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ค าน า 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินงานภายใต้พันธกิจและ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในกลยุทธ์ด้านการวิจัย  ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม         
สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน และการให้บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยก าหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ             
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ประกอบด้วย นโยบายมหาวิทยาลัย ข้อมูล
เบื้องต้น  ข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โครงสร้างการบริหารและโครงสร้าง
ภารกิจด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
โครงการ/กิจกรรมตลอดปีงบประมาณ 2563 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 ฉบับนี้ได้รับพิจารณาและได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่ได้เสียสละร่วมด าเนินการให้ข้อแนะน าในการจัดท าแผนในแต่ละขั้นตอน จนท าให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
สุดท้ายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  จะเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ 2563 อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา)               
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                   
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นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ.2561-2565)  
การสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจัดขึ้น

ใน ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพ่ือขอค าแนะน าในการปรับปรุงนโยบายการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ด้านอาจารย์และบุคลากร ส่งเสริมการน า เสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนการจัดท าผลงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทาง
วิชาการ และสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้เกิดในทุกหลักสูตร โดยด าเนินการท างานวิจัยแบบบูรณา
การเชิงพื้นที่ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการ ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน  

 ด้านคุณภาพนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อม และสื่อการสอน พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้มากขึ้น สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เสริ มสร้างความรู้ทางวิชาการ 
ทักษะส าคัญในยุคศตวรรษที่ 21 และ เน้นการจัดกิจกรรม/โครงการปลูกฝังเสริมสร้างอัตลักษณ์ “จิต
สาธารณะ ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย” เป็นรูปธรรมให้มากข้ึน  

 ด้านหลักสูตร สร้างและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและต่างชาติให้
มากกว่าที่มีอยู่ และส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาอบรมทั้งอาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเพ่ือการหารายได้จากบุคลากรในองค์กรภายนอก  

 ด้านบริหารจัดการ จัดตั้งส านักวิชาการเพ่ือท าหน้าที่ด้านการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการเขียนผลงานทางวิชาการ ด้านการน า เสนอผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ ด้านพัฒนานวัตกรรมการ เรียนการสอน และด้านการเขียนโครงร่างขอทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกจ านวน 1 ล้านบาทข้ึนไป และด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการต่อสัญญาการท างานให้เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรและต่อมหาวิทยาลัย  

 ด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการปรับแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนว พระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 โดยการปรับตัวชี้วัดในแผนให้สะท้อน
ผลงาน คุณภาพของงาน และความคุ้มค่าด้านงบประมาณ เพ่ือการเตรียมพร้อมการเผชิญหน้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก Digital และการลดลงของประชากร ในวัยเด็ก เน้นการสร้างกระบวนการเสริมสร้าง
ค่านิยมองค์กร MORALITY เพ่ือน าไปสู่การเป็น “บ้านแห่งความส าเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
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แผนยุทธศาสตร์สถาบนัวิจัยและพัฒนา 2562-2566 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธกิจหลักในการด าเนินการและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562 – 2565 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  และได้
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562-2566 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน อีกทั้งด าเนินการบนฐานข้อมูลรอบด้าน เพ่ือให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์  3 กลยุทธ์ โดยแต่ละกลยุทธ์มีเป้าประสงค์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการความร่วมมือ
ทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับ

การพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่มีคุณภาพ 
  เป้าประสงค์   

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยมีศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสูงขึ้น ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ 
  ประกอบด้วย 4 มาตรการ  

1. การพัฒนานักวิจัยในเชิงรุก เช่น การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยมุ่งเป้า การเขียนบทความผลงานวิจัยเพื่อการอ้างอิงทางวิชาการ การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง 

2. พัฒนาคลังนักวิจัยเพ่ือการวิจัยแบบบูรณาการส าหรับนักวิจัยต่างสาขาและมีการเลื่อน
ไหลระหว่างสาขาได้ 

3. กลไกการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยเพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ   บูรณา
การรว่มกันกับการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารงานวิจัย  

4. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ให้สามารถสื่อสารงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ    

เป้าประสงค์ 
 องค์ความรู้ที่ได้จาก งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ได้รับการเผยแพร่ทั้งใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
   

ประกอบด้วย 3 มาตรการ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
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3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันการ          
ศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  และมีกิจกรรมการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
แนวทางการพัฒนาประเทศ สู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าประสงค์ 
1. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย 2 มาตรการ  
1. การอบรมเพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมยื่นจดทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
2. สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ

ต่างๆ    
เป้าประสงค์ 

  2. ระบบบริหารจัดการเพ่ือการน างานวิจัย  นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม  

ประกอบด้วย 1 มาตรการ  
1. พัฒนากระบวนการในการน างานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรม 
ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีกระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ โดยจะกล่าวถึงต่อไป 
 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยพัฒนา มีเป้าหมายที่จะสร้างแผนด าเนินการที่มีพ้ืนฐาน
มาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย  สภาพปัจจุบันของหน่วยงาน การศึกษาถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส              
อุปสรรค  การมีส่วนร่วมของประชาคม และการน าผลการประเมินตนเองจากการประกันคุณภาพการศึกษา
ดังนั้นในการจัดท าแผนจึงมีรูปแบบและกระบวนการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือพิจารณาจากตัวชี้วัด ดังนี้ 
- การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในมิติด้านการวิจัย  
- ผลการติดตามตรวจสอบ จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- ผลจากการประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับมาพิจารณาในองค์ 

ประกอบที่ขาดความสมบูรณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
- พิจารณานโยบาย  เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ในพันธกิจการวิจัย ด้านเกณฑ์ และตัวชี้วัด 

ทั้งนี้เพ่ือพิจารณาถึงสาเหตุที่ท าให้ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนายังมีจุดอ่อนและไม่บรรลุผล 
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2. ด าเนินการจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 โดยน าแผนกลยุทธ์ 2562-2565 มาเป็น
ต้นแบบ เพ่ือให้การท าแผนปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  

3. น าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 มาท าการประชุมวิพากษ์ โดยคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ปรับแก้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต และน าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2563  ที่ด าเนินการเสร็จแล้วเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ  

5. น าแผนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ชื่อหน่วยงาน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development Institute) 
 

ที่ตั้ง  
 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  
เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1600, 1601, 1606 

เว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th/ 
 

สัญลักษณ์ 
แนวความคิดมาจาก ความร่วมมือและการเสริมสร้าง

มิตรภาพเพ่ือสร้างต้นไม้ผลิตดอก(นักวิจัย) ออกผล(ผลงานวิจัย) 
อย่างยั่งยืน ด้วยความสามัคคีเพราะทุกคนอยู่ภายใต้ร่มเงาต้นไม้แห่ง
ความส าเร็จ  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://research.bsru.ac.th/
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ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute : RDI) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เดิมใช้ชื่อว่า “ส านักวิจัยและบริการวิชาการ” แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
สถาบัน  ราชภัฏทั่วประเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใน ปี พ.ศ. 2547 จึงส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงส านักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมี
เปลี่ยนแปลงชื่อ ของหน่วยงานเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” มีภารกิจหลักในการท าวิจัยสถาบันส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในทุกระดับ เนื่องจากการวิจัยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจ าเป็นต้องส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน รวมทั้งต้อง    ท าหน้าที่สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาประเทศ  ซึ่งต้องอาศัย  องค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา 

ปัจจุบัน ตามหลักการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตามความในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ระบุสถานภาพและบทบาทของมหาวิทยาลัยโดยยึดเป็นหลักการดังนี้ คือ มาตรา 7 ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะต้องเก่งทั้งวิชาการใน
ระดับสากล (International) และเก่งในวิชาการท้องถิ่น (Local) สนับสนุนให้มีการท าวิจัยที่ประยุกต์ความรู้
สากลสู่ท้องถิ่นและความรู้ท้องถิ่นสู่สากลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็น
ศูนย์กลางของความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแลให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบาย
ระดับชาติ 
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปรัชญา 

วิชาการก้าวไกล วิจัยเด่นเป็นสากล น าชุมชนและสังคมพัฒนา 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ความรู้สากลสู่ท้องถิ่นและ
ความรู้ท้องถิ่นสู่สากล” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2. ยกระดับศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย 
3. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
4. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา 
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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4. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่สาธารณชน 
โครงสร้างการบริหารจดัการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

- นักวิจัยช านาญการ = 1 
- นักวิชาการศึกษา ช านาญการ = 1 
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ = 1 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ= 1 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติการ = 5 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ = 1 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ = 2 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน 

คณะกรรมการบรหิารสถาบัน 

คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนนุวิจัย 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
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โครงสร้างองค์กรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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คณะกรรมการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีดังนี้ 
1)  คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   ยืนยงชัยวัฒน์ รองประธาน 
3. รองศาสตราจารย์ ภญ.โสภิต   ธรรมอาร ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6. คุณสุนันทา    สมพงษ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ กรรมการ  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร   โสภณาภรณ ์ กรรมการ    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ 
10. อาจารย์สรสินธ์ุ     ฉายสินสอน เลขานุการ 

2)  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา  ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ ท่ีปรึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   ยืนยงชัยวัฒน์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร   โสภณาภรณ ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง   สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
7. อาจารย์สรสินธ์ุ     ฉายสินสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวณัฐชนาธิป    มูฮัมมัดอามิน เจ้าหน้าที่ 

3) คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
1. อธิการบดี      ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ปรียานุช            กิจรุ่งโรจน์เจริญ  ท่ีปรึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   ยืนยงชัยวัฒน์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร   โสภณาภรณ ์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธิ์  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา   จิตรภิรมย ์  กรรมการ 
7. อาจารย์นันทพร     ชื่นสุพันธรัตน์  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์    พลอยสวยงาม  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์   ลอยพิมาย  กรรมการ 
10. อาจารย์พิทักษ์พงษ์  คมพุดซา  กรรมการ 
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11. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
15. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาลัยการดนตรี   กรรมการ 
16. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
17. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง   สุทัศน์ ณ อยุธยา  กรรมการและเลขานุการ 
19. อาจารย์สรสินธุ์       ฉายสินสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวณัฐชนาธิป    มูฮัมมัดอามิน  เจ้าหน้าที่ 

4) แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
1. อาจารย์นันทพร     ชื่นสุพันธรัตน์  กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์    พลอยสวยงาม  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์   ลอยพิมาย  กรรมการ 
4. อาจารย์พิทักษ์พงษ์    คมพุดซา  กรรมการ 
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ภารกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภารกิจด้านบริหาร 
1. การบริหารส านักงาน 

1.1 งานวางระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย  
1.2 งานพัฒนากระบวนการด าเนินงานและการบริหาร 

- พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการ          
การวิจัย การฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

1.3 งานสารบรรณ 
- งานลงทะเบียนรับ–ส่งเอกสาร  เอกสารราชการภายใน / ภายนอก 

1.4 งานวางแผนและนโยบาย  งานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
- งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
- บริหารงบประมาณแผ่นดิน / เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

1.5 งานบริการ 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

1.6 งานประชาสัมพันธ์ 
2. การบริหารกองทุนวิจัย  

- การด าเนินงานบริหาร/เบิกจ่ายกองทุนวิจัยภายใน 
- การด าเนินงานบริหาร/เบิกจ่ายกองทุนวิจัยภายนอก 

3. การบริหารงานระบบคุณภาพ 
3.1 งานประกันคุณภาพ (ภายใน/ภายนอก) 

- การจัดระบบงานประกันคุณภาพ (ระดับหน่วยงาน/สถาบัน) 
- การจัดท า SAR การประกันคุณภาพ  และการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจ

ประกันคุณภาพ (ระดับหน่วยงาน/สถาบัน) 
3.2 งานควบคุมภายใน 
3.3 งานบริหารความเสี่ยง 

4. การบริหารงานบุคคล 
- การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
1. การบริหารจัดการงานวิจัย 

- การก าหนดแผนกลยุทธ์ การวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- การจัดท าระเบียบและประกาศเพ่ือบริหารงานวิจัย (ทุนภายใน/ภายนอก) 
- การพัฒนาคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (ทุนภายใน/ภายนอก) 
- การพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของชุมชน   สังคม   นโยบายมหาวิทยาลัย  
- การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
- โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในรูปแบบต่างๆ 
- โครงการคลินิกวิจัย 

3. การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย 
- เข้าร่วมประชุมเครือข่ายภาคีด้านการวิจัย 
- การพัฒนาเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ 
- แสวงหาแหล่งทุนภายนอก  

4. การวิจัยสถาบัน 
- จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัย ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเพื่อน า

ผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ในการจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.
2562-2565 ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 
ได้ข้อมูลส าคัญดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

จากการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในส่วนของ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) พบข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength : S)  

1. มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
2. มหาวิทยาลัยมีกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัยให้แก่บุคลากร 

และนักศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์และนโยบายที่สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับแหล่งทุนภายในที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ ท าให้มีโอกาสพัฒนาทักษะ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
5. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานแทนกันได้ 
6. บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 
7. มีประกาศ ระเบียบและข้ันตอนในการปฏิบัติงานแต่ละด้านที่ชัดเจน 
8. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ท างานเชิงรุก และมีการวางระบบการบริหารงานที่ดี ท าให้เกิด

ความชัดเจนในการท างาน 
9. มีการควบคุมการด าเนินงานในทุกๆ มิติได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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10. บุคลากรมีความตั้งใจในการท างาน มีความรักองค์กร มีความสามัคคี และเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม 
จุดอ่อน (Weakness : W)  

1. สิ่งอ านวยความสะดวกและพ้ืนที่ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษายังไม่เพียงพอ 
2. งบประมาณเพ่ือการด าเนินงานไม่เพียงพอ   
3. บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
4. บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานรูปแบบใหม่  
5. โครงการฝึกอบรมไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในท าให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายของ

โครงการ 
6. ขาดการวิเคราะห์ความส าเร็จเชิงคุณภาพและความร่วมมือในการเข้าอบรม 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีอ านาจในการก าหนดบทลงโทษในการณีท่ีนอกเหนือจากประกาศ 

 
2. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใน
ส่วนที่เป็นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) พบข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
โอกาส (Opportunity : O)  

1. ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันเชิงพ้ืนที่ด้วยงานวิจัย 

2. ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภาครัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรทุนของรัฐบาลมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้ทุนและรูปแบบการพิจารณา

การให้ทุน 
 
อุปสรรค (Threat : T)  

1. รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมงบประมาณไม่สอดคล้อง
กับรูปแบบการด าเนินโครงการวิจัย เช่น  ประกาศหรือระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีสัดส่วนในการแข่งขันในการขอทุนวิจัยเพ่ิมมากข้ึนนอกเหนือจาก
หน่วยงานด้านการศึกษา 

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  การด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการ
ปรับเปลี่ยนแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
นั้นๆ และพร้อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยสังเขปดังนี้ 

1. เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้แก่คณาจารย์  บุคลากร นิสิต นักศึกษา เพ่ือให้การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
เป็นไปอย่างม ี
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2.  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีการผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนทีก่ าหนดไว้  
3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ และด าเนินการตามแผน มีการก ากับ

ติดตาม ประเมินผล  
4. มีการก าหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบ วางแนวปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้

ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  
5. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการงานวิจัย ให้สามารถใช้งานได้ตรงกับความต้องการ

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
6. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  

2. การติดตามและประเมินผล 
เมื่อน าแผนปฏิบัติราชการ 2563 ลงสู่การปฏิบัติงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องมี

การก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ดังนี้ 
1. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายเป็นรายไตรมาส (รอบ 

3, 6, 9 และ 12 เดือน) ตามแบบฟอร์มที่กองแผนและนโยบายก าหนด 
2. ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการน าโครงการ/กิจกรรมตามแผนเข้าสู่วาระ

การประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  
3. ก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน

ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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แผนปฏิบัติการการด าเนินโครงการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย ตลอดปีงบ 2563 

2. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการจริยธรรมในมนุษย์ ตลอดปีงบ 2563 

3. โครงการบริหารกองทุนสนบัสนุนการวิจัย ตลอดปีงบ 2563 

4. โครงการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ตลอดปีงบ 2563 

5. โครงการร่วมจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Moral 
Ethics and Core Values of Thailand Contest: ME Thai Contest 2019 
ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา สบืสาน รักษา และต่อยอดการท าดีเพือ่แผ่นดิน” 

ธันวาคม 2562 – มกราคม 
2563 

6. โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวชิาการระดบัชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิจัย ครั้งที่ ๘ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

มกราคม – มีนาคม 

7. โครงการ bigdata มกราคม 2563 

8. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ กุมภาพันธ์ 2563 

9. โครงการรายงานความก้าวหน้า 12 เดือน ท้าทายไทย กุมภาพันธ์ 2563 

10. โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อน าไปสู่การสรา้งนวัตกรรมและการจด
ทรัพย์สินทางปัญญา  

มีนาคม 2563 

11. โครงการอบรมจริยธรรมในมนุษย ์ มีนาคม 2563 

12. โครงการมหกรรมงานวิจัย วช. เมษายน 2563 
13. โครงการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่ เมษายน 2563 

14. โครงการงานวิจัย มรภ.สกว. เมษายน 2563 

15. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่   พฤษภาคม 2563 

16. โครงการอบรมการท าวิจัยส าหรับบุคลากร R2R มิถุนายน 2563 

17. โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย (1 สาขา 1 นักวิจยั) 
      - เขียนข้อเสนอทุนใน (พรอ้มให้ทุน) 
      - คัดลอกผลงานวิจัย 
      - การเขียนบทความนานาชาติ 

มิถุนายน 2563 

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มิถุนายน 2563 

19. โครงการงานประชุมวชิาการ ราชภัฏวิจัย กรกฎาคม 2563 
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แผนปฏิบัติราชการ 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 

         

  

       เป้าหมาย :       1. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          2. พัฒนาอาจารย์         3.คุณภาพบัณฑิต 
แนวทางการด าเนินงาน :        

       1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา       
2. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย       

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ 

หน่วยนับ 
เป้า 

หมาย 
งบประมาณ (บาท) ด าเนินการ ผู้รับผิด 

ชอบ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ   63 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส) 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างสรรค์และ
เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่
มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และ
พัฒนาความร่วมมือทางการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

  1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ                 
2.โครงการสร้างความร่วมมือ
ทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
ทางด้านการวิจัย     

1,000,000 522,500 
 
 

1,522,500 1-4 สถาบัน 
วิจัย
และ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด :                   
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยทีไ่ด้รับทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบนัต่ออาจารย์     

ร้อยละ 15 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ 

หน่วยนับ 
เป้า 

หมาย 
งบประมาณ (บาท) ด าเนินการ ผู้รับผิด 

ชอบ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ   63 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส) 

ประจ าและนักวิจัย 

2. ร้อยละงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มี
การเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือ
น าไปใช้ทัง้ในระดบัชุมชน 
ท้องถิ่นระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อจ านวน
โครงการวิจัย (ในปีงบประมาณ
ย้อนหลัง 1 ปี)      

ร้อยละ 75 

    

 

3.  ร้อยละผลผลิตของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยที่ได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
(ค่าเฉลี่ยของร้อยละผลผลิต)  

    

ร้อยละ
ผลผลติ

ต่อ
อาจารย์ที่
ได้รับการ
พัฒนา 

23 

          
4.  จ านวนเวทีและเครือข่าย
ความร่วมมือในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การแสดงผลงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ     

เครือข่าย 9 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ 

หน่วยนับ 
เป้า 

หมาย 
งบประมาณ (บาท) ด าเนินการ ผู้รับผิด 

ชอบ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ   63 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส) 

5. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสรา้งสรรค์ที่น ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 
     

ผลงาน 50    

    

  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตทีมีอัต
ลักษณ์โดดเด่นบนพืน้ฐานของ
มหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศ 

 

              

 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาอาจารย ์         

 

กลยุทธ์ที ่3 สร้างสรรค์และ
เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มี
คุณภาพสู่ความเปน็เลิศ และ
พัฒนาความร่วมมือทางการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

 

       

 

แนวทางการด าเนนิงาน                        
1.พัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพสู่ความเปน็เลิศด้วย
ความร่วมมือระหว่างคณะและ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา       
2.แสวงหาความร่วมมือทางการ
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ 

หน่วยนับ 
เป้า 

หมาย 
งบประมาณ (บาท) ด าเนินการ ผู้รับผิด 

ชอบ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ   63 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส) 

วิจัยและพฒันาเครือข่าย
ทางดา้นการวิจัยทั้งในระดบั
คณะและมหาวิทยาลยั 

 ตัวชี้วัดที ่         

  

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยทีไ่ด้รับทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบนัต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

    

500,000 
 

522,500 1,022,500 1-4 

  

  

2. ร้อยละงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มี
การเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือ
น าไปใช้ทัง้ในระดบัชุมชน 
ท้องถิ่นระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อจ านวน
โครงการวิจัย (ในปีงบประมาณ
ย้อนหลัง 1 ปี)  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

 
        

  

3.  ร้อยละผลผลิตของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยที่ได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
(ค่าเฉลี่ยของร้อยละผลผลิต)  

1.ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ได้รบัทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบนัต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

จ านวน/
ร้อยละ 

20 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ 

หน่วยนับ 
เป้า 

หมาย 
งบประมาณ (บาท) ด าเนินการ ผู้รับผิด 

ชอบ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ   63 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส) 

  4.  จ านวนเวทีและเครือข่าย
ความร่วมมือในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การแสดงผลงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ             

  

5. จ านวนงานวิจัย นวตักรรม 
ผลงานสรา้งสรรค์ที่น ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น 

1.ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยทีไ่ด้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย 

ระดับ/
ร้อยละ 

80 

          

    

2.โครงการสร้างความร่วมมือ
ทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
ทางด้านการวิจัย     

500,000 
 

- 500,000 1-4 

  

  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
           

    

1.จ านวนเวทีและเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจยั
การแสดงผลงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทั้งระดับชาติและ
นานาชาต ิ

จ านวน/
ร้อยละ 

9 

    

  

    
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ 

หน่วยนับ 
เป้า 

หมาย 
งบประมาณ (บาท) ด าเนินการ ผู้รับผิด 

ชอบ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ   63 แผ่นดิน รายได้ รวม (ไตรมาส) 

    

1.ร้อยละผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรือ
อ้างอิงหรือน าไปใชท้ั้งในระดบั
ชุมชน ท้องถิ่นระดบัชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจยั           

ระดับ/
ร้อยละ 

180 

          

    

2.จ านวนงานวิจัยนวตักรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

จ านวน 10 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


