาเครือขายความ
รวมมือ
3. จํานวนแนวทางการ
จัดทําผลงานวิจัยที่
สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

1 เรื่อง

ส.ค. 61

200,000
(งบกลาง)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

มี.ค. 61

59,100
(เงินรายได)

คณะวิทยาการ
จัดการ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

1 เรื่อง
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100 คน
ระดับ 3.51

1 แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 4 เครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและวิจยั
ดานมนุษยศาสตร –
สังคมศาสตร ครั้งที่ 11

รวม 4 โครงการ

วัตถุประสงค
ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการและ
งานวิจยั สายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรใหมี
ความกาวหนาและเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นทางวิชาการ
ระหวางคณาจารยและ
บุคลากรสายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร อันจะเปน
การเพิ่มพูนความรูในวง
วิชาการสายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
3. เพื่อเผยแพรองคความรูทาง
วิชาการและผลงานวิจัยของ
คณาจารยและบุคลากรสาย
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตรไปสูส ังคมและ
ประเทศชาติ

ตัวชี้วัด
ของโครงการ

คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดโครงการ

1. คาธรรมเนียม
เครือขายความรวมมือ
1.1 จํานวนผูเขารวม
เชิงคุณภาพ
1.2 ระดับความพึงพอใจ
1.3 ดําเนินโครงการ
ในระยะเวลาที่กําหนด
1.4 จํานวนงบประมาณ
2. รวมนําเสนองาน
วิจัยแบบ Oral
Presentation และแบบ
Proceeding
/รวมชมการนําเสนอ
งานวิจยั
2.1 จํานวนผูเขารวม
เชิงคุณภาพ
2.2 ระดับความพึงพอใจ
2.3 ดําเนินโครงการ
ในระยะเวลาที่กําหนด
2.4 จํานวนงบประมาณ
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

มี.ค. – เม.ย. 60

73,900
(เงินรายได)

คณะมนุษยศาสตรฯ

รวม

533,000

2 คน
รอยละ 80
1 ครั้ง
10,000 บาท

10 คน
รอยละ 80
1 ครั้ง
63,900 บาท

สวนที่ 3
การติดตาม และประเมินผล
การกํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนกิจกรรมที่สําคัญที่มุงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายทั้งใน
เชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อเสนอใหผูรับผิดชอบ และผูบริหารมหาวิทยาลัยไดทราบ และพิจารณาเปนระยะ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดกลไกในการติด ตามประเมิ น ผลตามแผนปฏิบั ติง านด านวิ จั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหสามารถนําผลประเมินมาใชในการวางแผนดานวิจัยในปตอไป
3.1 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ของโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ
2. เพื่อทราบปญหา อุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานดาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปตอไป
3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการวิเคราะหแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยดานตางๆ
3.2 เปาหมายตัวชี้วัดตามหนวยงานที่รับผิดชอบ
เปาหมายจําแนกตามหนวยงาน
คณะ
วิทยาศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตรฯ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ
ศึกษาศาสตร

วิทยาลัย
การแพทย
ทางเลือก

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู
การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยตออาจารยประจําและ
นักวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการตีพมิ พ
เผยแพร ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

เปา
หนวยนับ
หมาย

คณะเกษตรและ
ชีวภาพ

ตัวชี้วัด
(ตามวัตถุประสงคของแผน)

20

รอยละ

80

(เรือ่ ง)

14

16

16

16

16

2

-

-

25

เรื่อง

4

5

5

5

5

-

-

1
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เปาหมายจําแนกตามหนวยงาน
คณะ
วิทยาศาสตร

คณะ
มนุษยศาสตรฯ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ
ศึกษาศาสตร

วิทยาลัย
การแพทย
ทางเลือก

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของ
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของ
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรมที่บรู ณาการกับพันธกิจ
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนฐานขอมูล
สารสนเทศดานงานวิจยั
ตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนเครือขาย
ความรวมมือดานการวิจัย
หนวยงานภายนอก

เปา
หนวยนับ
หมาย

คณะเกษตรและ
ชีวภาพ

ตัวชี้วัด
(ตามวัตถุประสงคของแผน)

10

รอยละ

40
10

(เรื่อง)
รอยละ

6

8

8

8

8

1

-

1

5

(เรือ่ ง)

1

1

1

1

1

-

-

-

1

ฐานขอมูล

-

-

-

-

-

-

-

1

10

เครือขาย

2

2

2

2

2

-

-

-

3.3 ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
2. หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
3. ติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผูบริหาร 2 ครั้ง ตอป
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
5. รายงานผลประเมินตอคณะกรรมการ และผูบริหารพิจารณา
6. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติงานดานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.4 การติดตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามชวงเวลา
โครงการ
โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจยั
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความรูเ กี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ/เชิง
ปริมาณ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนานักวิจัยใหมีทกั ษะ
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทองถิ่นและชุมชนเมือง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนานักวิจัยรุนใหม
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาทีมวิจัยขาม
ศาสตรและสรางงานวิจัยตามกรอบ
การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษมสูความเปนเลิศ
(Reprofiling) ประจําปงบประมาณ
2562
กิจกรรมที่ 5 การทําวิจัยอยางไรให
ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์
กิจกรรที่ 6 อบรมจรรยาบรรณนักวิจัย
กิจกรรมที่ 7 อบรมหลักจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย
กิจกรรมที่ 8 อบรมหลักจริยธรรมการ
วิจัยที่ดําเนินการตอสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบพี่เลี้ยง
นักวิจัย
โครงการที่ 3 การพัฒนาโจทยวิจยั ที่
มุงเนนการพัฒนาทองถิ่นชุมชนเมือง
และการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการที่ 4 ติดตามความกาวหนา
งานวิจัยอาจารยและนักวิจัย
โครงการที่ 5 พัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับแหลงทุน
ภายนอก

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

สวพ.
สวพ.

สวพ.
สวพ.

สวพ.

สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.
สวพ.
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มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการ
โครงการที่ 6 จัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแกบุคลากรและนักศึกษาฯ
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนทุนวิจัย
ประเภททั่วไป
1.1 จัดสรรทุนวิจยั ทั่วไป
1.2 จัดสรรทุนวิจยั สําหรับคณะ
1.3 จัดสรรทุนวิจยั สําหรับนักวิจัย
รุนใหม
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนทุนวิจัยของ
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการบริหาร
จัดการงานวิจัย
โครงการที่ 7 เงินอุดหนุนสมทบเขา
กองทุนวิจัยฯ
โครงการที่ 8 วิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย
ของประเทศ
โครงการที่ 9 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดาน
สังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรประเทศ
โครงการที่ 10 วิจัยและพัฒนาเพื่อ
สราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ
โครงการที่ 11 ผลิตนักวิจยั ทางการ
ศึกษาและสรางผลงานทางวิชาการ
โครงการที่ 12 การพัฒนาศักยภาพ
ดานวิชาการและวิจัยคณะวิทยาการ
จัดการ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อสงเสริมการผลิตผลงานทาง
วิชาการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

สวพ.

สวพ.

สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

ศษ.
วจก.

วจก.
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ส.ค.

ก.ย.

โครงการ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงทางวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ
กิจกรรมที่ 3 การพิจารณามอบรางวัล
นักวิจัยดีเดน
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบตั ิการการ
เสริมทักษะความรู ดานการวิจัยทาง
บริหารธุรกิจและทางสังคมศาสตรขั้น
พื้นฐาน
กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบตั ิการการ
เสริมทักษะความรู ดานการวิจัยทาง
บริหารธุรกิจและทางสังคมศาสตรขั้น
สูง
กิจกรรมที่ 6 การใหคําปรึกษาดาน
วิชาการและวิจัยทางบริหารธุรกิจและ
สังคมศาสตร
โครงการที่ 13 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนหัวของานวิจัยเพื่อใหไดทุน
สนับสนุนการวิจัย
โครงการที่ 14 อบรมเชิงปฏิบัติการ
งานวิจัยในชั้นเรียน
โครงการที่ 15 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โครงการที่ 16 การเชิดชูเกียรติและให
เงินรางวัล เงินสมนาคุณ
โครงการที่ 17 การบูรณาการงานวิจัย
กับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
โครงการที่ 18 การสังเคราะหองค
ความรูจากงานวิจัยและประเมินการใช
ประโยชนจากงานวิจยั
โครงการที่ 19 พัฒนาวารสาร
จันทรเกษมสารใหไดมาตรฐานสูงขึ้น
โครงการที่ 20 จัดทําวารสาร
จันทรเกษมสาร
โครงการที่ 21 สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

วจก.
วจก.

วจก.

วจก.

วจก.

วพ.
สาธิตฯ

มนส.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.

สวพ.
กษ.
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ส.ค.

ก.ย.

โครงการ
โครงการที่ 22 การเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ
โครงการที่ 23 สงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจันทรเกษม
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยั ของอาจารย
ระดับชาติและนานาชาติ
โครงการที่ 24 วารสารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจันทรเกษม
โครงการที่ 25 สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย
โครงการที่ 26 พัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการงานวิจัย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฐานขอมูลเกีย่ วกับ
ประเภทและระดับของนักวิจัย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลเกีย่ วกับ
งานวิจัยที่ผานมา ตอเนื่อง จุดเนนและ
ประเภทประเมินผลงานวิจัย ทิศทาง
ในอนาคต
กิจกรรมที่ 3 ฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการงานวิจัยโดยผานระบบ
ออนไลน
โครงการที่ 27 การเขารวมประชุม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

สวพ.

วท.

วท.
วท.
วท.
วพ.
สวพ.
สวพ.

สวพ.

สวพ.
สวพ.

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพรอมการ
เขารวมการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

สวพ.
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ส.ค.

ก.ย.

โครงการ
กิจกรรมที่ 2 รวมเปนเจาภาพ
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
โครงการที่ 28 เขารวมการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ
(Thailand Research Expo 2018)
โครงการที่ 29 สัมมนาเครือขาย
วิชาการและวิจัยดานวิสาหกิจชุมชน
ดวยศาสตรของพระราชา
โครงการที่ 30 เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการและวิจัย
ดานมนุษยศาสตร – สังคมศาสตร
ครั้งที่ 11

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

สวพ.

สวพ.
วจก.

มนส.

หมายเหตุ: *กรณีชื่อผูรับผิดชอบโครงการยาวกวาชองที่กาํ หนดชวงเวลาและไมสามารถกรอกลงในชองได สามารถใชตัวยอ และหมายเหตุระบุวา
ชื่อเต็มคือหนวยงานใด เชน กผ. ยอจาก กองนโยบายและแผน เปนตน
** ชือ่ ยอหนวยงาน กษ.
=
คณะเกษตรและชีวภาพ
วจก.
=
คณะวิทยาการจัดการ
วท.
=
คณะวิทยาศาสตร
มนส.
=
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศษ.
=
คณะศึกษาศาสตร
วพ.
=
วิทยาลัยการแพทยทางเลือก
ศชน.
=
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
สวพ.
=
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สาธิตฯ =
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ก.ย.

สวนที่ 4
คําอธิบายตัวชี้วัด ขอมูลที่ติดตาม การประเมิน/คํานวณ และเกณฑในการประเมิน
แผนปฏิบัตงิ านดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจยั นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน
เมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจํา
และนักวิจัย
คําอธิบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัย
ประจําจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการ
พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องในประเด็นดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหนาที่จัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิ จั ย ให แ ก อ าจารย บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย โดยได จั ด สรรทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย
งบประมาณแผนดิน และทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายไดเปนประจําทุกป รวมทั้งประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยใหแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อใหเกิดการ
วิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
สูตรการคํานวณ (ถามี)
จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
x 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

รอยละ

25 ขึ้นไป

25-20

19-25

14-10

ต่ํากวา 10

*ที่มา : อางอิงตามคาเปาหมายแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 เมื่อสิ้นสุดแผน
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. การรวบรวมจํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มุงเนน การพัฒ นาทองถิ่น
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
2. รวบรวมขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัย จากกองบริหารงานบุคคล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล

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

วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจ
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ
คําอธิบาย
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนขอมูลสําคัญในการแสดงใหเก็นวาอาจารย
ประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู
อยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและ
การแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือ
หนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
การคํานวณผลการดําเนินงาน
นับจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติและนานาชาติ
เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

รอยละ

15 ขึ้นไป

11-15

6-10

1-5

ไมมีผลงาน

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

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. การกําหนดงวดที่สี่ของทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อใหนักวิจัยตีพิมพเผยแพรภายหลังจากเสร็จสิ้น
งานวิจัยในระยะเวลา 2 ป
2. เงินสมนาคุณการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย โดยนักวิจัยที่สงผลงานวิจัยมายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจะไดเงินสมนาคุณไมเกิน 10,000 บาท
3. รวบรวมขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัย จากกองบริหารงานบุคคล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นางสาวสุดารัตน จอมคําสิงห
2. นายวิมล มิระสิงห
42

เบอรโทรศัพท 1500
เบอรโทรศัพท 9003
เบอรโทรศัพท 9009

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

x 100

เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

รอยละ

15 ขึ้นไป

11-15

6-10

1-5

ไมมีผลงาน

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

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นางสาวสุดารัตน จอมคําสิงห
2. นายวิมล มิระสิงห
3. นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล

44

เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท

1500
9003
9009
9002

วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจ
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คําอธิบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง
การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัย
ประจําจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่สงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลั โดยการบูรณาการ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยตอยอดที่เห็นผลเชิงประจักษอยางเดนชัด การบริการวิชาการ การพัฒนาตามศาสตรพระราชา
หรือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม
สูตรการคํานวณ
จํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่บูรณาการพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
x 100
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เกณฑการประเมิน*
เกณฑการประเมิน

ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

รอยละ

15 ขึ้นไป

11-15

6-10

1-5

ไมมีผลงาน

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

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิต
ครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นางสาวสุดารัตน จอมคําสิงห
2. นายวิมล มิระสิงห
3. นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล
45

เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท

1500
9003
9009
9002

วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัย
คําอธิบาย
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารดานการวิจัย (ระบบ MIS) ซึ่งระบบ
ดังกลาวยังไมสามารถบริหารเพื่อการตัดสินใจไดดีเทาที่ควร ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค เกณฑมาตรฐาน ขอ 1
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารงานวิจั ยที่สามารถนําไปใชป ระโยชนในการบริห ารงานวิจั ย และงาน
สรางสรรค นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงดําเนินการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อการตัดสินใจ และขอมูล
พื้นฐานของงานบริการวิชาการ ถือเปนสารสนเทศที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานการควบคุม การติดตาม
และประเมินผล ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินงาน อันเปนกลไกหนึ่งของการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการในหนวยงาน ซึ่งผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา และบุคคลภายนอก จําเปนตองอาศัยขอมูล
พื้นฐานในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งมีสวนชวยให
การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการบริการวิชาการบรรลุเปาหมายที่กําหนด
การคํานวณผลการดําเนินงาน
นับจํานวนฐานขอมูลดานการวิจัยที่ไดรับการพัฒนา

เกณฑการประเมิน
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยที่ไดรับการพัฒนา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นายวิศรุต พิพิธกุล
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เบอรโทรศัพท 1500
เบอรโทรศัพท 9005

วัตถุประสงคที่ 4 เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหนวยงานภายนอก
คําอธิบาย
การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในประเทศ เพื่อใหเกิด
การพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ นอกจากความรวมมือแลว ยังไดจัดทําขอตกลงกับหนวยงาน
ภายในประเทศ เพื่อสรางเครือขายในดําเนินการทางดานวิชาการรวมกันที่ปรากฏเปนหลักฐานอยางเปน
รูปธรรมและชัดเจน เชน การลงนามความรวมมือ MOU หรือการสรุปรายงานผลโครงการ พรอมทั้ง
ภาพถายกิจกรรม หรือรวมเปนเจาภาพการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
การคํานวณผลการดําเนินงาน
นับจํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก
เกณฑการประเมิน
-

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
ผูจัดเก็บขอมูล

1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นางสาวสุดารัตน จอมคําสิงห
2. นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล
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เบอรโทรศัพท 1500
เบอรโทรศัพท 9003
เบอรโทรศัพท 9002

ภาคผนวก ก.
แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานดานวิจัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน
ตารางที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ของวัตถุประสงค
คา
ผลการ
เปาหมาย ดําเนินงาน
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค
รอยละ
20
ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจํา
และนักวิจัย
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
เรื่อง
25
เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 ร อ ยละของผลงานวิ จั ย งานสร า งสรรค ที่ นํ า ไปใช รอยละ
10
ประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่ รอยละ
10
บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยที่
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัย
ฐานขอมูล
1
วัตถุประสงคที่ 4 เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องดานการวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจ าก
เครือขาย
10
หนวยงานภายนอก
วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด

หนวยนับ
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ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามโครงการ จําแนกตามวัตถุประสงคของแผน
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครูและ
 บรรลุ  ไมบรรลุ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย
เปาหมาย รอยล 20 ผล.............  บรรลุ  ไมบรรลุ
โครงการ

 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ

วัตถุประสงคของ
โครงการ

ตัวชี้วัด

บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไมบรรลุ)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด................................................................. เบอรโทรศัพท..............................................
ผูจัดเก็บขอมูล........................................................................ เบอรโทรศัพท..............................................
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วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา
 บรรลุ  ไมบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เปาหมาย 25 เรื่อง ผล...........
 บรรลุ  ไมบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน
เปาหมาย รอยละ 10 ผล...........  บรรลุ  ไมบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เปาหมาย รอยละ 10 ผล...........  บรรลุ  ไมบรรลุ
โครงการ

 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ

วัตถุประสงคของ
โครงการ

ตัวชี้วัด

บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไมบรรลุ)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด................................................................. เบอรโทรศัพท..............................................
ผูจัดเก็บขอมูล........................................................................ เบอรโทรศัพท..............................................
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วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย บรรลุ  ไมบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัย เปาหมาย 1 ฐานขอมูล ผล...........  บรรลุ  ไมบรรลุ
โครงการ

 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ

วัตถุประสงคของ
โครงการ

ตัวชี้วัด

บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไมบรรลุ)

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด................................................................. เบอรโทรศัพท..............................................
ผูจัดเก็บขอมูล........................................................................ เบอรโทรศัพท..............................................
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วัตถุประสงคที่ 4 เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องดานการวิจัย
จากหนวยงานภายนอก
 บรรลุ  ไมบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก เปาหมาย 10 เครือขาย ผล...........
 บรรลุ  ไมบรรลุ
โครงการ

 ดําเนินการ
 ไมดําเนินการ

วัตถุประสงคของ
โครงการ

ตัวชี้วัด

บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไมบรรลุ)

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