แผนปฏิบัติราชการ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558
9

บทสรุปผู้บริหาร
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 มาตรา 76 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9, 13, 14,
16 และ 17 บัญญัติให้ส่วนราชการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น
ภายใต้หลักการของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “สถาบันวิจัย
และพัฒนาเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่สากล”
ดังนั้นเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาก้าวไปสู่ความสาเร็จ ดังวิสัยทัศน์
ที่ได้ตั้งไว้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมี กลไกการกากับติดตามประเมินผลโดยการรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจาเดือน งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2558 และมีผู้บริหารพิจารณาเร่งรัด
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแต่ละไตรมาส มีกลไกการควบคุมการตรวจสอบภายใน การ
บริ ห ารความเสี่ ย ง การจัดทาคารั บรอง การปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริห ารคณะ/หน่ว ยงานกับ
อธิการบดี มีการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเป็นระยะ มีการสร้างกลไกการประกันคุณภาพ
และเสริมสร้างเครือข่ายการทางานและประสานงานร่วมกัน อีกทั้งทาให้แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ ยังได้กาหนดกิจกรรมที่ชัดเจนให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สถาบันวิ จัย
และพัฒนาได้ตั้งไว้ เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้สามารถนาไป
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและผลสาเร็จของการปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 จัดทาขึ้นตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 ส่วนที่ 1 มาตรา 75 และ 76 ตาม
แนวทางการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9, 13, 14 และ 16 ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
34 และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547
ข้อ 8 และข้อ 9
ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทบทวนผลการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2557 และนาผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2558 แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2558 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการไปสู่วิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ภายใต้หลักการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการในการจัดทาแผน และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผล และเป็น
ต้นแบบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการอื่นๆได้นาไปปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมา
1.2 ปรัชญา
1.3 ปณิธาน
1.4 อัตลักษณ์
1.5 เอกลักษณ์
บทที่ 2 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา
บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
3.2 ผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยวิธี SWOT
3.3 ความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์
ตาม (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทที่ 4 แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์
4.2 พันธกิจ
4.3 นโยบาย
4.4 ความเชื่อมโยงนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะ 15 ปี และผลผลิต
4.5 ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 15 ปี และผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
4.7 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.8 สรุปข้อมูลพื้นฐานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
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4.9 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนทาปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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สารบัญตาราง
ตารางที่
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

4.3
4.4

หน้า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
4
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)
5
แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT
6
แสดงความเชื่อมโยงนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
10
การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะ 15 ปี และผลผลิต
แสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรร
11
งบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี และผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
13
ผังความเชื่อมโยงพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
14
กลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์
4.2 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

หน้า
4
8
15

บทที่ 1
บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น ส่ ว นราชการสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2548 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ที่มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่
74 ง ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 กาหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีส่วนราชการภายใน
เป็น สานักงานผู้อานวยการ มีขอบข่ายพันธกิจตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 เรื่อง ขอบข่ายพันธกิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยดังนี้
1. สนับสนุน ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสานึกในความเป็นไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ให้บริการทางวิชาการ
4. ร่วมมือและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
6. สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดาริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหารหน่วยงานจาก อดีตถึงปัจจุบัน
รายชื่อของผู้บริหารหน่วยงานตั้งแต่อดีตที่เป็นสานักวิจัยและบริการวิชาการจนถึง ปี พ.ศ. 2547
และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 รายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน
ที่
1
2
3
4
5

สานักวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ยุทธนา พูนทอง
นายมงคล ชาวเรือ
นายศานติ เล็กมณี
ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง

พ.ศ. – พ.ศ.
2538 - 2539
2539 – 2543
2543 - 2546
2546 - 2547
2548 - 2552

6
ผศ.จินตนา เวชมี
7
ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
1.2 ปรัชญา
สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล
1.3 ปณิธาน
มุ่งมั่น พัฒนา สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
1.4 อัตลักษณ์
องค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม
1.5 เอกลักษณ์
งานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2552 – 2556
2556 - ปัจจุบัน

บทที่ 2
ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1 ขั้นตอนการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้ (ดังภาพที่ 2.1)
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทางาน ( 1 วัน) มีกระบวนการ ดังนี้
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนแผนเดิม (1 วัน) มีกระบวนการดังนี้
2) จั ดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ 4
ปี พ.ศ. 2555 – 2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาและกาหนดแนวทาง ขั้นตอนในการดาเนินการ (20 วัน)
3) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และแนวทางการจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาจากคู่มือแนวทาง การ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2552-2554)
4) ประชุ มคณะกรรมการจัดท า แผนปฏิ บัติร าชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ร่วมกันพิจารณาคู่มือแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ขั้นตอนที่ 4 เสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อกรรมการ
ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
5) ประชุม คณะกรรมการจั ด ทา แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัย
และพัฒนา เข้าที่ประชุมกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดาเนินการปรับแก้ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้อนกลับไปดาเนินการตามกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่ 4
เป็นต้นไป ตามลาดับ
- กรณีเห็นชอบ ให้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ (1 วัน)
6) สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 และเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปยังส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.1 ขั้นตอนการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้ (ดังภาพที่ 2.1)
1) วางแผนการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดแผนปฏิบัตริ าชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3) ประชุมทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนเดิม

4) จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5) นาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เสนอคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
6) ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจาสถาบัน
7) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ภาพที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บทที่ 3
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)
ทาให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึงจุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน (W : Weakness) โอกาส (O :
Opportunities) และอุปสรรค (T : Treats) เพื่อนาไปพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป ซึ่งจากการ
ทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกล่าว สามารถ
ประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

ปัจจัยภายใน

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
จุดแข็ง (S: Strengths)
จุดอ่อน (W: Weakness)
1. ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับสถาบัน ให้
1. ไม่มีบุคลากรที่จบด้านการวิจัยโดยตรง
ความสาคัญกับการส่งเสริมการวิจัย โดยการจัด 2. คณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยศักยภาพสูงมี
อบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
2. มีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน นานาชาติ และการวิจัยร่วมกับนักวิจัย
การวิจัยของบุคลากร
จากต่างประเทศมีจานวนน้อย
3. มีผลงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความ
3. ขาดระเบียบและงบประมาณสนับสนุน
ต้องการของท้องถิ่น
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ
4. มีผลงานวิชาการที่สามารถขอจดอนุสิทธิบัตร และนานาชาติ
และลิขสิทธิ์ได้
4. ขาดการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร
5. การให้บริการทางวิชาการบรรลุเป้าหมายตาม สร้างสรรค์งานวิชาการและงานบริการ
แผนที่ตั้งไว้
วิชาการ
6. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการให้บริการ
5. ขาดนักวิจัยรุ่นใหม่
วิชาการ
6. มีจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7. ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการ
จานวนน้อย
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
7. สถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการ
8. มหาวิทยาลัยกาหนดภาระงานด้านการวิจัย
นักวิจัยคับแคบ
และบริการวิชาการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
8. ขาดระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
9. มหาวิทยาลัยมีวารสารวิจัย สาขา
ของคณาจารย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่ง
เผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงเอื้อต่อ
พันธกิจในการวิจัยและบริการวิชาการ

ปัจจัยภายนอก

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)
โอกาส (O: Opportunities)
1. มีแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะให้การสนับสนุน
การวิจัยของคณาจารย์หลายแหล่ง
2. ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
มี น โ ย บ าย ที่ สนั บ สนุ นง บ ปร ะ มา ณ ให้ กั บ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม ใ ห ม่ ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในด้านการวิจัยและ
การให้บริการวิชาการ

อุปสรรค (T: Treats)
1. นโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติไม่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลด้านการสนับสนุนงานวิจัย
2. ทุ น วิ จั ย ภ า ย น อ ก ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร
งบประมาณล่าช้า
3. รั ฐ บาลขาดเสถี ย รภาพท าให้ ก าร
บริหารราชการไม่ต่อเนื่อง

3.2 ผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT
ตารางที่ 3.3 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT

S

O

1. ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับสถาบัน
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการวิจัย โดย
การจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มี ก องทุ น วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
สนับสนุนการวิจัยของบุคลากร
3. มีจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. มีผ ลส าเร็จ ของการให้ บริ การวิ ชาการ
W
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการให้บริการ
วิชาการ
6. ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการ
บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
7. มหาวิทยาลัยกาหนดภาระงานด้านการ
วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการที่ ชั ด เจนเป็ น
รูปธรรม

1. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนามีน้อย ภาระงาน
มาก
2. ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่จบด้านการวิจัยโดยตรง
3. งบประมาณด้านการบริการวิชาการได้รับการจัดสรร
คงที่ แต่ตัวชี้วั ดเชิงปริมาณก าหนดเพิ่มขึ้นทั้ งจานวน
โครงการและจานวนผู้รับบริการ

1. มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ภายนอกที่ จ ะให้ ก าร
สนั บ สนุ น การวิ จั ย ของคณาจารย์ ห ลาย
แหล่ง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงเอื้อ
ต่อพันธกิจในการวิจัยและบริการวิชาการ
3. องค์กรภายนอกให้ความสาคัญกับการมี
นักวิชาการในท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาในการ
ดาเนินงาน
4. สังคมให้ความสาคัญกับการทางานโดย
ใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รใน
พื้นที่

หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผู้ น าท้ อ งถิ่ น มี ข้ อ มู ล และ
ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมน้อย

T

ซึ่งจากผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT ดังกล่าวทาให้สามารถนาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมากาหนดเป็น วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการ
จัดทา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และ แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏสถาบันวิจัย
และพัฒนา แสดงความเชื่อมโยงของ SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังภาพที่ 1.1

3.3 ความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ตาม แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
S
1. ผูบ้ ริหารทั้งระดับสูงและ
ระดับสถาบัน ให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมการวิจัย โดย
การจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนา
นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. มีกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน
การวิจัยของบุคลากร
3. มีจานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
4. มีผลสาเร็จของการ
ให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
5. มีบุคลากรที่มีศกั ยภาพใน
การให้บริการวิชาการ
6. ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนด้านการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง และใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มมากขึน้
7. มหาวิทยาลัยกาหนดภาระ
งานด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
8. ได้รับการจัดสรร
อัตรากาลังเพิ่มขึ้น

W
1. ไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุนที่จบด้านการวิจัย
โดยตรง
2. งานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุน
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่ นักวิจัย
ไม่สามารถดาเนินการวิจัย
ให้เสร็จตามกาหนดที่ระบุไว้
ในสัญญา และถึงแม้จะมี
มาตรการในการเร่งรัดให้
นักวิจัยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จตามกาหนด แต่ในการ
ปฏิบัติจะมีการอะลุ้มอล่วย
ให้

O
1. มีแหล่งเงินทุนภายนอกที่
จะให้การสนับสนุนการวิจัย
ของคณาจารย์หลายแหล่ง
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเอื้อต่อ
พันธกิจในการวิจัยและบริการ
วิชาการ
3. องค์กรภายนอกให้
ความสาคัญกับการมี
นักวิชาการในท้องถิ่น เป็นที่
ปรึกษาในการดาเนินงาน
4. สังคมให้ความสาคัญกับ
การทางานโดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมขององค์กรในพื้นที่

T
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องและ
ผู้นาท้องถิ่นมีข้อมูลและ
ทักษะทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
วิจัยด้านการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรมน้อย

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์
การวิ จั ย บนพื้ น ฐานความ
ต้ อ งการของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภู มิ
ปั ญ ญาไทย และภู มิ ปั ญ ญา
สากล

ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร เ พื่ อ
เสริมสร้างความเข้ มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่น

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการงานวิจยั และ
บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
วิจั ย และบริก ารวิชาการการ
เป็ นแ หล่ ง จั ดก า รคว า มรู้
ท้ อ งถิ่ น มรดกโลก ที่ ส ร้ า ง
ความเข้มแข็งให้สังคม

ภาพที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนา การศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 สถาบันวิจัยและพัฒนา

บทที่ 4
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการ
วิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล
4.2 พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ นาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการทางานวิจัยรูปแบบของเครือข่ายวิจัยใน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ การนาผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ
5. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพงานวิจัย ประสานหรือดาเนินการ
วิจัยสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
4.3 นโยบาย
1. สร้างและพัฒนานักวิจัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
3. เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์สนใจทางานวิจัย ผลิต
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ทางานวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
6. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อบริหารจัดการด้านการวิจัยและ
การบริการวิชาการ
7. จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมงานวิจัย และการบริการ
วิชาการ

4.4 ความเชื่อมโยงนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 15 ปี และ
ผลผลิต
ตารางที่ 4.1 แสดงความเชื่อมโยงนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะ 15 ปี และผลผลิต
นโยบาย
ตามแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน

4. สังคมและคุณภาพชีวิต


ประเด็น
นโยบายย่อย
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

แผนงาน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 15 ปี
ผลผลิต

4.1 การศึกษา


4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม


1. เร่งรัดการพัฒนาประเทศ
และเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม





1.1 แผนงานรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

4.2 แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

4.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.9 อนุรกั ษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2) การเป็นแหล่งจัดการความรู้ทอ้ งถิน่ มรดกโลก ที่สร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม
ผลงานการให้บริการทาง
วิชาการ

ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

4.1 การศึกษา

1. เร่งรัดการ
6.การพัฒนา
พัฒนาประเทศ
วิทยาศาสตร์
และเตรียมความ
เทคโนโลยี การ
พร้อมสู่
วิจัยและ
ประชาคม
นวัตกรรม
อาเซียน

6.1 ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา
3) การพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นสากล
ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้

4.5 ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 15 ปี และผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตารางที่ 4.2 แสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี และผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. สังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายย่อย

ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ

แผนงาน

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

4.1 การศึกษา

4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.1 การศึกษา







1. เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1.1 แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

นักเรียน นักศึกษาครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศใน
ภูมิภาค



4.2 แผนงานสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนด

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่2 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาแท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม
หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ





นักเรียน นักศึกษาครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศใน
ภูมิภาค

นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
สิทธิที่กาหนดไว้

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร







4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม


6.1 ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา







ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความ
ตระหนักร่วมอนุรักษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์







เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ

ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนใน
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นและประเทศ





กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

เพื่อขยายการผลิตกาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาที่ขาด
แคลนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ


พื่อผลิตกาลังคนที่มี
คุณภาพตามความ
ต้องการของ
ประเทศ

1. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา วิจัย สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กว้างขวางและต่อเนื่อง

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ



2. การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม



ขยายและยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู้ทตี่ อบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

4.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

3. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล













ขยายการให้บริการทางวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่
พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่นและ
สังคม

การพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
และตรงตามความต้องการของสังคม

ขยายและยกระดับคุณภาพ
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่
ตอบสนอง ความต้องการของ
สังคมนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

พัฒนาและขยายการ
ศึกษาวิจัย และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กว้างขวางและต่อเนื่อง

เร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
สากลบนพื้นฐานการบริหารและการ
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล



ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม



ผลงานการให้บริการทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

กลยุทธ์ 1 ยกระดับการวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม


ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ
เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการ
ของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
4. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ

4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
4.6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
2. เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
3. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
4.6.2 เป้าประสงค์
1. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. การวิจัยและบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
3. การศึกษาวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
4.6.3 กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. ยกระดับการวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
3. พัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ตารางที่ 4.3 แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555 – 2569 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
นโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นคลัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรที่มีศักยภาพใน
1. สร้างและพัฒนานักวิจัย
ปัญญาของสังคม พร้อมชี้นาท้องถิ่น
การบริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการอย่าง
และสังคม
มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนางาน
สู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ศึกษาและ
สืบสานแนวพระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพร้อมเข้าสู่อาเซียน
และสากล

2. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

3. เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระงาน
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์สนใจ
ทางานวิจัย ผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีมากขึ้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ทางาน
วิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ป็นทรัพย์สินทางปัญญา
6. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับชาติ
และนานาชาติเพื่อบริหารจัดการด้านการ
วิจัยและการบริการวิชาการ
7. จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมงานวิจัย และ
การบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
1. การวิจัยและบริการทางวิชาการ
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่ง
ของท้องถิ่นและสังคม

1. เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย
และการบริการวิชาการ

2. เป็นแหล่งการจัดการความรู้
ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความ
เข้มแข็งให้สังคม

3. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการ
ของสังคม นาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติ

2. ยกระดับการวิจัยและบริการ
ทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและ
สังคม

2. การศึกษาวิจัยและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. พัฒนางานวิจัย การบริการ
วิชาการ เพื่อสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

3. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

4. แสวงหาความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ตารางที่ 4.4 ผังความเชื่อมโยงพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555 – 2569 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็น
คลังปัญญาของสังคม พร้อม
ชี้นาท้องถิ่นและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
บริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อพัฒนางานสู่ความเป็น
เลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ศึกษา
และสืบสานแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พร้อมเข้าสู่อาเซียนและสากล

นโยบาย

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ท้องถิ่น สังคม

1. สร้างและพัฒนานักวิจัย

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือ
ในการทางานวิจัยรูปแบบของเครือข่าย
วิจัยในภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ

2. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัยทั้งระดับชาติ และ
นานาชาติ

3. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่
งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ การ
นาผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ

3. เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระ
งานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์
สนใจทางานวิจัย ผลิตนวัตกรรม
และถ่ายทอดเทคโนโลมากขึ้น

4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ
5. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย ระบบ
ประกันคุณภาพงานวิจัย ประสานหรือ
ดาเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์
1. การวิจัยและบริการทางวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่ง
ของท้องถิ่นและสังคม

1. เสริมสร้างศักยภาพด้าน
การวิจัยและการบริการ
วิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการอย่างมี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล

กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง ความต้องการ
ของสังคม นาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติ

2. ยกระดับการวิจัยและบริการทาง
วิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและ
สังคม

2. เป็นแหล่งการจัดการ
ความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่
สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

2. การศึกษาวิจัยและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. พัฒนางานวิจัย การบริการ
วิชาการ เพื่อสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

3. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

4. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์
ทางานวิจัยร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน
5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา
6. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อบริหาร
จัดการด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ
7. จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
งานวิจัย และการบริการวิชาการ

3. การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นสากล

5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.8 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สรุปข้อมูลพื้นฐานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ตารางที่ 4.4 แสดงสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
งบแผ่นดิน

บก.ศ.

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบรายได้
กศ.บป.
บัณฑิต คงคลัง
รวมรายได้

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนานักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม
งานบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

379,430
121,000

379,430
121,000

379,430
121,000

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการ

250,000

250,000

250,000

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

260,000

260,000

260,000

โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
โครงการตาราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

200,000

200,000

200,000

583,650

583,650

583,650

300,000

300,000

300,000

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,827,200

2,827,200

2,827,200

ผลการให้บริการทางวิชาการ
โครงการ ตาราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ปีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3,000,000

3,000,000

3,000,000

308,200

308,200

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 (ISMAC)

รวมทั้งสิ้น

308,200

8,229,480

ร้อยละ

4.9 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท1ี่ เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 1 การวิจัยและบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการ
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สาขาวิชาและ
หน่วยงานราชการภายใน
มหาวิทยาลัยใช้ศักยภาพ
ในด้านวิชาการและการ
วิจัยในการให้บริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอก
2. เพื่อให้สาขาวิชาและ
หน่วยงานราชการภายใน
มหาวิทยาลัยสามารถ
บูรณาการงานวิจัย งาน
บริการวิชาการและการ
เรียนการสอน และเกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ
3. เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับความรู้จาการ
ให้บริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่
สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จ
โครงการบริการวิชาการ

เชิงปริมาณ
1.จานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อสังคม
15 กิจกรรม
2.จานวนผู้รับบริการจาก
กิจกรรม/โครงการและ
วิชาชีพต่อสังคม 925 คน
3.จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
เชิงคุณภาพ
1.ครูบุคลากรทาง
การศึกษา/นักเรียน/
ประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85

420,000









1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริการวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
กิจกรรม
1.เปิดโลกจุลินทรีย์
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ฟิสิกส์เบื้องต้นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ครั้งที่ 2
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการกักเก็บสารให้
กลิ่นรสในอาหาร
4.การประยุกต์ใช้งาน
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
5.การศึกษาฤทธิ์ของ
สมุนไพรใกล้ตัว
6.รณรงค์การแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชนของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
7.อบรมเชิงปฏิบัติการทาง
ดนตรีสากล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2.ครูบุคลากรทาง
การศึกษา/นักเรียน/
ประชาชนทั่วไป มีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ
85
3.ครูบุคลากรทาง
การศึกษา/นักเรียน/
ประชาชนทั่วไป มี
ความสามารถนาความรู้ไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ85

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
8.พระไตรปิฎกสาหรับ
เยาวชน
9.ความรู้เกี่ยวกับภาษา
อาหรับ
10.อบรมการเขียนอักษร
วิจิตรอาหรับ
11.อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ภาษาจีนให้กับกลุ่ม
OTOP จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
12.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการสืบค้น
สารสนเทศ
13. Learning English
Through Activities
14.การใช้โปรแกรม
Microsoft Office 2010
15.การประยุกต์ใช้
โปรแกรมซายน์แลบเพื่อ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการ
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม
2.เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับองค์
ความรู้และทักษะเพิ่มมาก
ขึ้น
3.เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอนในรายวิชา
ต่างๆด้วยสื่อและ
เครื่องมือที่ทันสมัย
กิจกรรม
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
STEM Education กับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21
2.อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามความ
ต้องการของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่
สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จ
โครงการบริการวิชาการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

เชิงประมาณ
1,034,500
1.จานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อสังคม 35
กิจกรรม
2.จานวนผู้รับบริการจาก
กิจกรรม/โครงการและ
วิชาชีพต่อสังคม 1,480 คน
3.จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
เชิงคุณภาพ
1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความสามารถนา
ความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริการวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารกับนักเรียนไทยใน
ศตวรรษที่ 21”
4.อบรมเชิงปฏิบัติการ
“ประวัติศาสตร์คู่ครูไทย”
5.อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างสื่อ
คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา
6.อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคอมพิวเตอร์บน
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “English for
ASEAN : Basic Writing
||”
8.อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การนาระบบ RTI
มาให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ (LD)
ในชั้นเรียน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
9.เทคนิคการสอน
ภาษาไทยที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
10.อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน
ให้มีประสิทธิภาพสาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
11.อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างเว็บไซด์ด้วย
Joomla
12.อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้โปรแกรม
The Geometer
Sketchpad เพื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์
13.อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เครื่องตัดเชื่อมแบบ
ซีเอ็นซีขั้นต้น
14.อบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้เครื่องมิลลิง่ แบบ
ซีเอ็นซีขั้นสูง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
15.วัดมหาธาตุ : มรดก
สถาปัตยกรรมความทรง
จาพระนครศรีอยุธยา
16.บริการวิชาการนา
ความรู้สู่ชุมชน
17.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ศิลปะการแสดงสู่ชุมชน
18.เพิ่มทักษะครูผู้สอน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อยุธยา
19.อบรมเชิงปฏิบัติการ
สื่อห้องสมุดเรียนรู้สู่
อาเซียน “ก้าวล้า
เทคโนโลยียุคใหม่”
20.อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารงานห้องสมุด
โรงเรียน
21.อบรมเชิงปฏิบัติการ
การซ่อมบารุงรักษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
22.อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างและพัฒนาเว็บ
ไซด์แบบสาเร็จรูปด้วย
โปรแกรม Joomla

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
23.พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน เพื่อการศึกษาใน
ท้องถิ่น รุ่นที่ 1
24.พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน เพื่อการศึกษาใน
ท้องถิ่น รุ่นที่ 2
25.พัฒนาศักยภาพครูยุค
ใหม่
26.การพัฒนาความ
เข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่ครู
27.การพัฒนาครูมืออาชีพ
สู่สากล
28.การพัฒนาสมรรถนะ
ครูยุคใหม่สู่อาเซียน
29.เทคนิคการใช้
โปรแกรม Latex
30.เทคนิคการเขียน
บทความวิชาการ
31.เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
32.การปฏิบัติงานประจา
สู่งานวิจัย
33.วิทยากรมืออาชีพ
34.การสร้างความสุขในที่
ทางาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่
สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จ
โครงการบริการวิชาการ

เชิงประมาณ
1.จานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อสังคม 13
กิจกรรม
2.จานวนผู้รับบริการจาก
กิจกรรม/โครงการและ
วิชาชีพต่อสังคม
3.จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ตัวชี้วัด

35.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ดนตรี-นาฏศิลป์ชุมชน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการ
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างงาน สร้างรายได้

468,000









1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริการวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
และการดารงชีวิต
กิจกรรม
1.คหกรรมศาสตร์สร้าง
อาชีพ
2.ปฏิบัติการตามล่า
ปรากฏการณ์ฝนดาวตก
คนคู่
3.การประเมินความเสี่ยง
จากการทางานและการ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2.นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
3.นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป มีความสามารถนา
ความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการ
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชนรู้เท่า
ทันความเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการทางด้าน
วิทยาการต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชนเกิด
การเรียนรู้ทักษะที่จาเป็น
ในการดาเนินชีวิต
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา เกิด
การเรียนรู้กระบวนการใน
การให้บริการวิชาการ
กิจกรรม
1.เพศศึกษาน่ารู้สาหรับ
เยาวชน
2.การเสริมสร้างศักยภาพ
การเตรียมพร้อมของการ
บริหารงานภาครัฐสู่
อาเซียนสาหรับเด็กและ
เยาวชน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
เชิงเป้าหมาย
1.จานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อสังคม 13
กิจกรรม
2.จานวนผู้รับบริการจาก
กิจกรรม/โครงการและ
วิชาชีพต่อสังคม 1,375 คน
3.จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
เชิงประมาณ
นักเรียนและนักศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
นักเรียนและนักศึกษา มี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85นักเรียนและ
นักศึกษา มีความสามารถ
นาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

งบประมาณ
(บาท)
472,500

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริการวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
3.การบูรณาการ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อเด็กและเยาวชนในยุค
ดิจิตอล
4.อบรมเยาวชนรู้เท่าทัน
สื่อ
5.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทิศทางท้องถิ่นไทย
6.นักการตลาดรุ่นเยาว์ ปี
ที่ 5
7.ปั้นนักโลจิสติกส์มือ
อาชีพ สู่การพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
8.วิถีอาเซียน
9.อยุธยาศึกษาสัญจร
10.การออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ
11.พัฒนาลักษณะผู้นา
เยาวชน
12.ยุววิจัยประวัติศาสตร์
13.นักบริหารทรัพยากร
มนุษย์มืออาชีพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการ
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่อาเซียน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดกิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South
East Asean Nations
หรือ ASEAN) ให้แก่
นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และ
ผู้สนใจ
2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน และภาษาต่างๆ
ที่มีความจาเป็นต้องใช้
ของประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่
สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จ
โครงการบริการวิชาการ

เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อสังคม 6
กิจกรรม
2. จานวนผู้รับบริการจาก
กิจกรรม/โครงการและ
วิชาชีพต่อสังคม 295 คน
3.จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
เชิงคุณภาพ
1.ครูบุคลากรทาง
การศึกษา/นักเรียน/
ประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
2.ครูบุคลากรทาง
การศึกษา/นักเรียน/
ประชาชนทั่วไป มีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ
85

งบประมาณ
(บาท)
170,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริการวิชาการ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการ
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
3.เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน ให้เห็นถึง
ความสาคัญในการเข้าเป็น
ส่วนหนึ่ง
กิจกรรม
1.เตรียมความรู้สาหรับ
การสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาญี่ปุ่น
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องความเข้าใจศิลปะ
สมัยใหม่ในบริบทของการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.การพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ต่อบริบทของสังคมใน
ภาคเอกชนและภาครัฐใน
การสร้างองค์ความรู้ด้าน
การสื่อสารที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
3.ครูบุคลากรทาง
การศึกษา/นักเรียน/
ประชาชนทั่วไป มี
ความสามารถนาความรู้ไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ85

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการ
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

โครงการ ส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
สนับสนุนข้อเสนอ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
โครงการวิจัยประจา
งานสร้างสรรค์
ปี พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย
ให้กับนักวิจัยที่ข้อเสนอ
โครงการวิจัยผ่านการ
สนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ทุนวิจัยสถาบันตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อส่งเสริม สร้าง
เครือข่ายการวิจัยและการ
บริการวิชาการ แก่นักวิจัย
ในการสนับสนุนนักวิจัยให้
นาเสนอผลงานวิชาการ
และการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.สนับสนุนทุนในการทา
วิจัยให้นักวิจัย 16
โครงการ
2.ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
16 โครงการ
3.ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 16
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

2,827,200









ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพ
การวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
กิจกรรม
1.โครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาไส้กรองน้า
เซรามิกส์จากดิน
พื้นบ้าน
2.โครงการวิจัยเรื่อง
การศึกษาคุณสมบัติของ
ยีนที่ควบคุมการผลิต
สารสีแคโรทีนอยด์และ
ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดจากดอก
โสน (Sesbania
javanica)
3.โครงการวิจัยเรื่อง
ผลของกาลังไฟฟ้าต่อ
โครงสร้างของฟิล์มบาง
เซอร์โคเนียมไททาเนตที่
เคลือบด้วยวิธรี ีแอคตีฟ
ดีซีแมกนีตรอน
สปัตเตอริง
4.โครงการวิจัยเรื่อง
การปลูกฟิลม์ SnO2
ด้วยกระบวนการ
สปัตเตอริง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการ
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
5.โครงการวิจัยเรื่อง การ
วิเคราะห์เส้นทางของ
สุขภาพจิตในแรงงานไทย
ย้ายถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
6.โครงการวิจัยเรื่อง
การศึกษาเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์
อาหารวัฒนธรรมมุสลิม
ชุมชนเมืองเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
7.โครงการการศึกษา
โบราณสถานตามเส้นทาง
เดินทัพเพื่อกู้เอกราชของ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
8.การศึกษาโบราณสถาน
ตามเส้นทางเดินทัพเพื่อกู้
เอกราชของสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช เพื่อ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
9.การพัฒนากฎหมายเพื่อ
หารายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษา
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10.ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศรีอยุธยา
11.ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
12.การนาผลการประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษามาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
13.ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผล
ต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสืบค้นข้อมูล โดย
ไม่ใช้ห้องสมุดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14.การศึกษาแนวทางการ
ให้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
15.การศึกษาสภาพ
ปัญหา และแนวทางการ
พัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอยุธยาศึกษา
16.ความคาดหวังด้านงาน
บริการวิชาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
17.การศึกษาแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนา
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการ
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

โครงการสร้างเครือข่าย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
งานวิจัยและบริการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
วิชาการ
งานสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนนักวิจัยในการ
นาเสนอ และเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติ
2. เพื่อส่งเสริมการให้
ความร่วมมือด้านการ
พัฒนานักวิจัยในเครือข่าย
กลุ่มศรีอยุธยาเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ
กิจกรรม
1.กิจกรรมนาเสนอ
ผลงานวิจัยเครือข่ายกลุ่ม
ศรีอยุธยา
2.กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ/เผยแพร่
งานวิจัย Thailand
Research Expo

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.กิจกรรมนาเสนอ
ผลงานวิจัยเครือข่ายกลุ่ม
ศรีอยุธยา
2.กิจกรรมการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ/เผยแพร่
งานวิจัย Thailand
Research Expo

งบประมาณ
(บาท)
200,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัย

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 การศึกษาวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่อง มาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2
โครงการตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่ เชิงปริมาณ
435,000
พัฒนางานวิจัย การ พระราชดาริ
สังคม
1. จานวนกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการ เพื่อ วัตถุประสงค์
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.3 ระดั บ ความส าเร็ จ บริการวิชาการและวิชาชีพ
สืบสานโครงการอัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
โครงการบริการวิชาการ
ต่อสังคม 12 กิจกรรม
เนื่องมาจากแนว
การพัฒนาศักยภาพของ
2. จานวนผู้รับบริการจาก
พระราชดาริปรัชญา ครูและบุคลากร ตาม
กิจกรรม/โครงการและ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพระราชดาริอัน
วิชาชีพต่อสังคม 325 คน
อย่างต่อเนื่องและ
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
3.จานวนโครงการที่แล้ว
ยั่งยืน
ทางไกลไปใช้ในการ
เสร็จตามระยะเวลา
จัดการเรียนการสอนใน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียน
1.ครูบุคลากรทางการศึกษา/
กิจกรรม
นักเรียน/ประชาชนทั่วไป มี
1.การฝึกประสบการณ์
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อย
วิชาชีพครูของนักศึกษา
กว่าร้อยละ 85
และติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการ
2.อบรมครูโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
3.พัฒนาสื่อและอุปกรณ์
การเรียนรู้แบบสาเร็จรูป
ทางการศึกษา
4.พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








ผู้รับผิดชอบหลัก

1. ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
5.พิธีรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ
6.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพาะเห็ดฟางในนา
ข้าว
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การทาแพปลูกผักในช่วง
ฤดูน้าหลาก
8.การอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดาริ
9.ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง

10.การนา eDLTV ไป
ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน
11.สัมนาการนา
eDLTV ไปใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน
12.เกษตรอินทรีย์เพื่อ
การพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2.ครูบุคลากรทาง
การศึกษา/นักเรียน/
ประชาชนทั่วไป มีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
3.ครูบุคลากรทาง
การศึกษา/นักเรียน/
ประชาชนทั่วไป มี
ความสามารถนาความรู้ไปใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ 3 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ โครงการบริหารงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
379,430
 
คุณภาพการวิจัยเพื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา แผน
1.สถาบันวิจัยและพัฒนามี
สร้างสรรค์นวัตกรรม วัตถุประสงค์
การบริหารจัดการภายใน
และองค์ความรู้ที่
1. เพื่อใช้ในการเพิ่ม
อย่างเป็นระบบ
ตอบสนอง ความ
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
2.ผู้บริหาร คณาจารย์
ต้องการของสังคม
ของบุคลากรของ
และบุคลากรสถาบันวิจัย
นาไปสู่การพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
และพัฒนาได้รับบริการ
ท้องถิ่นและ
2. เพื่อใช้ในการพัฒนา
ในการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์
ประเทศชาติ
ระบบและกลไกในการ
ในการทางาน
กลยุทธ์ 4 แสวงหา บริหารจัดการสถาบันวิจัย
3.ผู้รับบริการจากสถาบัน
ความร่วมมือกับ
และพัฒนาตามพันธกิจของ
วิจัยและพัฒนา มีความ
องค์กรภายนอกทั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พึงพอใจต่อบริการของ
ระดับชาติและ
3. เพื่อส่งเสริมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นานาชาติ
ดาเนินงานของ
4.โครงการ/กิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้
ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
4. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้รับบริการของ





ผู้รับผิดชอบหลัก

1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพึง
พอพอใจต่อระบบการ
บริหารจัดการและการ
ให้บริการ
กิจกรรม
1.จัดหาวัสดุสานักงาน
ตามวัตถุประสงค์
2.จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
3.ใช้ในการส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม พัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
การประชุมวิชาการ การ
ไปนาเสนอผลงาน ประชุม
ตามหนังสือเชิญจาก
หน่วยงานต่างๆ ตามพันธ
กิจ
4.จัดประชุม
คณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ 3 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ 4 แสวงหา โครงการ ประชุม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
เชิงปริมาณ
300,000
 
ความร่วมมือกับ
วิชาการนานาชาติ 2015 บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
องค์กรภายนอกทั้ง International
สร้างสรรค์
จานวน 100 คน
ระดับชาติและ
Symposium on
เชิงคุณภาพ
นานาชาติ
Multimedia and
ผู้เข้าร่วมประชุมได้
Communication
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Technology (ISMAC
ทางวิชาการ
2015)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ผลงานวิชาการและ
งานวิจัย สาหรับอาจารย์
ในสถาบันการศึกษาของ
ภูมิภาคอาเซียนให้มี
เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ
2.เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
ของภูมิภาคอาเซียน





ผู้รับผิดชอบหลัก

1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัย

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
กิจกรรม
โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 2015
International
Symposium on
Multimedia and
Communication
Technology (ISMAC
2015)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
โครงการ ตาราวิชาการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ
111 ปีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(ระยะที่ 2 – 5)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบรอบ 88 พรรษา
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และสนับสนุน อาจารย์
และบุคลากร ในการเขียน
เอกสาร ตารา เพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้ ต่าง
ๆ ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าและทางานวิจัย
3. จัดพิมพ์เอกสาร ตารา
สาหรับใช้ในการเผยแพร่
องค์ความรู้
ต่าง ๆ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
เอกสาร ตารา 60 คน
2. ได้เอกสาร ตารา ตาม
จานวนที่กาหนด 60 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดทาเอกสาร และตารา
2.จัดทาเอกสาร และตารา
60 เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)
583,650

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ 3 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริม
โครงการจัดทาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
เชิงปริมาณ
250,000
 
สนับสนุนการพัฒนา ยุทธศาสตร์และ
แผน
ผู้บริหาร อาจารย์
องค์กรสู่ความเป็น
แผนปฏิบัติราชการ
เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วน
เลิศ
วัตถุประสงค์
เกี่ยวข้อง จานวน 18 คน
1.เพื่ อ ทบทวนการจั ด ท า
เชิงคุณภาพ
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
พั ฒ นาสถาบั น วิ จั ย และ
แผนดาเนินงาน ของ
พั ฒ น า แ ล ะ ท บ ท ว น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นโยบายการดาเนินงานที่
ได้รับการทบทวน และรับ
สอ ดคล้ อ ง กั บพั น ธกิ จ
ฟังความคิดเห็นจากผู้มี
นโยบาย และวิสัยทัศน์
ส่วนเกี่ยวข้อง
2.เพื่ อ ระดมสมองและ
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี
ส่วนร่วมในการกาหนด
น โ ย บ า ย แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชก าร แ ผนก ลยุ ทธ์
ร ะ ย ะ 5 ปี แ ล ะ ง า น
ประกันคุณภาพ เพิ่มมาก
ขึ้น





ผู้รับผิดชอบหลัก

1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
3.เพื่อส่งเสริมให้มีระบบ
ธรรมาภิบาลภายใน
องค์กร และถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ให้กับบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3 . เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง
เครื อ ข่ า ย ก ารปร ะ กั น
คุ ณ ภาพการศึ กษากั บ
หน่วยงานภายนอก
กิจกรรม
1.ผู้บริหาร อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็น
เลิศ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
สานักงาน
แผน
วัตถุประสงค์
1 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรใน
การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ความจ าเป็ น ไว้ ส นับ สนุ น
ในด้านการให้บริการ
2.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพและทันต่อ
เวลา
3.เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์
ของใช้สานักงานเพียงพอ
ต่อการดาเนินงาน
กิจกรรม
1.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
จานวน 4 เครื่อง
2.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
จานวน 1 เครื่อง
3.จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
จานวน 1 เครื่อง

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ จานวน 4 เครื่อง
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง
3.จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
จานวน 1 เครื่อง
4.จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อม
เก้าอี้ จานวน 1 ชุด
5.จัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
6.จัดซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์
บริการพร้อมเก้าอี้ จานวน
1 ชุด
7.จัดซื้อชุดโซฟา
จานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)
210,570

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
4.จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อม
เก้าอี้
จานวน 1 ชุด
5.จัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
6.จัดซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์
บริการพร้อมเก้าอี้ จานวน
1 ชุด
7.จัดซื้อชุดโซฟา
จานวน 1 ชุด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานอาจารย์
เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจ
ในการให้บริการมากกว่า
ร้อยละ 80

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
และองค์ความรู้ที่
ตอบสนอง ความ
ต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนทรัพยากรใน
การบริหารจัดการที่มี
ความจาเป็นไว้สนับสนุน
ในด้านการให้บริการ
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพและทันต่อ
เวลา
3. เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์
ของใช้สานักงานเพียงพอ
ต่อการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1.จัดซื้อจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 120 นิ้ว
2.จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอลขาว – ดา
และสี
3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
13000 บีทียู
4.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
18000 บีทียู
5.จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
6.จัดซื้อเครื่องสารองไฟ
1KVA
7.จัดซื้อกล้องบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว
8.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เชิงปริมาณ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความ
พึงพอใจในการให้บริการ
มากกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ
(บาท)
700,800

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








ผู้รับผิดชอบหลัก
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. รองผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารทั่วไป

ภาคผนวก

ภาคผนวกหมายเลข 1

คาสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ 35 /2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา
--------------------------------------------------------รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ
มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 9, 13,
14 แ ล ะ ม า ต ร า 16 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ต้ อ ง จั ด ท า แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น
เพื่ อ แสดงมาตรการและรายละเอี ย ดของแนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการในแต่ ล ะปี ซึ่ ง จะต้ อ งสอดคล้ อ ง
กับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทุกส่วนราชการจะต้องจัดทา
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2557
จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
1) ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
2) ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
3) นางสุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
4) นางกมลวรรณ วรรณธนัง
5) นางสาวสุนีย์ ชวนประสงค์
6) นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
7) นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี
8) นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
9) นางสาววิภาดา มะลิวัลย์
10) นางสาวสุธีรา มูลดี
11) นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์
12) นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
13) นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1) วางแผนการดาเนินงานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2) ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
3) ทบทวนและวิ เ คราะห์ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
4) ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน
5) น าเสนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ต่อผู้เกี่ยวข้อง
6) ดาเนินการอื่นๆ ที่ผู้อานวยการสถาบันมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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