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ค าน า 
 
   ในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงานใดๆ นั้นต้องให้ความส าคัญกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในโครงสร้างการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีภารกิจหลักคือสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ บุคลากร 
นิสิตและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินการพัฒนาอันน าไปสู่การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาในช่วง ๕ 
ปี โดยแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดท าโดยใช้กรอบนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยมุ่ง
ด าเนินงานสนองนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยง และความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐  ปี กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  – 
๒๕๗๙ การก าหนดนโยบาย Reprofiling ของ สกอ. และนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ระยะ ๒๐ ปี  

แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับนี้ได้รับพิจารณาและได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา   จึง
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เสียสละร่วมด าเนินการให้ข้อแนะน าในการจัดท าแผนในแต่ละขั้นตอน จน
ท าให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์และแนวทางการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา)               
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                   
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กรอบแนวความคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
  
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการ

บริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยจะต้องมี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ได้แนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององคก์ารเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีทิศทางที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติร่วมกันได้

อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้อย่างครบถ้วนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขึ้น  

  
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  

๑. เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือน ากรอบแผนปฏิบัติราชการไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ของสถาบันวิจัยรับพัฒนา 

  
การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

๑. จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ทบทวนและวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. จัดประชุมทบทวนประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis  

๓. จัดประชุมพิจารณาจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔. น า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอต่อกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ

พัฒนาเห็นชอบในภาพรวมและมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละประเด็นทบทวน
รายละเอียดและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

๕. น าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ต่อ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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ข้อมูลเบือ้งต้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ชื่อหน่วยงาน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development Institute) 
 

ที่ตั้ง  
 ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐  ปีศรีสุริยวงศ์ (อาคาร ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  
เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐ ๖๐ ๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒-๔๗๓-๗๐ ๐ ๐  ต่อ ๑๖๐๐ , ๑๖๐๑, ๑๖๐๖ 

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

สัญลักษณ์ 
แนวความคิดมาจาก ความร่วมมือและการเสริมสร้าง

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

- นักวิจัยช านาญการ 
- นักวิจัย ปฏิบัติการ 
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 
- นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน 

คณะกรรมการบรหิารสถาบัน 

คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนนุวิจัย 

งานบริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงสร้างองค์กรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

 
 
 

  

 

 

    

 รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย์สรสินธุ์  ฉายสินสอน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
และบริหารจัดการทุนภายใน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารจัดการทุน
ภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัย 

และบริหารวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

และประกันคุณภาพ 

อาจารย์ปาริชาติ  ม่วงศิริ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนและฝ่ายกฎหมาย 

อาจารย์ทักษิณา สุขพัทธี 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย

พัฒนางานวิจัยส าหรับนิสิต
และสื่อประชาสัมพันธ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา  นาฎยนาวิน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย 

เชิงสร้างสรรค์และงานวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรติ 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

อาจารย์ชัชนันท์ อินเอี่ยม 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารองค์กร 

นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์ 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางสาวณัชนาธิป   มูฮัมมัดอามิน 

นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ 
 

นางสาวนัชมา   ซ่งเป็ก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

นางสาวเบญจวัลย์  ทันชม 

นักวิจัย ปฏิบัติการ 

นางสาวเพ็ญนภา  พฤฒินิรันดร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 

นางสาวจิรภรณ์  คล้ายวิจิตร 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
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คณะกรรมการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีดังนี้ 
๑)  คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 

  ๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง   สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธาน 
  ๑.๒  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา     ยืนยงชัยวัฒน ์ รองประธาน 

๑.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.วชิัย       แหวนเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑.๔  ดร.บุญลือ        ทองอยู่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑.๕  นายเวชยันต์       เฮงสุวนิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑.๖  รองศาสตราจารย์ปรียานุช      กิจรุ่งโรจน์เจริญ กรรมการ 
๑.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ 
๑.๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร  โสภณาภรณ์ กรรมการ 
๑.๙  อาจารย์สรสินธุ์       ฉายสินสอน เลขานุการ 

 

๒)  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
   ๒.๑  อธิการบดี      ที่ปรึกษา 
   ๒.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง   สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธาน 

 ๒.๓  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา    ยืนยงชัยวัฒน ์ กรรมการ 
 ๒.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ 
 ๒.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ กรรมการ 
 ๒.๖  อาจารย์สรสินธุ์       ฉายสินสอน กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๗  นางสาวนัชมา       ซ่งเป็ก  เจ้าหน้าที่ 

 

๓) คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
   ๓.๑  อธิการบดี      ที่ปรึกษา 
   ๓.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง   สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธาน 

 ๓.๓  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   ยืนยงชัยวัฒน ์ กรรมการ 
 ๓.๔  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ 
 ๓.๕  ผูช้่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์ กรรมการ   
 ๓.๖  ผูช้่วยศาสตราจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ กรรมการ 
 ๓.๗  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน กรรมการ 
 ๓.๘  อาจารย์ชัชนันท ์       อินเอี่ยม  กรรมการ 
๓.๙   รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
๓.๑๐  รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
๓.๑๑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๓.๑๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
๓.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยวทิยาลัยการดนตรี  กรรมการ 
๓.๑๔ อาจารย์สรสินธุ ์   ฉายสินสอน กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๕ อาจารย์ปาริชาติ   ม่วงศิริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๖ นางสาวนัชมา  ซ่งเป็ก  เจ้าหน้าที่ 



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๘ 

 
 

๔) แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
  ๔.๑ อาจารย์ปาริชาติ  ม่วงศิริ   
  ๔.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ 

๔.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน 
๔.๔ อาจารย์ชัชนันท์  อินเอี่ยม 
๔.๕ อาจารย์ทักษิณา  สุขพัทธี 

 

๕) คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย 
  ๕.๑ อธิการบดี/รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ 

๕.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์  กรรมการ 
๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์  กรรมการ 
๕.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์  กรรมการ 
๕.๖ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์  กรรมการ 
๕.๗ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิน  กรรมการ 
๕.๘ อาจารย์ชัชนันท์  อินเอี่ยม   กรรมการ 
๕.๙ รองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือผู้แทนคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
๕.๑๐  รองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๕.๑๑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๕.๑๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
๕.๑๓ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยวทิยาลัยการดนตรี  กรรมการ 
๕.๑๔ อาจารย์สรสินธุ ์  ฉายสินสอน  กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๕ อาจารย์ปาริชาติ  ม่วงศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๑๖ นางสาวนัชมา  ซ่งเป็ก   เจ้าหน้าที่ 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔ ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) ได้ข้อมูลส าคัญดังนี้ 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙ 

 

๑. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 
จากการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและ

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

๑. มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  
๒. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
๓. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ ท าให้มีโอกาสพัฒนาทักษะ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
๔. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานแทนกันได ้
๕. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
๖. บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างด ี
๗. มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานด้านการขอทุนภายในที่ชัดเจน 
๘. ผู้บริหารท างานเชิงรุก และมีการวางระบบการบริหารงานที่ดี ท าให้เกิดความชัดเจนในการท างาน 
๙. มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้มีความเข้าใจตรงกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน

มากขึ้น 
๑๐. จัดสรรงบประมาณและควบคุมการด าเนินงานทางด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้
๑๑. บุคลากรส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการท างานเป็นท างาน มีความรักองค์กร มีความสามัคคี และเปิด

โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม 
 
จุดอ่อน (Weakness : W)  

๑. สิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ให้บริการยังไม่เพียงพอ 
๒. งบด าเนินงานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการใช้งบประมาณในการท าโครงการร่วมกับงบกองทุนการ

วิจัย 
๓. บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

 
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 

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

 
โอกาส (Opportunity : O)  

๑. รัฐบาลมีนโยบายและงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
๒. มีแหล่งเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่หลากหลาย 
๓. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชน 
๔. แหล่งทุนมีความหลากหลายทางนโยบายเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อวิจัย  



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๐ 

 
อุปสรรค (Threat : T)  

๑. งบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. กรอบอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๓. กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยและกรมบัญชีกลางไม่เอ้ืออ านวยต่อ

การด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๑ 

 

แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาแผนปฏิบัติราชการขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความ ส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกทั้ง
ด าเนินการบนฐานข้อมูลรอบด้าน เพ่ือให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ประกอบด้วย
แนวทางการด าเนินงาน ๒ แนวทาง ดังนี้ 

๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. แสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยทั้งในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๖๐) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑.ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ได้รับทุน
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ ๑๓ 
 

๑๕ ๑๕ ๑๗ ๑๗ ๒๐ - คณะ/
วิทยาลัย 

- บัณฑิต
วิทยาลัย 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

๒.ร้อยละงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่มีการ
เผยแพร่หรืออ้างอิง 
หรือน าไปใช้ทั้งใน
ระดับชุมชน 
ท้องถิ่นระดับชาติ
หรือระดับ
นานาชาติต่อ
จ านวน
โครงการวิจัย          
(ในปีงบประมาณ
ย้อนหลัง ๑ ปี)  

ร้อยละ ๗๐ ๗๓ ๗๕ ๗๘ ๘๐ ๘๕ 

๓.ร้อยละผลผลิต
ของอาจารย์ประจ า

ร้อยละ
ผลผลิต

๒๐ ๒๐ ๒๓ ๒๕ ๒๘ ๓๐  



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๒ 

 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๖๐) 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
และนักวิจัยที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย 
(ค่าเฉลี่ยของร้อยละ
ผลผลิต)  

ต่อ
อาจารย์
ที่ได้รับ
การ
พัฒนา 

๔.จ านวนเวทีและ
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย            
การแสดงผลงาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

เครือข่าย ๘ ๘ ๙ ๙ ๙ ๑๐ - สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

๕.จ านวนงานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ท่ี
น ามาใช้ประโยชน์
ในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ผลงาน ๔๕ ๔๘ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๐ - คณะ/
วิทยาลัย 

- บัณฑิต
วิทยาลัย 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓ 

 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ 
หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าหมาย :           ๑. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัราชภัฏ               ๒. พัฒนาอาจารย์                 ๓. คุณภาพบัณฑิต 
แนวทางการด าเนินงาน : 

 
 

 ๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและสถาบันวจิัยและพัฒนา 

  ๒. แสวงหาความรว่มมือทางการวิจยัและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัยทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลยั 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ หน่วยนับ เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จโครงการ   ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างสรรค์และ
เผยแพร่องค์ความรู้การวิจยัที่มี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และ
พัฒนาความร่วมมือทางการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

  

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น
การวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ดา้นการวิจัยที่
มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ                                    
๒.โครงการสร้างความร่วมมือ
ทางการวิจยัและพัฒนา
เครือข่ายทางดา้นการวิจัย   

    2,547,200  2,189,399  2,472,772  2,862,827  สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ตัวชี้วดั :                         
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัที่ได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั 
 
 

  

ร้อยละ ๑๕ ๑๗ ๑๗ ๒๐  

     



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จโครงการ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๒. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรือ
อ้างอิง หรือน าไปใช้ทั้งในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่นระดับชาติหรือระดบั
นานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจยั 
(ในปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี)    

 

ร้อยละ ๗๕ ๗๘ ๘๐  ๘๕ 

          
๓.  ร้อยละผลผลิตของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย 
(ค่าเฉลี่ยของร้อยละผลผลิต)  

    

ร้อยละ
ผลผลิต

ต่อ
อาจารย์ที่
ได้รับการ
พัฒนา 

๒๓ ๒๕ ๒๘ ๓๐  

          
๔.  จ านวนเวทีและเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
การแสดงผลงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทั้งระดับชาติและ
นานาชาต ิ     

เครือข่าย ๙ ๙ ๙ ๑๐  

          
๕. จ านวนงานวิจยั นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชนและทอ้งถิ่น 

    

ผลงาน ๕๐  ๕๕ ๖๐  ๖๐  

          

  

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตทีมีอัต
ลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

    

                



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๕ 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จโครงการ 
 

หน่วยนับ 
  

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
  ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

 เป้าหมายที ่๒ พัฒนาอาจารย ์            

 

กลยุทธ์ที ่๓ สร้างสรรค์และ
เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และ
พัฒนาความร่วมมอืทางการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง            

  

แนวทางการด าเนินงาน                  
๑.พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้านการวิจยัที่มีคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศด้วยความรว่มมือ
ระหว่างคณะและสถาบันวจิัย
และพัฒนา                   
๒.แสวงหาความรว่มมือทางการ
วิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้าน
การวิจยัทั้งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย                       

  ตัวชี้วัดที ่                       

  

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
และนักวจิัยที่ได้รับทุนวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจ าและนกัวจิัย 

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น
การวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ดา้นการวิจัยที่
มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

          

1,636,700 1,056,000 1,302,500 1,450,000 

  

  

๒. ร้อยละงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการ
เผยแพร่หรืออา้งอิง หรือน าไปใช้
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวน/
ร้อยละ 

๑๕ ๑๗ ๑๗ ๒๐  

          



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๖ 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จโครงการ 
 

หน่วยนับ 
  

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

  
ต่อจ านวนโครงการวิจยั (ใน
ปีงบประมาณย้อนหลัง ๑ ปี) 

      
          

 

๓.  ร้อยละผลผลิตของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย 
(ค่าเฉลี่ยของร้อยละผลผลิต)  

๑.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจยัที่ได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจ าและนกัวจิัย 

     

     

 

๔.  จ านวนเวทีและเครือข่าย
ความร่วมมือในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย การแสดงผลงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/
ร้อยละ 

๒๓ ๒๕ ๒๘ ๓๐  

     

  

๕. จ านวนงานวิจยั นวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชนและทอ้งถิ่น 

๑.ร้อยละผลผลิตของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิัยที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย 

                    

    

๒.โครงการสร้างความร่วมมือ
ทางการวิจยัและพัฒนา
เครือข่ายทางดา้นการวิจัย           

910,500 1,133,399 1,170,272 1,412,827 

  

 
  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวน/
เครือข่าย 

๙ ๙ ๙ ๑๐  
          

    

๑.จ านวนเวทแีละเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจยั
การแสดงผลงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทั้งระดับชาติและ
นานาชาต ิ                     



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๗ 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
โครงการและ 

ตัวชี้วดัความส าเร็จโครงการ 
 

หน่วยนับ 
  

เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

    

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับ/
ร้อยละ 

๗๕ ๗๘ ๘๐ ๘๕ 

          

  

๑.ร้อยละผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการ
เผยแพร่หรืออา้งอิงหรือน าไปใช้
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จ านวนโครงการวิจัย                   

 

     

  

๒.จ านวนงานวิจัยนวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชนและทอ้งถิ่น 

จ านวน ๕๐  ๕๕ ๖๐  ๖๐  

     



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๘ 

 

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ  

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ให้แก่
คณาจารย์  บุคลากร นิสิต นักศึกษา ประสานงานความร่วมมือในการวิจัยระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  ภายใต้แผนกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และ
พัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และได้
ก าหนด แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมตาม
สายงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามทิศทางที่ก าหนดในแผนพัฒนาบุคลากร สามารถด าเนินงานพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้อง เพ่ือน าไปสู่การบรรลุตาม แผนปฏิบัติราชการ และน าผลการประเมินนั้นมาเป็น
ข้อพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรปีถัดไป หลักการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและ
พัฒนามีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามข้ันตอนดังนี้  

๑. จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔  

๒. ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะบุคลากร โดยจัดประชุมและให้พิจารณาทบทวนสมรรถนะ
ของบุคลากรที่ได้วิเคราะห์และจัดท าไว้แล้วในปีที่ผ่านมา    

๓. ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร โดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง และจัดประชุมให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน และจัดท าเอกสาร “แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๔. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ  

๕. ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ก าหนดให้ผู้บริหารท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม ประเมินผล ให้ค าแนะน าใน การด าเนินงาน และ
รวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินการไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

๑. เพ่ือจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  
๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกต าแหน่งให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามต าแหน่งงาน 



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๙ 

 
๓. เพ่ือสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา  

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation) 
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องให้ความส าคัญกับสภาพความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันวิจัย โดยพบว่า ข้อจ ากัดในการพัฒนาบุคลากร คือ การจัดท าและการ
ใช้งานตามแผนฯ ที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้แผนเต็มที่มากนัก ซึ่งปัญญาหาเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
ข้อจ ากัดด้าน งบประมาณ และภาระงานจ านวนมาก  ซึ่งข้อจ ากัดและจุดอ่อนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ 
แผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสามารถแยกพิจารณา ได้ดังนี้  

๑. ข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการ 
 - การบริหารจัดการยังขาดหลักการ วิธีการปฏิบัติงาน และระบบการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่

ชัดเจน 
- ระยะเวลาไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร เช่น การเข้าประชุม ฝึกอบรม สัมมนาไม่เต็มที่  
- ขาดความต่อเนื่องของการพัฒนา ส่งผลให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ  
- ขาดการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมมาพัฒนางาน  

๒. ข้อจ ากัดด้านบุคลากร  
- กรอบอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
- ภาระงานของบุคลากรมีจ านวนมาก ท าให้บุคลากรอาจไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเองตามสายงาน 

๓. ข้อจ ากัดด้านอ่ืน ๆ  
- กฎระเบียบข้อบังคับท่ีไม่เคร่งครัดเกี่ยวกับการพัฒนาตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้  

 
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร  

๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนสถาบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจ  ทิศทางการด าเนินงาน
และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๒. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทิศทางการด าเนินงาน

เป็นไปตามภารกิจ  ทิศทางการด าเนินงาน  นโยบายของมหาวิทยาลัยและสามารถวัดผลการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรมีดังต่อไปนี้ 
 
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 

กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
๑. การเสรมิสร้าง

สมรรถนะและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะและทักษะ

- ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการของ



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒๐ 

 
กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ทักษะการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 

ในการปฏิบัติงาน
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  และ
มหาวิทยาลยั 

บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเข้ารับการ
อบรมให้ตรงกับ
ต าแหน่งงาน 

- โครงการศึกษาดูงาน
ด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. การวางแผน
อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ
มหาวิทยาลยั 

ปรับโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ
มหาวิทยาลยั 

การทบทวนและการ
ปรับโครงสร้าง และ
กรอบอัตราก าลัง 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ความส าเร็จของการ
ปรับโครงสร้างและ
กรอบอัตราก าลังของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๓. พัฒนาการบรหิาร
จัดการ บุคลากร
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาด้วย
หลักธรรมมาภิบาล
และระบบคณุธรรม 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้รับการ
ส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามหลักคุณธรรมและ
ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รับการอบรมด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม 
และปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ระดับความส าเร็จของ
การปฏิบัตติามด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม 
และปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้รับการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงาน 

การส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานด้านห้อง
ปฏิบัติงาน  อุปกรณ์  
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานท่ีดีและมี
คุณภาพ 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่มีต่อการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. การเสรมิสร้าง
สมรรถนะและ
ทักษะการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๗๐ ๗๕  ๘๐ ๘๕ ๘๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. การวางแผน ร้อยละความส าเรจ็ ๗๕ ๘๐  ๙๐  ๑๐๐  ๑๐๐  สถาบันวิจัยและพัฒนา 



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒๑ 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ
มหาวิทยาลยั 

ของการปรับโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลัง
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

๓. พัฒนาการบรหิาร
จัดการ บุคลากร
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาด้วย
หลักธรรมมาภิบาล
และระบบคณุธรรม 

ระดับความส าเร็จของ
การปฏิบัตติามด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม 
และปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓ ๔ ๔ ๕ ๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาท่ีมีต่อการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงาน 

๗๐  ๗๕ ๘๐  ๘๕ ๘๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒๒ 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยเป็นแผนที่เกิดจากการประชุมระดมความคิดจากคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านที่มาของรายได้ การจัดสรรงบประมาณ  และการใช้ไป
ของทรัพยากรทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  และมหาวิทยาลัย  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการทางการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการเงิน 
โดยน ามาเป็นกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สอดคล้องกับกรอบนโยบายของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ตามพันธกิจของ สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป   
              
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)   

จุดแข็ง (Strength)   
๑.   สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  
๒. มีคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือความ

โปร่งใสและสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์   
๓.  เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย  
๔.  มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ  
๕. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมการ

ปฏิบัติงาน  การเงินและงบประมาณ ท าให้ได้ข้อมูลครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๖. มีการรายงานด้านการเงินต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ   
จุดอ่อน (Weakness)   
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีรายได้เพ่ิมเติมนอกจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย   
๒. การจัดท าโครงการบางครั้งไมส่ามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากขาดงบประมาณ  
๓.  การติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณยังมีความล่าช้า   
โอกาส (Opportunities)  
๑.  รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ ทางด้านวิจัยมากข้ึนทุกปี   
๒.  มีเงินสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง   
อุปสรรค์ (Threats)  
๑. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วท าให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนอง

ความ ต้องการของชุมชน  
๒. กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยและกรมบัญชีกลางไม่เอ้ืออ านวยต่อ

การด าเนินการ 
    



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒๓ 

 

วิสัยทัศน์ทางการเงิน   
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่าง 

เหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้    
วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้  
๒. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
๓. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้   
๔. เพื่อการติดตามและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน  
๑.  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน  
๒.  การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ  
๓. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

และงบประมาณ   
เป้าหมาย  
๑. การบริหารจัดการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  
๒. การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พร้อมควบคุม และ 

ตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ มหาวิทยาลัย ที่
จัดสรรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) สนับสนุนการบริหารการเงิน และ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ทางการเงิน 
๑. ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ  
๒. การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ  
๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร การเงิน และงบประมาณ   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ ๑  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน   

เป้าหมายทางการเงิน  
การบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
กลยุทธ์ทางการเงิน  
ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ   
แนวทางปฏิบัติ  
๑. บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาและทบทวนระเบียบ  ข้อบังคับและประกาศที่ เกี่ยวกับ

ด้านการเงินที่มี ผลบังคับใช้ของมหาวิทยาลัย และติดตามให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน อย่างมีระสิทธิภาพ  



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒๔ 

 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการจัดสรรเงิน  แผนการใช้จ่าย  การบริหารและการติดตามผลการ

ใช้จ่าย งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และมีการบริหารจัดการในด้านระบบ การ
บริหารความเสี่ยง  

๓. บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๔. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  และการ

บริหารพัสดุให้ มีความรวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามขั้นตอน และระบบของ 
มหาวิทยาลัย  

๕. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดท ารายงานทางการเงิน  เพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ                   
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ ๒  การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร 
ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ 

เป้าหมายทางการเงิน  
การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พร้อมควบคุม และตรวจสอบ 

ได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้มหาวิทยาลัย ที่จัดสรรให้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   

กลยุทธ์ทางการเงิน  
การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ   
แนวทางปฏิบัติ  
๑. มีการปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ  
๒. มีการจัดท ารายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน และกองคลัง   
๓. มีการก ากับตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีราย ๖ เดือน เสนอ 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน  
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 

เป้าประสงค์ทางการเงิน  
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) สนับสนุนการบริหารการเงิน และ 

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ทางการเงิน  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กร การเงิน และงบประมาณ   
แนวทางปฏิบัติ  
๑. สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ  
๒. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณอย่าง ต่อเนื่อง                        

   
 
 



แผนปฏิบัตริาชการ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒๕ 

 

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน   
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานจากมหาวิทยาลัย จัดสรร

ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจาก  
๑. งบประมาณแผ่นดิน  ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  แล้วจัดสรรให้ 

หน่วยงานในสังกัด  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้  
๑.๑  งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ, เงินประจ าต าแหน่ง)  
๑.๒  งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ศึกษาดูงาน, ค่าวัสดุ)  
๑.๓  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์, ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
๑.๔  งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายพนักงานฯ, โครงการบริการวิชาการ, โครงการวิจัย)  
๑.๕  งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม)  
๒. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ตามที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  โดยคิดรอบตาม 

ปีงบประมาณ ดังนี้  
๒.๑ งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)  
๒.๒  งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ดูงาน, ค่าวัสดุ)  
๒.๓  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์, ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  
๒.๔  งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายพนักงานฯ, โครงการบริการวิชาการ, โครงการวิจัย)  
๒.๕  งบรายจ่ายอื่น  (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
๓. งบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืนๆ 

๓.๑ กองทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
 


