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[ก] 
 

คํานํา 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และตัวบงชี้ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 
2565 และแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แผนปฏิบัติงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ฉบับนี ้ ประกอบดวย บทนํา แผนปฏิบัติงานดานวิจัย และการติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงคดังนี้   

1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถ่ินและชุมชนเมือง มีโครงการรองรับ 16 โครงการ วงเงิน 
22,420,360 บาท 

2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัย มีโครงการรองรับ 9 โครงการ  วงเงิน 587,400 บาท 

3) เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย มีโครงการรองรับ  
1 โครงการ  ใชงบประมาณในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก มีโครงการรองรับ 
4 โครงการ  วงเงิน 533,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ กิจกรรม รวมท้ังผูรับผิดชอบในแตละโครงการและกิจกรรม   
อยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานไดอยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
และการดําเนินโครงการ ซ่ึงไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคตามแผนไว จํานวน 6 ตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 
จะเปนแนวทางการดําเนินงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดตอไป 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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[ค] 
 

บทสรุปผูบริหาร 

  
 มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของวัตถุประสงค จํานวน 6 ตัวชี้วัด  มีโครงการท้ังสิ้น 29 โครงการ วงเงิน

รวม 23,540,760 บาท โครงการจําแนกตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดานการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถ่ินและชุมชนเมือง มีโครงการรองรับ 16 โครงการ วงเงิน 

22,420,360 บาท 

2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ 

ของมหาวิทยาลัย มีโครงการรองรับ 9 โครงการ  วงเงิน 587,400 บาท 

3) เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย มีโครงการรองรับ  

1 โครงการ  ใชงบประมาณในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก มีโครงการรองรับ 

4 โครงการ  วงเงิน 533,000 บาท 

 

โครงการท่ีระบุในแผนปฏิบัติงานดานวิจัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม  หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะไดนําไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดแผนงาน

ตอไป  มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค จํานวน 6 ตัวชี้วัด  ดังตอไปนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน

เมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจําและ

นักวิจัย         คาเปาหมาย รอยละ 20 

ตัวชี้วัดท่ี 2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ        คาเปาหมาย 25 เรื่อง 

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชน 

        คาเปาหมาย รอยละ 10 

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนของ

มหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย   คาเปาหมาย รอยละ 10 

ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัย   คาเปาหมาย 1 ฐานขอมูล  

ตัวชี้วัดท่ี 6 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหนวยงานภายนอก 

คาเปาหมาย 10 เครือขาย 

 
    



1 
 

สวนท่ี 1  
บทนํา 

  
1.1 หลักการและเหตุผล 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ได กําหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว ในหมวด 6 ดังนี้  มาตรา 47 

ใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาตองเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงตางๆ 

สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินงานตามตัวบงชี้เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและให

สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561  ในการจัดทําแผนดังกลาว  ซ่ึงมุงเนนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของเพ่ือนําไปสู 

การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันตอไป 

 
1.2 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย 
 
 แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดผานกระบวนการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีมีความรูความสามารถและมีความ

เก่ียวของกับแผนดังกลาว  โดยผานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวมกันระดมความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะท่ี

เปนประโยชน รวมกับการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชเปน

ขอมูลประกอบการจัดทําแผนดังกลาว 

 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัยอยางเปนระบบ ตั้งแตการกําหนดนโยบาย 

รูปแบบแนวทางการจัดทําแผน และการติดตามและประเมินผล โดยมีเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน วิสัยทัศน พันธกิจ  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป พ.ศ. 2561  เปนกรอบในการจัดทําแผน โดยมุงเนนใหหนวยงานและบุคลากรท่ีมีสวน

เก่ียวของไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการดังกลาว

สามารถสรุปไดตามแผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

จัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 1) 

 

ประชุมคณะกรรมจัดทํา 

แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

จัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 2) 

 

 มติคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองดานนโยบายและแผน 

 

 

 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

ไมเห็นชอบ 

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดทําและเผยแพร แผนปฏิบัติงานดานวิจัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

จัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 3) 

 

รวบรวมวิเคราะหขอมูลดานการวิจัย 

และทบทวนผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา 
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จากแผนภาพขางตนสามารถสรุปกระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ไดดังนี้ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมวิเคราะหขอมูลดานการวิจัยและทบทวนผลการดําเนินงานของปท่ี

ผาน ใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัตริาชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี

รองคณบดีรับผิดชอบดานการวิจัยของทุกคณะและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียของของทุกคณะรวมประชุม เพ่ือกําหนด

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมกันกําหนดวัตถุประสงค 

และตตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือจัดทําเปนแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 1)  โดยโครงการและกิจกรรมจะตองสอดคลองและตรงกับโครงการและกิจกรรม

ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

4. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เม่ือวันท่ี             

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณา ราง 1 ความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายของแผนฯ ท่ีกําหนดรวมกัน 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาปรับแกไข ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ดานการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ราง 2)   

6. นํา (ราง 2) แผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอตอคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองดานนโยบายและแผน เพ่ือกลั่นกรองแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ในคราวประชุมวาระท่ี 5.3 

วันท่ี 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 ในคราวประชุมวาระท่ี ..... เม่ือวันท่ี.......... เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  

9. จัดทําและเผยแพรแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1.3 ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดและกลยุทธของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม  

การจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 นี้ มีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธของแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2561 – 2565  ดังนี้ 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร มจษ. 
เปาประสงค  

มจษ. 
ตัวชี้วัด 

แผนกลยุทธ มจษ. 
เปาหมาย กลยุทธ  

มจษ. 
วัตถุประสงค 

ของแผน 
ยุทธศาสตรที่ 2 
การวิจัย งานสราง
สรรค และ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน 
ชุมชนเมือง และ
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

1. มหาวิทยาลัยมี
ผลงาน การวิจัย  
งานสรางสรรค และ
นวัตกรรมที่ 
มุงเนนการพัฒนา 
ทองถ่ิน ชุมชนเมือง 
และการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
2. ทองถ่ิน ชุมชน
เมือง คุณภาพ
การศึกษาไดรับการ
พัฒนาจากการวิจัย 
งานสรางสรรคและ 
นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลยั 
3.การวิจัย งานสราง
สรรค และนวัตกรรม
สามารถบูรณาการ
กับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัอยาง 
เปนรูปธรรม 

2.1 รอยละของ
ผลงานการวิจัย 
งานสรางสรรค 
และนวัตกรรมที ่
มุงเนนการพัฒนา 
ทองถ่ินชุมชนเมือง 
และการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
ตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ประจํา 
2.2 รอยละของ
การวิจัย งานสราง
สรรคและ 
นวัตกรรมที่มุง 
เนนการพัฒนา 
ทองถ่ิน ชุมชน
เมือง และการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่นาํไป
ใชประโยชนอยาง 
เปนรูปธรรม 
ตอจํานวนงานวิจัย
ตามแผน 
 
 
2.3 รอยละของ
การวิจัย งานสราง
สรรค และ
นวัตกรรมที่ 
มุงเนนการพัฒนา 

20 
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2.1 ยกระดับ 
โครงสรางพืน้ฐาน 
ดานการวิจัยงานสราง
สรรค และนวตักรรม 
ใหสอดคลองกับการ
พัฒนาทองถ่ิน 
ชุมชนเมือง และ 
การยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา 
2.2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสูการเปนฃ
นักวิจัยมืออาชีพ 
2.3 สงเสริมใหมีการ 
แสวงหาทุนอุดหนนุ 
การวิจัยงานสรางสรรค
และนวัตกรรมที ่
หลากหลาย 
2.4 สนับสนนุการวิจัย 
งานสรางสรรค และ 
นวัตกรรมที่สอดคลอง
กับศักยภาพและ
ความตองการเชิงพื้นที ่
2.5 สงเสริมการ 
เผยแพรการสราง
เครือขายการถายทอด 
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค 
และนวัตกรรม  
สูทองถ่ินชุมชนและการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
2.6 สงเสริมการ 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ใหผลิตผลงานวิจยัที่
มีคุณภาพดานการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา การพัฒนา
ทองถ่ินและชุมชน
เมือง 
2. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนนุการนาํ
ผลงานวิจัย 
ไปใชประโยชน หรือ
บูรณาการกับพนัธกิจ
อ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลยั 
3. เพื่อพัฒนา
ฐานขอมูล
สารสนเทศดานการ
วิจัยเพื่อการบริหาร
จัดการงานวิจัย 
4. เพื่อสรางและ
พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือ 
ดานการวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร มจษ. 

เปาประสงค  
มจษ. 

ตัวชี้วัด 
แผนกลยุทธ มจษ. 

เปาหมาย กลยุทธ  
มจษ. 

วัตถุประสงค 
ของแผน 

ทองถ่ิน ชุมชน
เมืองและการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที ่
บูรณาการกับฃ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
ตอจํานวนงานวิจัย
ตามแผน 

นําผลงานไปใช 
ประโยชนในการพัฒนา 
ทองถ่ินชุมชนและ 
การพัฒนาการศึกษา 
ของประเทศ 
2.7 สงเสริมการนํา 
ผลงานวิจัยไปบูรณา 
การกับพันธกิจอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

 
1.4 วัตถุประสงคของแผน (ตรงกับตารางความสอดคลอง ขอ 1.3) 

 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดานการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถ่ินและชุมชนเมือง 

 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

 3. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย 

 4. เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 

 
1.5 นิยามศัพท 

 การบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัย หมายถึง การนําความรูท่ีไดจากการวิจัย  

ไปเชื่อมหรือประสานกับการผลิตบัณฑิต การบริการทางวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชนสังคม

และพัฒนาครู 

การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หมายถึง  การนําความรูท่ีไดจากการวิจัยไปเชื่อมหรือ

ผสานกับการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

การบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ หมายถึง การนําความรูท่ีไดจากการวิจัยไปเชื่อมหรือ

ผสานกับการบริการวิชาการทางสังคมเพ่ือใหเกิดการบริการทางสังคมท่ีเปนไปตามหลักวิชาการท่ีถูกตองและ

สอดคลองกับความเปนจริง 

 การบูรณาการการวิจัยกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธกรรม หมายถึง การนําความรูท่ีไดจากการวิจัย

ไปเชื่อมหรือผสานกับการทํานุศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหไดแนวทางและเนื้อหาการทํานุบํารุงท่ีถูกตอง 

 ฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย หมายถึง การรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพภายในทุกข้ันตอนของการ

ดําเนินงาน นับตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
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 เครือขายความรวมมือดานการวิจัย หมายถึง การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดานการ

วิจัย ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ไดแก การ

ทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ การจัดใหมี ศาสตราจารย

อาคันตุกะ หรือศาสตราจารยรับเชิญ Visiting professor 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา

ทองถ่ินและชุมชนเมือง 

2. นักวิจัยสามารถนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปเผยแพรในระดับชาติ นานาชาติ และได 

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการพันธกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา 

 3. ไดฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย 

4.  ไดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 

 

1.7 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

ตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2561  สามารถกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายได จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้ 

 

วัตถุประสงคของแผน 
(ตรงกับขอ 1.4) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยนับ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและ
นักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดาน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาทองถ่ินและชุมชนเมือง 

1. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสรางสรรค ท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน 
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย 

20 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 
 
 

 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับ
พันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพร  
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. รอยละของผลงานวิจัย  
งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
4. รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค 
และนวัตกรรมท่ีบูรณาการกับพันธกิจ 
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัย
ท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

25 
 
 

10 
 

10 
 

เรื่อง 
 
 

รอยละ 
 

รอยละ 
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วัตถุประสงคของแผน 
(ตรงกับขอ 1.4) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยนับ 

3. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการ
วิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย 

5. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดาน
งานวิจัย ดังนี้   
   (1) ขอมูลประเภทและระดับของ
นักวิจัย  
   (2) ขอมูลผลงานวิจัยท่ีผานมาจําแนก
ตามจุดเนนของคณะและของ
มหาวิทยาลัย  
   (3) ขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
งานวิจัยโดยผานระบบออนไลน 

1  ฐานขอมูล 
 

 

4. เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความ
รวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 

6. จํานวนเครือขายความรวมมือดานการ
วิจัยจากหนวยงานภายนอก    

10 
 

เครือขาย 
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สวนที่ 2 
รายละเอียดโครงการและกิจกรรม 

 
 การจัดทําแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีการกําหนดโครงการและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผน เพ่ือใหลักษณะโครงการและกิจกรรมมีความเชื่อมโยง 

ตอบสนองตอยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  

 โครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนไดผานการวิเคราะหความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและกลยุทธของ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  โดยแผนปฏิบัติงานดานการวิจัยสามารถ

จําแนกวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดานการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถ่ินและชุมชนเมือง มีตัวชี้วัด 1 ตัว มีโครงการรองรับ 16 โครงการ 

วงเงิน 22,420,360 บาท 

 2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ 

ของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัด 3 ตัว   มีโครงการรองรับ 9 โครงการ วงเงิน 587,400 บาท 

3) เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย มีตัวชี้วัด 1 ตัว    

มีโครงการรองรับ 1 โครงการ ใชงบประมาณในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 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 เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง 
ตัวช้ีวัดที่ 1 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย       คาเปาหมาย รอยละ 20  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพ

ดานการวิจัยแกอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

กิจกรรมที่ 1  

พัฒนาความรูเก่ียวกับ

ระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ/

เชิงปริมาณ 

1. เพื่อเพิ่มความรูและทักษะ

ในการทําวิจัยใหกับอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 

1. รอยละของอาจารยและ

นักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานการวิจัยมีความรู

ความเขาในเพิ่มข้ึน 

2. รอยละของงานวิจัยทีไ่ดรับ

ทุนอุดหนุนเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

รอยละ 80 

 

 

 

รอยละ 5 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

230,000 

(งบกลาง) 

 

40,000 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

กิจกรรมที่ 2  

พัฒนานักวิจัยใหมีทักษะการ

ทําวิจัยเพื่อพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ทองถ่ินและชุมชนเมือง 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3  

พัฒนานักวิจัยรุนใหม 

 

2. เพื่อพัฒนานักวิจัยให

สามารถทาํวิจัยเพื่อพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาทองถ่ินและชุมชนเมือง

ได 

 

 

 

 

 

3. เพื่อพัฒนานักวิจัยหนาใหมให

สามารถเสนอขอรับทุนวจิัยได 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2  

1. จํานวนนักวิจัยเพื่อพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาชุมชนและทองถ่ินที่

ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2. รอยละของทุนวิจัย เพื่อ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาการพัฒนาชุมชนและ

ทองถ่ินที่เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา 

กิจกรรมที่ 3  

1. จํานวนของทนุวิจัยรุนใหม 

 

20 คน 

 

 

 

รอยละ 30 

 

 

 

 

7 โครงการ 

 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

40,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

กิจกรรมที่ 4  

พัฒนาทีมวิจัยขามศาสตร

และสรางงานวิจัยตามกรอบ

การปรับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร

เกษมสูความเปนเลิศ 

(Reprofiling) ประจําป

งบประมาณ 2562 

กิจกรรมที่ 5  

การทําวิจัยอยางไรใหไดรับ

สิทธิบัตร/อนสุิทธบิัตร 

ลิขสิทธิ ์

กิจกรรที่ 6 อบรม

จรรยาบรรณนักวิจัย 

 

 

 

 

 

4. เพื่อพัฒนาทีมวิจัยให

สามารถทาํวิจัยขามศาสตรได

และสามารถสรางงานวิจัยตาม

กรอบการปรับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทร

เกษมสูความเปนเลิศ 

(Reprofiling) ประจําป

งบประมาณ 2562  

5. เพื่อใหนักวิจัยที่ไดรับทนุ

วิจัยสามารถนําผลงานวจิยัไป

ขอจดสิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิไ์ด 

6. เพื่อเปนแนวทางในการ

ประพฤตปิฏิบตัิตนของนักวิจัย 

โดยมีลักษณะเปนขอพึงสังวรณ

มากกวาจะเปนขอบังคับอันจะ

นําไปสูการเสริมสราง

จรรยาบรรณในหมูนักวิจัย 

กิจกรรมที่ 4 

1. จํานวนขอเสนอ

โครงการวิจัยที่มีการบูรณาการ

ขามศาสตรของนักวิจัย 

2. จํานวนขอเสนอ

โครงการวิจัยที่สอดคลองกับ 

Reprofiling 

 

กิจกรรมที่ 5 

1. จํานวนงานวิจัยที่สามารถ

นําไปขอจดสิทธบิัตร/อนุ

สิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์

กิจกรรมที่ 6 

1. นักวิจัยเกิดความตระหนัก

ในหลกัจรรยาบรรณการวิจัย  

 

5 เร่ือง 

 

 

10 เร่ือง 

 

 

 

 

2 เร่ือง 

 

 

 

ระดับมาก 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

40,000 

 

 

 

 

 

 

 

40,000 

 

 

 

30,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

กิจกรรมที่ 7 อบรมหลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหนักวิจัยเขาใจ
หลักการและเกณฑการ
พิจารณาดานจริยธรรมการ
วิจัยที่เก่ียวของกับมนุษย การ
ประเมินความเสี่ยงและ
คุณประโยชนที่อาสาสมัครใน
โครงการวิจัยจะไดรับ 
กระบวนการยนิยอมผูเขารวม 
การวิจัยประเด็นพิจารณาดาน
จริยธรรมในการวิจัยแบบตางๆ 
การปฏิบัติที่ดีในการทําวจิัย วิธี
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯที่เปนมาตรฐานและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล
วาดวยเร่ืองจริยธรรมการวิจัย
เพื่อพัฒนาความรวมมือ
ระหวางองคกร ภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและตางประเทศ 

กิจกรรมที่ 7 
1. ผูเขารับการอบรมมีความรู 
ความเขาใจในหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยเพิ่มข้ึนตาม
เกณฑ 

 
รอยละ 80 

ต.ค. 60 
ถึง 

ก.ย. 61 

ใชงบประมาณใน
โครงการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการ
วิจัยใหแก
บุคลากรและ
นักศึกษา ใน
กิจกรรมที่ 5 เงิน
บริหารจัดการ
งานวิจยั 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

กิจกรรมที่ 8 อบรมหลัก

จริยธรรมการวิจัยที่

ดําเนินการตอสัตวเพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร 

8. เพื่อใหนักวิจัยรับทราบและ

เขาใจบทบาทหนาที่ตาม 

พ.ร.บ.สัตวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร มาตรฐาน 

ความสําคัญ และประโยชน

ของการตรวจประเมิน 

กิจกรรมที่ 8 

1. ผูเขารับการอบรมมีความรู 

ความเขาใจในหลักจริยธรรม

การวิจัย 

ที่ดําเนินการตอสัตวเพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร 

 

รอยละ 80 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

ใชงบประมาณใน

โครงการจัดสรร

ทุนอุดหนุนการ

วิจัยใหแก

บุคลากรและ

นักศึกษา ใน

กิจกรรมที่ 5  

เงินบริหารจัดการ

งานวิจยั 

 

โครงการที่ 2 พัฒนาระบบพี่

เลี้ยงนักวิจัย 

 

1. เพื่อพัฒนานักวิจัยให

สามารถยกระดับเปนพี่เลี้ยง

นักวิจัยได 

1. จํานวนนักวิจัยที่ไดรับการ

พัฒนาเปนพี่เลี้ยงนักวิจัย 

5 คน ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

40,000 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการที่ 3 การพัฒนา

โจทยวิจัยที่มุงเนนการพัฒนา

ทองถ่ินชุมชนเมืองและการ

พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

1. เพื่ อพัฒนาโจทย วิ จั ย ให

สอดคลองกับความตองการ

ของทองถ่ินและชุมชนเมือง ครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ 2562 

1. จํานวนโครงการวิจัยดาน

การพัฒนาทองถ่ินชุมชนเมือง

และการพัฒนาครูและบุคลากร

ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ม า จ า ก

กระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถ่ินและองคกรภาคี

อ่ืนๆ 

25 โครงการ ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

80,000 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการที่ 4 ติดตาม

ความกาวหนางานวิจัย

อาจารยและนักวิจัย 

1. เพื่อใหนักวิจัยดําเนินงาน

วิจัยตามแผนการดําเนนิงาน

แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

1. รอยละของงานวิจัยที่แลว

เสร็จตามสัญญาเพิ่มข้ึนเมื่อ

เทียบกับปทีผ่านมา 

รอยละ 20 ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

100,000 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการที่ 5 พัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับ

แหลงทุนภายนอก 

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม

ทราบเทคนิคการพฒันา

ขอเสนอโครงการวิจัย 

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี

ทักษะการพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัย  

3. เพื่อใหผูเขารับการอบรม

สามารถพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัยของตนเองเพื่อ

ขอรับทุนสนบัสนุนจากแหลง

ทุนภายในและภายนอกได 

1. รอยละของขอเสนอ

โครงการวิจัยที่ไดรับทุนวิจัย

จากแหลงทุนภายนอก  

 

รอยละ 2 ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

149,920 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการที่ 6 จัดสรร

ทุนอุดหนุนการวิจัยใหแก

บุคลากรและนักศึกษาฯ  

กิจกรรมที่ 1 สนับสนนุทนุ

วิจัยประเภททั่วไป 

1.1 จัดสรรทุนวิจัยทั่วไป 

1.2 จัดสรรทุนวิจัยสําหรับ

คณะ 

1.3 จัดสรรทุนวิจัยสําหรับ

นักวิจัยรุนใหม 

 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนนุทนุ

วิจัยสําหรับเขาสูตาํแหนงทาง

วิชาการ 

 

 

 

 

1. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ

วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร 

และนักศึกษา 

2. เพื่อใหมีผลงานวิจยั 

นวัตกรรม งานสรางสรรคที่

พัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง 

พัฒนาครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและนาํไปใชประโยชนได

อยางแทจริง 

3. เพื่อเปนการสรางงานวิจัยให

มีคุณภาพ 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 

1. จํานวนโครงการวิจัย   

2. รอยละโครงการวิจัยที่

แลวเสร็จตามสัญญา 

3. รอยละของโครงการวิจัย

ที่นําไปใชประโยชนตอ

โครงการวิจัยที่ไดรับทุน 

 

กิจกรรมที่ 2  

1. จํานวนโครงการวิจัย   

2. รอยละโครงการวิจัยที่

แลวเสร็จตามสัญญา 

3. รอยละของโครงการวิจัย

ที่นําไปใชประโยชนตอ

โครงการวิจัยที่ไดรับทุน 

 

 

 

 

25 โครงการ 

รอยละ 70 

 

รอยละ 30 

 

 

 

 

5 โครงการ 

รอยละ 70 

 

รอยละ 30 

 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

9,000,000 

(งบกลาง) 

 

7,100,000 

 

 

 

 

 

 

 

500,000 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

กิจกรรมที่ 3 สนับสนนุทนุ

วิจัยตามนโยบายอธิการบด ี

 

 

 

 
 

กิจกรรมที่ 4 สนับสนนุทนุ

วิจัยของนักศึกษา 

 

 

กิจกรรมที่ 5 สนับสนนุการ

บริหารจัดการงานวิจัย 

 

 

กิจกรรมที่ 3  

1. จํานวนโครงการวิจัย   

2. รอยละโครงการวิจัยที่

แลวเสร็จตามสัญญา 

3. รอยละของโครงการวิจัย

ที่นําไปใชประโยชนตอ

โครงการวิจัยที่ไดรับทุน 

กิจกรรมที่ 4 

1. จํานวนโครงการวิจัย   

2. รอยละโครงการวิจัยที่

แลวเสร็จตามสัญญา 

กิจกรรมที่ 5 

รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการดานงานวิจยั 

 

1 โครงการ 

รอยละ 70 

 

รอยละ 30 

 

 

 

5 โครงการ 

รอยละ 70 

 

 

รอยละ 75 

 800,000 

 

 

 

 

 

 

300,000 

 

 

 

300,000 

 

 

โครงการที่ 7 เงินอุดหนุน

สมทบเขากองทุนวจิัยฯ  

 

เพื่อสมทบเงินอุดหนุนเขา

กองทุนวิจัยใหดําเนินการใชจาย

ที่เก่ียวของกับงานวิจัยใหเปนไป

ตามขอบังคับวาดวยการบริหาร

งานวิจยั 

 

1. จํานวนเงนิอุดหนุนสมทบ

เขากองทุนวิจัย 

2. รอยละความสําเร็จของ

การบริหารงานกองทนุวิจัย 

1,000,000 บาท 

 

รอยละ 80 

 

 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

1,000,000 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการที่ 8 วิจัยและ

นวัตกรรมในอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรและเปาหมายของ

ประเทศ  

1. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ

วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร  

2. เพื่อใหมีผลงานวิจยั

นวัตกรรมในอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรและเปาหมายของ

ประเทศ และนาํไปใชประโยชน

ไดอยางแทจริง 

1. จํานวนโครงการวิจัย   

2. รอยละโครงการวิจัยที่

แลวเสร็จตามสัญญา 

3. รอยละของงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารระดบัชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจาํ

และนักวิจัย 

6 โครงการ 

รอยละ 70 

 

รอยละ 20 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

3,239,010 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

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

วารสารระดบัชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจาํ

และนักวิจัย 

 

14 โครงการ 

รอยละ 70 

 

รอยละ 20 

 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

5,147,550 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการที่ 10 วิจัยและ

พัฒนาเพื่อสราง/สะสมองค

ความรูที่มีศักยภาพ 

1. เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการ

วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร  

2. เพื่อใหมีผลงานวิจยัพัฒนา

เพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มี

ศักยภาพ และนาํไปใช

ประโยชนไดอยางแทจริง 

1. จํานวนโครงการวิจัย   

2. รอยละโครงการวิจัยที่

แลวเสร็จตามสัญญา 

3. รอยละของงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารระดบัชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจาํ

และนักวิจัย 

7 โครงการ 

รอยละ 70 

 

รอยละ 20 

 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

3,132,720 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการที่ 11   
ผลิตนักวิจัยทางการศึกษา
และสรางผลงานทางวิชาการ 

 

1. เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีความรู
ความสามารถในการทําวิจยั 
2. เพื่อใหคณาจารยแลกเปลี่ยน
เรียนรู เร่ืองการทําวิจัยกับการ
สอน 
3. เพื่อสงเสริมสนับสนนุความรู
ความสามารถดานวิชาการและ
ความกาวหนาทางวิชาชีพแก
คณาจารยคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 

1. รอยละอาจารยที่ไดรับ

การพัฒนาตออาจารย

ทั้งหมด 

2. รอยละของอาจารยที่นํา

ความรูจากการอบรมไปใช

บูรณาการกับงานวจิัย 

 

รอยละ 80 

 

 

รอยละ 80 

ธ.ค. 2560 – 
มิ.ย. 2561 

31,800 
(งบรายได) 

คณะศึกษาศาสตร 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการที่ 12 

การพัฒนาศักยภาพดาน

วิชาการและวิจัยคณะ

วิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพี่เลี้ยง

ทางวชิาการ คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

 

กิจกรรมที่ 3 

การพิจารณามอบรางวัล

นักวิจัยดีเดน 

 

1. เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การสงเสริมสนบัสนุนการทาํ

ผลงานทางวชิาการและหาสิ่ง

สนับสนนุดานการวิจัยใหกับ

อาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

2. เพื่อกระตุนใหอาจารยคณะ

วิทยาการจัดการ ทาํงานวิจยั

มากข้ึน และสงเสริมสรางขวัญ

กําลังใจ ยกยองอาจารยที่มผีล 

งานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

2. รอยละของความรูความ

เขาใจของผูเขาอบรม 

3. ความพึงพอใจของผูที่เขา

รวมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

2. รอยละของความรูความ

เขาใจของผูเขาอบรม 

3. ความพึงพอใจของผูที่เขา

รวมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3 

1. จํานวนคร้ังในการประชมุ 

2. จํานวนผลงานทีส่งเขา

ประกวด 

 

 

 

 

 

25 คน 

 

รอยละ 80 

ระดับ 3.51 

 

 

20 คน 

รอยละ 80 

 

ระดับ 3.51 

 

 

2 คร้ัง 

5 ชิ้น 

 

 

 

 

 

 

พ.ย.  

ถึง 

ธ.ค. 60 

 

 

 

ม.ค. 

ถึง 

ก.พ. 61 

 

 

 

มี.ค. 61 

พ.ค. 61 

 

126,560 

(งบรายได) 

 

 

34,459 

 

 

 

 

 

24,480 

 

 

 

 

 

13,560 

 

 

 

คณะวิทยาการ

จัดการ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิง

ปฏิบัติการการเสริมทักษะ

ความรู ดานการวิจัยทาง

บริหารธุรกิจและทาง

สังคมศาสตรข้ันพืน้ฐาน 

 

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิง

ปฏิบัติการการเสริมทักษะ

ความรู ดานการวิจัยทาง

บริหารธุรกิจและทาง

สังคมศาสตรข้ันสูง 

 

กิจกรรมที่ 6 การให

คําปรึกษาดานวชิาการและ

วิจัยทางบริหารธุรกิจและ

สังคมศาสตร 

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 

 

 

 

30 คน 

รอยละ 80 

 

ระดับ 3.51 

 

 

20 คน 

รอยละ 80 

 

ระดับ 3.51 

 

 

20 คน 

รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

เม.ย. ถึง  

พ.ค. 61 

 

 

 

 

มี.ค. 61 

 

 

 

 

16,010 

 

 

 

 

 

23,660 

 

 

 

 

 

14,400 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

3. ความพึงพอใจของผูที่เขา

รวมกิจกรรม 

ระดับ 3.51 

โครงการที่ 13 อบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียนหัวขอ

งานวิจยัเพื่อใหไดทุน

สนับสนนุการวิจัย 

1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูกับ

เก่ียวกับการเขียนโครงราง

งานวิจยัเพื่อเสนอขอทุน

สนับสนนุการวิจัย 

1. รอยละของพนักงานสาย

วิชาการที่เขารวมกิจกรรม

ตออาจารยทั้งหมด 

2. คาระดับความพึงพอใจ

ในการใหความรูเก่ียวกับ

การเขียนหัวของานวิจัย

เพื่อใหไดทุนสนับสนนุการ

วิจัย 

3. จํานวนหัวของานวิจัยที่

ไดหลังจากการอบรม 

รอยละ 80 

 

 

>3.51 คะแนน 

 

 

 

 

1 เร่ือง 

ก.พ.  

ถึง  

มี.ค. 61 

22,800 

(งบรายได) 

วิทยาลัยการแพทย

ทางเลือก 

โครงการที่ 14 อบรมเชิง

ปฏิบัติการงานวิจยัในชัน้เรียน 

1. เพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากร

ใหเพิ่มพูนความรูและทักษะใน

การทําวิจัยในชั้นเรียน 

2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ใหเกิดประโยชนสงูสุดแกผูเรียน 

1. จํานวนบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนที่

เขารวมกิจกรรม 

2. ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

32 คน 

 

 

รอยละ 80 

 

มี.ค. 61 20,000 

(งบรายได) 

โรงเรียนสาธิตฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการที่ 15 พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย  
 

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจใน
กระบวนการทาํวิจัยดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
มากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูและเทคนิคใหมใน
กระบวนการวิจัย ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และ
สามารถนาํไปประยุกตใชในการ
ทําวิจัยดวยตนเอง หรือการ
เขียนรายงานการวิจัยใหได
มาตรฐาน 
3. ใหสามารถผลิตงานวิจัยที่มี
ประโยชนและมีคุณภาพตอ
มหาวิทยาลยั สังคม และ
ประเทศชาต ิ

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

70 คน 
 

รอยละ 80 
 

1 คร้ัง 
 

พ.ค.  
ถึง  

มิ.ย. 61 

50,000  

(งบรายได) 

คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

โครงการที่ 16  
การเชิดชูเกียรติและใหเงิน
รางวัล เงินสมนาคุณ 

1. เพื่อเปนการสรางแรงจงูใจใน
การผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

1. จํานวนรางวัลการวิจยั 2 รางวัล ม.ค. 61 
ถึง 

ส.ค. 61 

50,000 
(เงินกองทุนวิจัย) 

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

รวม  16  โครงการ    รวม 22,420,360 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จํานวนงานวจัิยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ   คาเปาหมาย  25 เร่ือง  
ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน              คาเปาหมาย รอยละ 10 
ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยที่ไดรับ 
     ทุนอุดหนุนการวิจัย            คาเปาหมาย รอยละ 10 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการที่ 1 การบูรณาการ

งานวิจยักับพันธกิจอ่ืน ๆ 

1. เพื่อใหความรูแกนักวิจัยใน

การบูรณาการงานวิจัยกับพันธ

กิจอ่ืนๆ 

2. เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่

บูรณาการกับพนัธกิจ 

1. รอยละของนักวิจัยที่

ไดรับความรูเพิ่มข้ึน 

2. จํานวนงานวิจัยทีบู่รณา

การกับพันธกิจ 

รอยละ 80 

 

20 เร่ือง 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

100,000 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการที่ 2  

การสังเคราะหองคความรู

จากงานวิจัยและประเมินการ

ใชประโยชนจากงานวิจัย 

1. เพื่อนําองคความรูทีไ่ดจาก

งานวิจยันาํไปใชประโยชน 

1. จํานวนผลงานวิจยัที่

สังเคราะหองคความรูและ

นําไปใชประโยชน 

2. จํานวนผลงานวิจยัที่

นําไปใชประโยชน 

20 เร่ือง 

 

 

 20 เร่ือง 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

100,000 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการที่ 3 พัฒนาวารสาร

จันทรเกษมสารใหได

มาตรฐานสูงข้ึน 

1. เพื่อเตรียมความพรอม

วารสารจนัทรเกษมสารเขาสู 

TCI ฐาน 1 ในปงบประมาณ 

2562 

1. วารสารจันทรเกษมสาร

ดําเนินการตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพวารสารใน

การเขาสูศูนยดัชนีการ

อางอิงวารสารไทย (TCI) 

ฐาน 1 

เกณฑการประเมิน

ของศูนยดัชนีการ

อางอิงวารสารไทย 

(TCI) 10  ขอ 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

30,000 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการที่ 4 จัดทําวารสาร

จันทรเกษมสาร 

1. เพื่อเผยแพรผลงานและ

ความรูที่เก่ียวกับการศึกษา

และการวจิัยในแนวทาง

สรางสรรค และที่เปน

ประโยชนทางวชิาการของ

มหาวิทยาลยั 

2. เพื่อสงเสริมใหคณาจารย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ผลิตผลงานทางวิชาการที่มี

คุณภาพและเผยแพรตอ

สาธารณชน 

1. จํานวนวารสาร 

จันทรเกษม 

2. ความพึงพอใจของผูอาน

วารสารจนัทรเกษมสาร 

 

  

2 ฉบับตอป 

 

รอยละ 80 

ธ.ค.  

และ 

พ.ค. 61 

66,000 

(งบแผนดิน) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

โครงการที่ 5 สนบัสนนุการ

เผยแพรผลงานวิจัยของ

อาจารย 

1. เพื่อสนับสนนุการเผยแพร

ผลงานทางวชิาการของ

อาจารยประจาํคณะเกษตร

และชีวภาพ 

1. ผลงานทางวิชาการที่

ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

รอยละ 10 

 

 

ก.ค. 61 

 

5,000 

(งบรายได) 

คณะเกษตรและ

ชีวภาพ 

โครงการที่ 6 การเขียน

บทความวจิยัเพื่อตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี

ความรูความเขาใจรูปแบบและ

แนวทางการเขียนบทความ

วิจัยและบทความวชิาการที่

เปนสากล 

2. เพื่อใหผูวิจัยไดเขียน

บทความวจิยัและบทความ

วิชาการไดอยางมีหลักการและ

สามารถนาํไปตีพิมพลงวารสาร

ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ได 

1. รอยละของผูเขารับการ

อบรมที่ไดรับความรูเพิ่มข้ึน 

2. จํานวนบทความวิจัยและ

บทความวชิาการ 

รอยละ 80 

 

25 เร่ือง 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

50,000 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการที่ 7 สงเสริมการ

เผยแพรผลงานวิจัย 

นวัตกรรม และงาน

สรางสรรค ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

1. เพื่อการเขียนบทความวิจัย

เพื่อตีพิมพเผยแพร 

2. เพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย

ของอาจารยภายในประเทศ 

3. เพื่อการรวบรวมคัดสรร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196,400 

(งบแผนดิน) 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

กิจกรรมที่ 1 วารสาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จันทรเกษม 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนนุ

การเผยแพรผลงานวิจัยของ

อาจารย ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

วิเคราะหและสังเคราะหความรู

จากงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรค 

4. เพื่อสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร 

กิจกรรมที่ 1 

1. จํานวนบทความ/

ผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร 

2. รอยละของผลงานที่ไดรับ

การเผยแพร 

กิจกรรมที่ 2 

1. จํานวนบทความ/

ผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร 

2. รอยละของผลงานที่ไดรับ

การเผยแพร 

 

10 เร่ือง 

 

 

รอยละ 80 

 

 

10 เร่ือง 

 

 

รอยละ 80 

 

มิ.ย. 61 

 

 

 

 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ค. 61 

46,400 

 

 

 

 

 

150,000 

โครงการที่ 8 วารสาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จันทรเกษม 

1. เพื่อการเขียนบทความวิจัย

เพื่อตีพิมพเผยแพร 

2. เพื่อการเผยแพรผลงานวิจัย

ของอาจารยภายในประเทศ 

3. เพื่อการรวบรวมคัดสรร

วิเคราะหและสังเคราะหความรู

จากงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรค 

1. จํานวนบทความ/

ผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร 

2. รอยละของผลงานที่ไดรับ

การเผยแพร 

10 เร่ือง 

 

 

รอยละ 80 

พ.ค. 61 20,000 

(งบรายได) 

คณะวิทยาศาสตร 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
โครงการ 

4. เพื่อสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร 

โครงการที่ 9 สนบัสนนุการ

เผยแพรผลงานวิจัยของ

อาจารย 

1. เพื่อสนับสนนุใหอาจารย

เขียนบทความวิจยั / บทความ

ทางวชิาการเพื่อการตีพิมพใน

วารสารทีไ่ดรับการยอมรับ 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ใหเกิดความพรอมในการ

นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

ตางๆ 

1. จํานวนผลงานวิจยัที่ได

นําเสนอในวารสาร 

หรือนําเสนอในการประชุม

วิชาการระดบัชาติ หรือ

นานาชาต ิ

2. รอยละของผลรวมถวง

น้ําหนักของผลงานทาง

วิชาการ 

3 เร่ือง 

 

 

 

 

รอยละ 30 

พ.ย. 60 

ถึง 

ส.ค. 61 

20,000 

(งบรายได) 

วิทยาลัยการแพทย

ทางเลือก 

รวม  9  โครงการ    รวม 587,400  
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดที่ 4 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัย        คาเปาหมาย 1 ฐาน  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

โครงการ 

โครงการที่ 1 พัฒนา

ฐานขอมูลสารสนเทศดาน

การวิจัยเพื่อการบริหาร

จัดการงานวิจัย 

โดยมีขอมูลประกอบดังนี ้

1. พัฒนาฐานขอมูลเก่ียวกับ

ประเภทและระดบัของ

นักวิจัย 

2. พัฒนาฐานขอมูลเก่ียวกับ

งานวิจยัที่ผานมา ตอเนื่อง 

จุดเนนและประเภท

ประเมินผลงานวิจัย ทิศทาง

ในอนาคต 

 

 

 

1. เพื่อพัฒนาฐานขอมูล

สารสนเทศดานการวิจัย 

จํานวน 1 ฐานขอมูล ใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อสนบัสนนุ

การบริหารจัดการงานวิจัย 

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 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา  

และสํานักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

โครงการ 

3. ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

จัดการงานวิจัยโดยผานระบบ

ออนไลน 

รวม  1 โครงการ     -  
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานดานการวิจัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
วัตถุประสงคขอที่ 4 เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหนวยงานภายนอก      คาเปาหมาย 10 เครือขาย 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 

ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

โครงการ 

โครงการที่ 1 การเขารวม

ประชุมวชิาการระดบัชาติ

และนานาชาต ิ

กิจกรรมที่ 1  

เตรียมความพรอมการเขา

รวมการประชุมวชิาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 

คร้ังที่ 5” 

กิจกรรมที่ 2  

รวมเปนเจาภาพการประชมุ

วิชาการระดบัชาติหรือ

นานาชาต ิ

1. เพื่อจัดประชุมวชิาการ

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. สรางเครือขายความรวมมือ

ดานการวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดาน

การวิจัย 

 

กิจกรรมที่ 2 

1. เพื่อรวมเปนเจาภาพในการ

จัดประชุมวิชาการ 

2. สรางเครือขายความรวมมือ

ดานการวิจัย 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 

1. จํานวนการเขารวมการ

ประชุมเพื่อเตรียมความ

พรอมการประชุมวิชาการฯ 
 

กิจกรรมที่ 2 

2.1 จํานวนเครือขายความ

รวมมือดานการวิจัย 

 

 

 

 

3 คร้ัง 

 

 

 

 

3 เครือขาย 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 60 

ถึง 

ก.ย. 61 

250,000 

(งบกลาง) 

 

50,000 

(งบกลาง) 

 

 

 

 

150,000 

(งบกลาง) 

 

 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 

ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

โครงการ 

โครงการที่ 2 เขารวมการ

นําเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมระดบัชาต ิ(Thailand 

Research Expo 2018) 

1. เพื่อเปนเวทีในการนาํเสนอ

ผลงานวิจัย 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

การวิจัย 

1. จํานวนผลงานวิจยัที่

นําไปเผยแพร  

ภาคนิทรรศการ 

2. จํานวนผลงานวิจยัที่

นําไปเผยแพร ภาคการ

ประชุม 

1 เร่ือง 

 

 

1 เร่ือง 

ส.ค. 61 

 

200,000 

(งบกลาง) 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการที่ 3 สัมมนา

เครือขายวิชาการและวิจัย

ดานวสิาหกิจชุมชนดวย

ศาสตรของพระราชา 

1. เพื่อสรางเครือขายความ

รวมมือระหวางคณะวิทยาการ

จัดการ วิสาหกิจชุมชน และ

สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ  

2. เพื่อสรางแนวทางการจัดทํา

ผลงานวิจัยที่สอดคลองกับ

ความตองการของสังคม 

3. เพื่อสงเสริมใหเกิดการ

เผยแพรผลงานวิชาการหรือ

วิจัยดานวิสาหกิจชุมชนของ

คณะฯ 

 

 

 

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

2. ระดับความพึงพอใจตอ

การสัมมนาเครือขายความ

รวมมือ 

3. จํานวนแนวทางการ

จัดทําผลงานวิจัยที่

สอดคลองกับความตองการ

ของสังคม 

100 คน 

ระดับ 3.51 

 

 

1 แนวทาง 

 

 

มี.ค. 61 59,100 

(เงินรายได) 

คณะวิทยาการ

จัดการ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 

ของโครงการ 

คาเปาหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

โครงการ 

โครงการที่ 4 เครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและวิจยั 
ดานมนุษยศาสตร – 
สังคมศาสตร คร้ังที่ 11 

1. เพื่อเสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวชิาการและ
งานวิจยัสายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรใหมี
ความกาวหนาและเขมแข็ง
ยิ่งข้ึน  
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู 
ความคิดเห็นทางวชิาการ
ระหวางคณาจารยและ
บุคลากรสายมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร อันจะเปน
การเพิ่มพูนความรูในวง
วิชาการสายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
3. เพื่อเผยแพรองคความรูทาง
วิชาการและผลงานวิจัยของ
คณาจารยและบุคลากรสาย
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตรไปสูสังคมและ
ประเทศชาต ิ

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

 
 

2 คน 
 

รอยละ 80 
1 คร้ัง 

 
10,000 บาท 

 
 
 
 

10 คน 
 

รอยละ 80 
1 คร้ัง 

 
63,900 บาท 

มี.ค. – เม.ย. 60 73,900 
(เงินรายได) 

คณะมนุษยศาสตรฯ 

รวม 4 โครงการ    รวม 533,000  
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สวนที่ 3  
การติดตาม และประเมินผล 

 
 การกํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีมุงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายท้ังใน 

เชิงปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือเสนอใหผูรับผิดชอบ และผูบริหารมหาวิทยาลัยไดทราบ และพิจารณาเปนระยะ 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหสามารถนําผลประเมินมาใชในการวางแผนดานวิจัยในปตอไป 

  
3.1 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ท่ีกําหนดไว โดยพิจารณาจากเง่ือนไข เวลาท่ีควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ

ของโครงการ หรือกิจกรรมตางๆ 

 2. เพ่ือทราบปญหา อุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะๆ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานดาน

วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปตอไป 

 3. เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดานวิจัย เพ่ือนําไปใช

ประโยชนในการวิเคราะหแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยดานตางๆ 

 
3.2 เปาหมายตัวช้ีวัดตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
(ตามวัตถุประสงคของแผน) 

เปา 
หมาย 

หนวยนับ 

เปาหมายจําแนกตามหนวยงาน 

คณ
ะเ

กษ
ตร

แล
ะ

ชีว
ภา

พ
 

คณ
ะ

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

คณ
ะ

มน
ุษย

ศา
สต

รฯ
 

คณ
ะ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

คณ
ะ

ศึก
ษา

ศา
สต

ร 

วิท
ยา

ลยั
กา

รแ
พ

ทย


ทา
งเ

ลือ
ก 

บัณ
ฑิ

ตว
ิทย

าล
ัย 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะ

พั
ฒ

นา
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของ

ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน

สรางสรรค ท่ีมุงเนนการพัฒนา

ทองถ่ิน ชุมชนเมือง การผลิตครู 

การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุน

การวิจัยตออาจารยประจําและ

นักวิจัย 

20 

 

80 

 

 

รอยละ 

 

(เรือ่ง) 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพร ในระดับชาตหิรือ

นานาชาติ 

25 

 

เรื่อง 4 5 5 5 5 - - 1 
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ตัวชี้วัด 
(ตามวัตถุประสงคของแผน) 

เปา 
หมาย 

หนวยนับ 

เปาหมายจําแนกตามหนวยงาน 

คณ
ะเ

กษ
ตร

แล
ะ

ชีว
ภา

พ
 

คณ
ะ

วิท
ยา

ศา
สต

ร 

คณ
ะ

มน
ุษย

ศา
สต

รฯ
 

คณ
ะ 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

คณ
ะ

ศึก
ษา

ศา
สต

ร 

วิท
ยา

ลยั
กา

รแ
พ

ทย


ทา
งเ

ลือ
ก 

บัณ
ฑิ

ตว
ิทย

าล
ัย 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะ

พั
ฒ

นา
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของ

ผลงานวิจัย งานสรางสรรค  

ท่ีนําไปใชประโยชน 

10 

 

40 

รอยละ 

 

(เรื่อง) 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของ

ผลงานวิจัย งานสรางสรรค และ

นวัตกรรมท่ีบูรณาการกับพันธกิจ

อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

10 

 

5 

 

 

รอยละ 

 

(เรือ่ง) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 จํานวนฐานขอมูล

สารสนเทศดานงานวิจยั   

1 ฐานขอมูล - - - - - - - 1 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวนเครือขาย

ความรวมมือดานการวิจัย

หนวยงานภายนอก 

10 เครือขาย 2 2 2 2 2 

 

- - - 

 
3.3 ข้ันตอนการติดตาม และประเมินผล 
 1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

 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 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการท่ี 1 พัฒนาศักยภาพดานการ

วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจยั 
  สวพ.   

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาความรูเก่ียวกับ

ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ/เชิง

ปริมาณ 

 

 สวพ.       

   

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนานักวิจัยใหมีทักษะ

การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทองถ่ินและชุมชนเมือง 

 

     สวพ.   

   

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนานักวิจัยรุนใหม    สวพ.         

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาทีมวิจัยขาม

ศาสตรและสรางงานวิจัยตามกรอบ

การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษมสูความเปนเลิศ 

(Reprofiling) ประจําปงบประมาณ 

2562 

 

    สวพ.    

   

กิจกรรมท่ี 5 การทําวิจัยอยางไรให

ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสทิธ์ิ 

 
      สวพ.  

   

กิจกรรท่ี 6 อบรมจรรยาบรรณนักวิจัย    สวพ.         

กิจกรรมท่ี 7 อบรมหลักจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย 

 
   สวพ.     

   

กิจกรรมท่ี 8 อบรมหลักจรยิธรรมการ

วิจัยท่ีดําเนินการตอสตัวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร 

 

   สวพ.     

   

โครงการท่ี 2 พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง

นักวิจัย 

 
  สวพ. 

  

โครงการท่ี 3 การพัฒนาโจทยวิจยัท่ี

มุงเนนการพัฒนาทองถ่ินชุมชนเมือง

และการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

     สวพ.   

   

โครงการท่ี 4 ติดตามความกาวหนา

งานวิจัยอาจารยและนักวิจัย 

 
  สวพ.    สวพ.  

   

โครงการท่ี 5 พัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับแหลงทุน

ภายนอก 

 

     สวพ.  
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โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการท่ี 6 จัดสรรทุนอุดหนุนการ

วิจัยใหแกบุคลากรและนักศึกษาฯ 

 
  สวพ.       

  

กิจกรรมท่ี 1 สนับสนุนทุนวิจัย

ประเภทท่ัวไป 

1.1 จัดสรรทุนวิจยัท่ัวไป 

1.2 จัดสรรทุนวิจยัสําหรับคณะ 

1.3 จัดสรรทุนวิจยัสําหรับนักวิจัย 

รุนใหม 

 

  สวพ.       

  

กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 
  สวพ.       

  

กิจกรรมท่ี 3 สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 
  สวพ.       

  

กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนทุนวิจัยของ

นักศึกษา 

 
  สวพ.       

  

กิจกรรมท่ี 5 สนับสนุนการบริหาร

จัดการงานวิจัย 

 
  สวพ.  

  

โครงการท่ี 7 เงินอุดหนุนสมทบเขา

กองทุนวิจัยฯ 

 
 สวพ.   สวพ.    สวพ. 

  

โครงการท่ี 8 วิจัยและนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย

ของประเทศ 

 

 สวพ.   สวพ.    สวพ. 

  

โครงการท่ี 9 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

แกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดาน

สังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ

ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรประเทศ 

 

 สวพ.   สวพ.    สวพ. 

  

โครงการท่ี 10 วิจัยและพัฒนาเพ่ือ

สราง/สะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ 

 
 สวพ.   สวพ.    สวพ. 

  

โครงการท่ี 11  ผลิตนักวิจยัทางการ

ศึกษาและสรางผลงานทางวิชาการ 

 
 ศษ.  

  

โครงการท่ี 12 การพัฒนาศักยภาพ

ดานวิชาการและวิจัยคณะวิทยาการ

จัดการ 

 

วจก.  

  

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

เพ่ือสงเสริมการผลิตผลงานทาง

วิชาการ 

 

 วจก.        
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โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

เพ่ือพัฒนาพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการ 

   วจก.      

  

กิจกรรมท่ี 3 การพิจารณามอบรางวัล

นักวิจัยดีเดน 
     วจก.     

  

กิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เสรมิทักษะความรู ดานการวิจัยทาง

บริหารธุรกิจและทางสังคมศาสตรข้ัน

พ้ืนฐาน 

       วจก.   

  

กิจกรรมท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เสรมิทักษะความรู ดานการวิจัยทาง

บริหารธุรกิจและทางสังคมศาสตรข้ัน

สูง 

      วจก.   

  

กิจกรรมท่ี 6 การใหคําปรึกษาดาน

วิชาการและวิจัยทางบริหารธุรกิจและ

สังคมศาสตร 

     วจก.     

  

โครงการท่ี 13 อบรมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนหัวของานวิจัยเพ่ือใหไดทุน

สนับสนุนการวิจัย 

    วพ.     

  

โครงการท่ี 14 อบรมเชิงปฏิบัติการ

งานวิจัยในช้ันเรียน 
     สาธิตฯ     

  

โครงการท่ี 15 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย        มนส.    

โครงการท่ี 16 การเชิดชูเกียรติและให

เงินรางวัล เงินสมนาคุณ 
   สวพ. 

 

โครงการท่ี 17 การบูรณาการงานวิจัย

กับพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
        สวพ.  

  

โครงการท่ี 18  การสังเคราะหองค

ความรูจากงานวิจัยและประเมินการใช

ประโยชนจากงานวิจยั 

    สวพ.      

  

โครงการท่ี 19 พัฒนาวารสาร 

จันทรเกษมสารใหไดมาตรฐานสูงข้ึน 
  สวพ. 

  

โครงการท่ี 20 จัดทําวารสาร 

จันทรเกษมสาร 
  สวพ.     สวพ.   

  

โครงการท่ี 21 สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยของอาจารย 

 

  

       กษ. 
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โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการท่ี 22 การเขียนบทความวิจัย

เพ่ือตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

  

สวพ.        

  

โครงการท่ี 23 สงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน

สรางสรรค ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

  

       วท. 

  

กิจกรรมท่ี 1 วารสารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีจันทรเกษม 

  
      วท.  

  

กิจกรรมท่ี 2 การสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจยัของอาจารย 

ระดับชาติและนานาชาต ิ

วท. 

  

โครงการท่ี 24 วารสารวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีจันทรเกษม 

  
     วท.   

  

โครงการท่ี 25 สนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยของอาจารย 

 
วพ. 

 

โครงการท่ี 26 พัฒนาฐานขอมูล

สารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือการ

บริหารจดัการงานวิจัย 

  

สวพ.  

  

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาฐานขอมูลเก่ียวกับ

ประเภทและระดบัของนักวิจัย 

  
สวพ.  

  

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาฐานขอมูลเก่ียวกับ

งานวิจัยท่ีผานมา ตอเน่ือง จุดเนนและ

ประเภทประเมินผลงานวิจัย ทิศทาง

ในอนาคต 

  

สวพ.  

  

กิจกรรมท่ี 3 ฐานขอมูลเพ่ือการ

บริหารจดัการงานวิจัยโดยผานระบบ

ออนไลน 

  

สวพ.   

 

โครงการท่ี 27 การเขารวมประชมุ

วิชาการระดบัชาติและนานาชาต ิ

  
   สวพ. 

 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพรอมการ

เขารวมการประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 5” 

 

  

 สวพ. 
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โครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 2 รวมเปนเจาภาพ 

การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

  

   สวพ.      

 

โครงการท่ี 28 เขารวมการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ 

(Thailand Research Expo 2018) 

  

        สวพ. 

 

โครงการท่ี 29 สัมมนาเครือขาย

วิชาการและวิจัยดานวิสาหกิจชุมชน

ดวยศาสตรของพระราชา 

  

   
วจก. 

 
    

  

โครงการท่ี 30 เครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการและวิจัย  

ดานมนุษยศาสตร – สังคมศาสตร  

ครั้งท่ี 11 

  

   มนส.    

  

 

หมายเหต:ุ *กรณีชื่อผูรับผิดชอบโครงการยาวกวาชองที่กาํหนดชวงเวลาและไมสามารถกรอกลงในชองได สามารถใชตัวยอ และหมายเหตุระบุวา

ชื่อเต็มคือหนวยงานใด เชน กผ. ยอจาก กองนโยบายและแผน เปนตน 

 ** ชือ่ยอหนวยงาน  กษ.  = คณะเกษตรและชีวภาพ 

วจก.  = คณะวิทยาการจัดการ 

วท.  = คณะวิทยาศาสตร 

   มนส.  = คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ศษ. =  คณะศึกษาศาสตร 

   วพ.  = วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 

   ศชน.  = ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท   

   สวพ.  = สถาบันวิจยัและพัฒนา 

   สาธิตฯ = โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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สวนที่ 4 

คําอธิบายตัวช้ีวัด ขอมูลที่ติดตาม การประเมิน/คํานวณ และเกณฑในการประเมิน 

แผนปฏิบัตงิานดานวิจัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561     

 

วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดานการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเมือง 

ตัวช้ีวัดท่ี 1  รอยละของผลงานวิจยั นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน

เมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจํา

และนักวิจัย 

 

คําอธิบาย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง

การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัย

ประจําจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคท่ีแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการ

พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องในประเด็นดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหนาท่ีจัดสรรทุนอุดหนุนการ

วิจัยใหแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยไดจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย

งบประมาณแผนดิน และทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายไดเปนประจําทุกป รวมท้ังประสานงานและ

อํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับการวิจัยใหแกอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือใหเกิดการ

วิจัยท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน  

 

สูตรการคํานวณ (ถามี) 

 

 

 

 

  
 

เกณฑการประเมิน* 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 

รอยละ 25 ข้ึนไป 25-20 19-25 14-10 ต่ํากวา 10 
*ที่มา : อางอิงตามคาเปาหมายแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 เมื่อส้ินสุดแผน 

 

จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน 
ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย   
x 100 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. การรวบรวมจํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน 

ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2. รวบรวมขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัย จากกองบริหารงานบุคคล 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เบอรโทรศัพท    1500   

ผูจัดเก็บขอมูล   1. นางสาวสุดารัตน จอมคําสิงห  เบอรโทรศัพท  9003  

2. นายวิมล มิระสิงห   เบอรโทรศัพท  9009  
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วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจ

อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดท่ี 2  จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

คําอธิบาย  

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนขอมูลสําคัญในการแสดงใหเก็นวาอาจารย

ประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู

อยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและ 

การแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน

ฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือ

หนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

 นับจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
เกณฑการประเมิน* 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 

รอยละ 15 ข้ึนไป 11-15 6-10 1-5 ไมมีผลงาน 
*ที่มา : อางอิงตามคาเปาหมายแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 เมื่อส้ินสุดแผน 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. การกําหนดงวดท่ีสี่ของทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยตีพิมพเผยแพรภายหลังจากเสร็จสิ้น

งานวิจัยในระยะเวลา 2 ป 

2. เงินสมนาคุณการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย โดยนักวิจัยท่ีสงผลงานวิจัยมายังสถาบันวิจัยและ

พัฒนาจะไดเงินสมนาคุณไมเกิน 10,000 บาท 

3. รวบรวมขอมูลอาจารยประจําและนักวิจัย จากกองบริหารงานบุคคล 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เบอรโทรศัพท    1500   

ผูจัดเก็บขอมูล   1. นางสาวสุดารัตน จอมคําสิงห  เบอรโทรศัพท  9003  

2. นายวิมล มิระสิงห   เบอรโทรศัพท  9009  
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วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจ

อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชน 

 

คําอธิบาย  

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เปนขอมูลสําคัญในการแสดงใหเก็นวาอาจารย

ประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู

อยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและ 

การแขงขันของประเทศ  

ท้ังนี้ ประโยชนอยางเปนรูปธรรม หมายถึง การมีหลักฐานของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

อยางชัดเจน เชน รูปถาย หนังสือเชิญ หนังสือรับรองการนําผลงานไปใชประโนชนจริง เปนตน โดยสามารถ

จําแนกการใชประโยชนไดเปน 4 มิติ คือ 

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ คือ มีการนําผลงานวิจัยนั้น ๆ ไปอางอิงซ่ึงเปนการยอมรับคุณคา

ของผลงานวิจัยชิ้นนั้น 

2. การใชประโยชนเชิงนโยบาย คือ การนําขอมูลการวิจัยไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร

หรือกําหนดนโยบาย 

3. การใชประโยชนเชิงชุมชน คือ การนําขอมูลการวิจัยไปถายทอดใหแกชุมชน หรือทองถ่ินท่ีแสดง

ความประสงคมายังหนวยงานหรือผูวิจัย 

4. การใชประโยชนเชิงพาณิชย คือ การนําขอมูลการวิจัยไปพัฒนาตอยอดทางธุรกิจ โดยไมนับการ

ยื่นหรือจดทะเบียบคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 

สูตรการคํานวณ  

 

 

 

 

  
เกณฑการประเมิน* 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 

รอยละ 15 ข้ึนไป 11-15 6-10 1-5 ไมมีผลงาน 
*ที่มา : อางอิงตามคาเปาหมายแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 เมื่อส้ินสุดแผน 

 

 

 

จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน

จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย    
x 100 
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แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง การผลิต

ครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เบอรโทรศัพท    1500   

ผูจัดเก็บขอมูล   1. นางสาวสุดารัตน จอมคําสิงห  เบอรโทรศัพท  9003  

2. นายวิมล มิระสิงห   เบอรโทรศัพท  9009  

   3. นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล  เบอรโทรศัพท  9002  
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วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจ

อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของ

มหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

คําอธิบาย  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง 

การผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัย

ประจําจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลั โดยการบูรณาการ

ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การจัดการเรียนการ

สอน การวิจัยตอยอดท่ีเห็นผลเชิงประจักษอยางเดนชัด การบริการวิชาการ การพัฒนาตามศาสตรพระราชา 

หรือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 

สูตรการคํานวณ  

 

 

 

 

  
เกณฑการประเมิน* 

เกณฑการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง ตองปรับปรุงเรงดวน 

รอยละ 15 ข้ึนไป 11-15 6-10 1-5 ไมมีผลงาน 
*ที่มา : อางอิงตามคาเปาหมายแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 เมื่อส้ินสุดแผน 
 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง การผลิต

ครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เบอรโทรศัพท    1500   

ผูจัดเก็บขอมูล   1. นางสาวสุดารัตน จอมคําสิงห  เบอรโทรศัพท  9003  

2. นายวิมล มิระสิงห   เบอรโทรศัพท  9009  

   3. นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล  เบอรโทรศัพท  9002  

 

จํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีบูรณาการพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 
จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย    

x 100 
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วัตถุประสงคท่ี 3 เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย 

ตัวช้ีวัดท่ี 5  จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัย 

 

คําอธิบาย  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารดานการวิจัย (ระบบ MIS) ซ่ึงระบบ

ดังกลาวยังไมสามารถบริหารเพ่ือการตัดสินใจไดดีเทาท่ีควร ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค เกณฑมาตรฐาน ขอ 1  

มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย และงาน

สรางสรรค นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงดําเนินการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเพ่ือการตัดสินใจ และขอมูล

พ้ืนฐานของงานบริการวิชาการ ถือเปนสารสนเทศท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานการควบคุม การติดตาม 

และประเมินผล ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินงาน อันเปนกลไกหนึ่งของการบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการในหนวยงาน ซ่ึงผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา และบุคคลภายนอก จําเปนตองอาศัยขอมูล

พ้ืนฐานในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงมีสวนชวยให

การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการบริการวิชาการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

 นับจํานวนฐานขอมูลดานการวิจัยท่ีไดรับการพัฒนา 

 
 

เกณฑการประเมิน 

- 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยท่ีไดรับการพัฒนา 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เบอรโทรศัพท    1500   

ผูจัดเก็บขอมูล   1. นายวิศรุต พิพิธกุล   เบอรโทรศัพท  9005  
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วัตถุประสงคท่ี 4 เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 

ตัวช้ีวัดท่ี 6  จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหนวยงานภายนอก  
 
คําอธิบาย  

 การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือใหเกิด

การพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ นอกจากความรวมมือแลว ยังไดจัดทําขอตกลงกับหนวยงาน

ภายในประเทศ เพ่ือสรางเครือขายในดําเนินการทางดานวิชาการรวมกันท่ีปรากฏเปนหลักฐานอยางเปน

รูปธรรมและชัดเจน เชน การลงนามความรวมมือ MOU หรือการสรุปรายงานผลโครงการ พรอมท้ัง

ภาพถายกิจกรรม หรือรวมเปนเจาภาพการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

การคํานวณผลการดําเนินงาน 

 นับจํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก   

 
เกณฑการประเมิน 

- 

 

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล 

1. จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก    

 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เบอรโทรศัพท    1500   

ผูจัดเก็บขอมูล   1. นางสาวสุดารัตน จอมคําสิงห  เบอรโทรศัพท  9003  

   2. นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล  เบอรโทรศัพท  9002  
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ภาคผนวก ก. 
แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติงานดานวิจัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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รายงานผลการดําเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติงานดานวิจัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค 

 

วัตถุประสงค/ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดานการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถ่ินและชุมชนเมือง 
ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค  
ท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง การผลิตครู การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจํา
และนักวิจัย 

รอยละ 20  

วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา 
ตัวชี้วัดท่ี 2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

เรื่อง 25  

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค ท่ีนําไปใช
ประโยชน 

รอยละ 10  

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ี
บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยตอจํานวนงานวิจัยท่ี
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

รอยละ 10  

วัตถุประสงคท่ี 3 เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย 
ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัย ฐานขอมูล 1  
วัตถุประสงคท่ี 4 เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือท่ีดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องดานการวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก 
ตัวชี้วัดท่ี 6 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก 

เครือขาย 10  
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ตารางท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามโครงการ จําแนกตามวัตถุประสงคของแผน 
 

วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําและนักวิจัยใหผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาทองถ่ินและชุมชนเมือง        บรรลุ    ไมบรรลุ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง การผลิตครู  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยตออาจารยประจําและนักวิจัย  

      เปาหมาย  รอยล 20  ผล.............  บรรลุ    ไมบรรลุ 
 

โครงการ 
 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

วัตถุประสงคของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
บรรลุ   
 ไมบรรล ุ

หมายเหตุ 
(เหตุผลท่ีไมบรรลุ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด................................................................. เบอรโทรศัพท.............................................. 
ผูจัดเก็บขอมูล........................................................................ เบอรโทรศัพท.............................................. 
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วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา           บรรลุ    ไมบรรลุ 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เปาหมาย 25 เรื่อง  ผล...........      บรรลุ    ไมบรรลุ 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค ท่ีนําไปใชประโยชน 
      เปาหมาย รอยละ 10  ผล...........      บรรลุ    ไมบรรลุ 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย  เปาหมาย รอยละ 10  ผล...........      บรรลุ    ไมบรรลุ 
 
 

โครงการ 
 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

วัตถุประสงคของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
บรรลุ   
 ไมบรรลุ 

หมายเหต ุ
(เหตุผลท่ีไมบรรลุ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด................................................................. เบอรโทรศัพท.............................................. 
ผูจัดเก็บขอมูล........................................................................ เบอรโทรศัพท.............................................. 
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วัตถุประสงคท่ี 3  เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย บรรลุ    ไมบรรลุ 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัย      เปาหมาย 1 ฐานขอมูล ผล...........   บรรลุ    ไมบรรลุ 
 

โครงการ 
 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

วัตถุประสงคของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
บรรลุ   
 ไมบรรลุ 

หมายเหต ุ
(เหตุผลท่ีไมบรรลุ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด................................................................. เบอรโทรศัพท.............................................. 
ผูจัดเก็บขอมูล........................................................................ เบอรโทรศัพท.............................................. 
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วัตถุประสงคท่ี 4 เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือท่ีดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องดานการวิจัย 

จากหนวยงานภายนอก           บรรลุ    ไมบรรลุ 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยจากหนวยงานภายนอก  เปาหมาย 10 เครือขาย ผล...........  

     บรรลุ    ไมบรรลุ 
 

โครงการ 
 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

วัตถุประสงคของ
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
บรรลุ   
 ไมบรรล ุ

หมายเหตุ 
(เหตุผลท่ีไมบรรลุ) 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด................................................................. เบอรโทรศัพท.............................................. 
ผูจัดเก็บขอมูล........................................................................ เบอรโทรศัพท.............................................. 
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