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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน  และผลการด าเนนิงาน 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1.1  ประวัติความเป็นมา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2548 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง 
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีส่วนราชการภายในเป็น 
ส านักงานผู้อ านวยการ มีขอบข่ายพันธกิจตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 18  
ตุลาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ขอบข่ายพันธกิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ดังนี้ 
 

 1. สนับสนุน ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและส านึกในความเป็นไทย 
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 3. ให้บริการทางวิชาการ 
 4. ร่วมมือและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 
 6. สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี. 
 9. สืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชด าริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้บริหารหน่วยงานจาก อดีตถึงปัจจุบัน  
 รายชื่อของผู้บริหารหน่วยงานตั้งแต่อดีตที่เป็นส านักวิจัยและบริการวิชาการจนถึง ปี พ.ศ. 2547 
และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน  
ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
 

ตารางท่ี 1.1 รายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 

ที ่ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. – พ.ศ. 
1 
2 
3 
4 

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

2538 - 2539 
2539 – 2543 
2543 - 2546 
2546 - 2547 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5 
6 
7 

ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง 
ผศ.จินตนา  เวชม ี
รศ.ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ 

2548 - 2552 
2552 – 2556 

2556  - ปัจจุบัน 
 

1.1.1  ทีต่ั้ง/อาณาเขต 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ชั้น 2  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1.1.2 สัญลักษณ์ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ในการประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ 
วันที่  5-7 มีนาคม 2557ณ บ้านสวนทอง  อ.วังน้ าเขียว  จ.นครราชสีมา  
ผู้บริหาร ผศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร์ บริหารงานตั้งแต่วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2556  
ได้ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ ดังภาพที่ 1.1 
 

    
 

ภาพที่ 1.1 ตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตราสัญลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย ภาพเมล็ดพันธุ์ 4 เมล็ด ภายในกรอบเส้น สีแดงเหลือง ตัวอักษร ARU และชื่อ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นภาษาอังกฤษ (Research and Development institute) 
 
 



เมล็ดพันธุ์  4 เมล็ด ประกอบด้วย 
เมล็ดสีน้ าเงิน หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เมล็ดสีเหลือง หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เมล็ดสีฟ้า หมายถึง คณะครุศาสตร์ 
เมล็ดสีม่วง หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ 
เส้นกรอบ สีแดงและเหลือง หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
อักษร ARU หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อักษร (Research and Development institute) หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ปณิธาน 

มุ่งม่ัน พัฒนา สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 

วิสัยทัศน์   

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย และบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร 
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้ 

 

อัตลักษณ์ 

สร้างองค์ความรู้สู่สังคม 

เอกลักษณ์ 

งานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ  

 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการท างานวิจัยรูปแบบของเครือข่ายวิจัยในภาครัฐ
และเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ การน าผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ 

5. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพงานวิจัย ประสานหรือด าเนินการวิจัย
สถาบัน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 



วัตถุประสงค์ 
         1.  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
         2. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มี
จิตส านึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถ ในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 3. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

1.1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา การบริหารงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาสรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 1.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. งานสารบรรณ 
2. งานธุรการ 
    1.    งานประชุม 

2. งานประชาสัมพันธ์ 
3. งานอาคารสถานที่ 
4. งานประสานงานยานพาหนะ 

3. งานบุคลากร 
4. งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
5. งานบริหารงบประมาณและการเงิน 

1. งานแผนงานและงบประมาณ 
2. งานติดตามประเมินผล รายงาน 
3. งานรายงานประจ าปี 

6. งานการเงิน 
7. งานประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 
     1.    งานประกันคุณภาพภายใน 
     2.    งานประกันคุณภาพภายนอก 
     3.    งานบริหารความเสี่ยง 
     4.    งานการจัดการความรู้ 
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย 

1. งานประสานงานบริการวิชาการ 
     1.    งานประสานงานบริการและ คณะ
หน่วยงานภายนอก 
     2.    งานนโยบายและแผนงานบริการ 
วิชาการ 

3. งานงบประมาณบริการวิชาการ 
4. งานรายงานความเก้าหน้างานบริการ 

วิชาการ 
5. งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้ วัดงานบริการ

วิชาการ 
2. งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
      1.    งานฝึกอบรม 
      2.    งานสัมมนา 
3. งานสารสนเทศ 
     1.     งานพัฒนาเว็บไซต์ 
     2.     งานเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ   
            ของสถาบันฯ 
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย 
 

1. งานประสานงานวิจัย 
1. งานนโยบายและแผนงานวิจัย 
2. งานงบประมาณวิจัย 
3. งานท าสัญญารับทุนวิจัย 
4. งานรายงานความเก้าหน้า

งานวิจัย 
5. งานประสานงานแหล่งทุนวิจัย 
6. งานกองทุนวิจัย 
7. งานรวบรวมตัวชี้วัดงานวิจัย 

8. 2. งานเผยแพร่งานวิจัย 
       1.    งานจัดนิทรรศการวิจัย 

1.        2.    งานประชุมวิชาการ 
2.        3.    งานน าเสนอผลงานวิจัย 
3.        4.    งานลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
9. 3. งานพัฒนางานวิจัย 
1.        1.    งานพัฒนานักวิจัยทุกระดับ 
2.        2.    งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
10. 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย 

 

ภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 



1.2 ข้อมูลพื้นฐาน 
  1.2.1  จ านวนบุคลากร แบ่งประเภทของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น           
2 สาย คือ สายวิชาการแยกตามคุณวุฒิ ดังตารางที่ 1.2 และแยกตามต าแหน่งทางวิชาการดังตารางท่ี 1.3 

1.2.1.1 สายวิชาการ 
ตารางที่ 1.2 บุคลากรสายผู้สอนประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาตามคุณวุฒิ 

บุคลากร จ านวน 
คุณวุฒิ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ข้าราชการประจ า 3 3   
พนักงานราชการ     
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  1  
อาจารย์ประจ าตาม
สัญญา 

 
   

อาจารย์ประจ าตาม
สัญญา 
(ต่างประเทศ) 

 
   

รวม 4 3 1  
 

 

 ตารางที่ 1.3 บุคลากรสายวิชาการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาแยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

บุคลากร จ านวน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
ข้าราชการประจ า 3 2  1  
พนักงานราชการ      
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  1   

รวม 4 2 1 1  
 

1.2.1.2  สายสนับสนุน  
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาจ าแนกตามคุณวุฒิ 

ดังแสดงในตารางที่ 1.4 
ตารางที่ 1.4 บุคลากรสายสนับสนุนประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

บุคลากร จ านวน 
คุณวุฒิ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ข้าราชการประจ า 1 1    
ลูกจ้างประจ า      
พนักงานราชการ 1   1  
พนักงานมหาวิทยาลัย 7  1 6  

รวม 9  2 7  
ข้อมูล  ณ  1 ตุลาคม  2558 



1.3 การเงิน/งบประมาณ 
  1.3.1  การเงิน/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่รับผิดชอบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558             
ดังแสดงในตารางที่ 1.5 

ตารางที่ 1.5 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ าแนกตามแผน
งบประมาณและประเภทงบประมาณ 

แผนงบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 

รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 
แผ่นดิน 

เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

บกศ. กศ.บป. เงินรายได้ 

งานวิจัย 2,827,200    2,827,200 

งานบริการวิชาการ 2,860,000    3,000,000 

งานบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

421,000 1,883,650   2,304,650 

รวม 6,108,200 1,883,650   8,131,850 

 
ที่มา  1.  เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558               

(งบแผ่นดิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 
       2.  เอกสารแผนการใช้จ่าย  เงินบ ารุงการศึกษา (งบ บกศ.) ประจ าปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2558  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 
 

1.3.2  การเงิน/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
แผนงบประมาณที่รับผิดชอบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ดังแสดงในตารางที่ 1.6 
 

ตารางที่ 1.6 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ าแนกตามแผน
งบประมาณและประเภทงบประมาณ 

แผนงบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 

รวมทั้งสิ้น งบประมาณ 
แผ่นดิน 

เงินนอกงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

บกศ. กศ.บป. เงินรายได้ 

งานวิจัย 2,700,000    2,700,000 

งานบริการวิชาการ 2,726,800    2,726,800 

งานบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1,205,200 622,500   1,827,700 

รวม 6,632,000 622,500   7,254,500 

 



ที่มา  1.  เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559            
(งบแผ่นดิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

       2.  เอกสารแผนการใช้จ่าย  เงินบ ารุงการศึกษา (งบ บกศ.) ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

 
1.3.3 งบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุน จ าแนกตามแผนงบประมาณ 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 – 2559  
ตารางที่ 1.7 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2556-2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ าแนกตามแผน

งบประมาณ  

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

งานวิจัย 9,000,000 6,501,000 2,827,200 3,594,000 
งานบริการวิชาการ 500,000 1,242,300 3,000,000 2,726,800 
งานบริหารจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  2,004,650 933,700 

รวม 9,500,000 7,743,300 7,831,850 7,254,500 
 
1.3.3   แผนภูมิสรุปงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามประเภทงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ   
          4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)  
 เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ดังแสดงในภาพที่ 1.3 และตารางท่ี 1.7  
 

  

ภาพที่ 1.3 แผนภูมิงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามประเภทงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
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1.4  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน การบรรลุ

เป้าหมาย 
/ 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 5  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  5  

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม 8 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จโครงการบริการวิชาการ ร้อยละ 100 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  5  
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ    
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารความเสี่ยง 4 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 บริหารงานด้วยภาวะผู้น าตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

4 ข้อ 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การจัดการความรู้ 4 ข้อ 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ข้อ 3  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ประกันคุณภาพ 4 ข้อ 4  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 การด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา “การสร้างและการเผยแพร่องค์ความรู้สู่การ
พัฒนาสังคม” 

4 ข้อ 4  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3  4  
องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาตามผล 
        การประเมินคุณภาพ 

2 ข้อ 2  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  2  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-4  4.18  

  
โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 

1. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Proquest, Eric, Science 
Direct, ACM, Springer ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์สถาบันวิจัย, Facebook, 
ประกาศหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย, จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย 



2. ควรปรับบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการให้แก่
คณะ เพ่ือความเข้มแข็งทางด้านบริการวิชาการ 
 3. ควรมีการก าหนดรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัยผ่านทางผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี

(SWOT)สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)  ท าให้สถาบันวิจัย
และพัฒนา ทราบถึงจุดแข็ง (S: Strengths)  จุดอ่อน (W: Weakness) โอกาส(O:pportunities) และ
อุปสรรค(T: Treats)  เพ่ือน าไปพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป  ซึ่งจากการทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกล่าว สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ
ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจุดแข็งและจุดอ่อนที่ได้จากการวิเคราะห์   ดังแสดงใน            
ตารางที่ 2.1  
 

ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง   (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weakness) 
1. ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดบัสถาบัน ให้
ความส าคัญกบัการส่งเสริมการวิจัย โดยการจัดอบรม
ให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 
2. มีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลยัเพื่อสนับสนุนการ
วิจัยของบุคลากร 
3. มีระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัที่ส่งเสริม
สนับสนนุการวิจัย 
4. มีจ านวนผลงานวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานเปน็แหล่งเผยแพร่
งานวิจยัและงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
6. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้
นักวิจัยในการจดสทิธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และลิขสทิธิ์ 
7. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
8. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
9. มีหลักสูตรการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย 

1. นักวิจัยยังขาดความรู้ในดา้นจริยธรรมใน
มนุษย์ส าหรับการท างานวิจัย 
2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ยังไม่ม ี
3. ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ยังไม่ได้รบัการ
จดสิทธิบตัร อนุสิทธบิัตร และลขิสิทธิ์ 
4. เครือข่าย องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิน่มี
จ านวนน้อย 
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)  
ด้านงานวจิัยไม่ม ี
6. ไม่มีงานบริการวิชาการที่หารายได้ 
 

 
 
 
 
 
 



2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ด้วยวิธี SWOT ท าให้สถาบันวิจัย
และพัฒนา ทราบถึงโอกาส (O:Opportunities) และอุปสรรค (T: Treats) ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ซึ่งผล
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) นี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า                
แผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป 
 

ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง   (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weakness) 
1.  ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับสถาบัน ให้
ความส าคัญกบัการส่งเสริมการวิจัย โดยการจัดอบรม
ให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 
2.  มีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนนุการ
วิจัยของบุคลากร 
3. มีระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยัที่ส่งเสริม
สนับสนนุการวิจัย 
4.  มีจ านวนผลงานวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานเปน็แหล่งเผยแพร่
งานวิจยัและงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
6. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัย
ในการจดสิทธบิัตร 
อนุสิทธิบัตร และลิขสทิธิ์ 
7. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
8. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
9. มีหลักสูตรการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย 

1. นักวิจัยยังขาดความรู้ในดา้นจริยธรรมใน
มนุษย์ส าหรับการท างานวิจัย 
2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ยังไม่มี 
3. ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ยังไม่ได้รบัการ
จดสิทธิบตัร อนุสิทธบิัตร และลขิสิทธิ์ 
4. เครือข่าย องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิน่มี
จ านวนน้อย 
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)  
ด้านงานวจิัยไม่ม ี
6. ไม่มีงานบริการวิชาการที่หารายได้ 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (O: Opportunities) อุปสรรค  (T: Treats) 
1. มีแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะให้การสนับสนุนการ
วิจัยของคณาจารย์   หลายแหล่ง 
2. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อต่อยอด
สร้างมูลคา่เชิงพาณิชย์ 
3. องค์กรภายนอกให้ความส าคญักับการมีนักวิชาการ
ในท้องถ่ิน  
เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานวจิัย 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความ
ร่วมมือในด้านบริการวชิาการเพือ่พัฒนาท้องถิน่และ
องค์กร 
5. การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นโอกาส
ในด้านวจิัยและบริการวิชาการ 

1. งบประมาณแผ่นดนิทีไ่ด้รับการจัดสรรด้าน
งานวิจยัและบริการวิชาการยังมจี านวนจ ากัด 
2. การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนท าให้
การแข่งขันด้านงานวิจัยและบรกิารวิชาการมี
แนวโน้มสูงขึ้น 
3. งบประมาณด้านบริการวิชาการที่ได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอ 
 
 
 
 

 



ผลจากการน าข้อมูลด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT 
สามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 2.3  
2.3 ผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT 

 
ตารางที่ 2.3 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT 

 
ซึ่งจากผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT ดังกล่าวท าให้สามารถน าจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคมาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 และ  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560                 
ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏสถาบันวิจัยและ
พัฒนา แสดงความเชื่อมโยงของ SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังภาพที ่2.1  
 
 
 

S 

1. ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับสถาบัน ให้
ความส าคญักับการส่งเสริมการวิจยั โดยการจัดอบรม
ให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. มีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการ
วิจัยของบุคลากร 
3. มีจ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งเผยแพร่
งานวิจัยและงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
5. มีระบบและกลไกในการส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักวิจยั
ในการจดสิทธิบตัร 
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
7. มีบุคลากรที่มศีักยภาพในการให้บริการวิชาการ 
8. มีหลักสตูรการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย 
 

W 

1. นักวิจัยยังขาดความรู้ในดา้นจรยิธรรมใน
มนุษย์ส าหรับการท างานวิจัย 
2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังไม่ม ี
3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคย์ังไม่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ 
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ (MIS)  
ด้านงานวิจัยไม่ม ี
5. ไม่มีงานบริการวิชาการที่หารายได้ 
 

O 

1. มีแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีจะใหก้ารสนับสนุนการวิจยั
ของคณาจารยห์ลายแหล่ง 
2. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อต่อยอด
สร้างมลูค่าเชิงพาณิชย ์
3. องค์กรภายนอกให้ความส าคัญกับการมีนักวิชาการ
ในท้องถิ่น เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานวิจัย 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความ
ร่วมมือในด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
องค์กร 
 

T 

1. งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รบัการจัดสรรด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการยังมีจ านวนจ ากัด 
2. การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนท า
ให้การแข่งขันด้านงานวิจัยและบรกิารวิชาการ
มีแนวโน้มสูงขึ้น 
3. งบประมาณด้านบริการวิชาการที่ไดร้ับการ
จัดสรรไม่เพียงพอ 
 



2.4 ความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ตาม แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 
15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

 
S 

1. ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับ
สถาบัน ให้ความส าคญักับการส่งเสรมิ
การวจิัย โดยการจัดอบรมให้ความรู้ 
พัฒนานกัวจิัยอย่างต่อเนื่อง 
2. มกีองทนุวิจัยของมหาวทิยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยของบุคลากร 
3. มีจ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
4. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็น
แหล่งเผยแพร่งานวจิัยและงานวิชาการ
ของบุคลากรมหาวทิยาลัย 
5. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักวจิัยในการจดสทิธิบัตร
อนุสทิธิบัตร และลขิสิทธิ ์
6. มีเครอืข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
และการบรกิารวิชาการ 
7. มีบุคลากรที่มีศกัยภาพในการ
ให้บริการวชิาการ 
8. มีหลักสูตรการให้บริการวิชาการที่
หลากหลาย 
 

O 
1. มีแหล่งเงนิทุนภายนอกที่จะให้การ
สนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์หลาย
แหล่ง 
2. นโยบายของรฐับาลส่งเสริมการท า
วิจัยเพื่อตอ่ยอดสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
3. องค์กรภายนอกให้ความส าคัญกับ
การมนีกัวิชาการในทอ้งถิน่ เป็นที่
ปรึกษาในการด าเนนิงานวิจัย 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความ
ต้องการความร่วมมือในด้านบริการ
วิชาการเพือ่พัฒนาท้องถิ่นและองค์กร 
 

W 
1. นักวิจัยยังขาดความรู้ใน
ด้านจริยธรรมในมนุษย์
ส าหรับการท างานวิจัย 
2. ผลงานวจิัยของ
มหาวิทยาลัยทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยัง
ไม่มี 
3. ผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ยังไม่ได้รับการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ ์
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ (MIS)  
ด้านงานวิจัยไม่ม ี
5. ไม่มีงานบรกิารวิชาการที่
หารายได้ 
 
 
 
 
 

T 
1. งบประมาณแผ่นดนิที่
ได้รับการจัดสรรด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ยังมีจ านวนจ ากัด 
2. การรวมตัวกนัของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนท าให้การ
แข่งขนัด้านงานวจิัยและ
บริการวิชาการมแีนวโนม้
สูงขึ้น 
3. งบประมาณด้านบรกิาร
วิชาการที่ได้รับการจัดสรร
ไม่เพียงพอ 
 

 

วิสัยทัศน ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป็นองคก์รที่มีศกัยภาพ
ในการบริหารจดัการ
งานวิจัย และบรกิาร
วิชาการอย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เพื่อ
การพัฒนาทอ้งถิน่อย่าง
มีส่วนร่วมและย่ังยืน 

 
การวิจัยบนพื้นฐานความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น 
ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากล 

 
ให้บริการวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
 
 
ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัย
เพื่ อการพัฒนาท้องถิ่ น 
และประเทศสู่สากล 
 

 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตามแผนพัฒนา การศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

 



ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) 
ดังกล่าวท าให้สามารถน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ในการบริหารงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ดังแสดงในภาพที่ 2.2  

 
    TOWS  matrix 
 
                             ปัจจัยภายนอก 
 
 
ปัจจัยภายใน 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. มีแหล่งเงินทุนภายนอกทีจ่ะใหก้ารสนับสนุน
การวิจยัของคณาจารย์หลายแหล่ง 
2. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการท าวจิยัเพื่อต่อ
ยอดสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย ์
3. องค์กรภายนอกให้ความส าคัญกับการมี
นักวิชาการในท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงานวิจัย 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความตอ้งการ
ความร่วมมือในด้านบรกิารวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและองค์กร 

อุปสรรค (Treats : T) 
1. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการยังมีจ านวนจ ากัด 
2. การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนท าให้
การแข่งขันด้านงานวิจัยและบริการวิชาการมี
แนวโน้มสูงขึ้น 
3. งบประมาณด้านบริการวิชาการที่ได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอ 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับสถาบนั ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจยั โดยการ
จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจยัอยา่ง
ต่อเนื่อง 
2. มีกองทุนวิจยัของมหาวิทยาลัยเพื่อ
สนับสนุนการวิจยัของบุคลากร 
3. มีจ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
4. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่ง
เผยแพร่งานวิจยัและงานวิชาการของบคุลากร
มหาวิทยาลัย 
5. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักวิจยัในการจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และลขิสิทธิ ์
6. มีเครือข่ายความร่วมมอืด้านการวิจยัและ
การบริการวิชาการ 
7. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการให้บริการ
วิชาการ 
8. มีหลักสูตรการให้บริการวิชาการที่
หลากหลาย 

SO: 
การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทยและภูมปิัญญาสากล 
(S1,2,3:O1,2) 
 
ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และประเทศสู่สากล (S1,2,3,4,5,6:O1,2,3) 
 
ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(S6,7,8:O4) 
 
 

ST: 
ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และประเทศสู่สากล (S1,2,3,4,5,6:T1,2,) 
 
 
ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(S6,7,8:T3) 
 
 

จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. นักวิจยัยังขาดความรู้ในด้านจริยธรรมใน
การวิจยัในมนุษย์ส าหรับการท างานวจิัย 
2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลยัที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชยย์ังไม่มี 
3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังไม่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสทิธิ์ 
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)  
ด้านงานวิจยัไม่มี 
5. ไม่มีงานบริการวิชาการที่หารายได้ 

WO : 
ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และประเทศสู่สากล (W1,2,3:O1) 
 
ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(W5:O4) 
 
 
 

WT : 
ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(W5:T2,3) 
 

 
ภาพที่ 2.2 ตาราง Tows Matrix 

 



ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2559 – 2563 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
3.1 แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วิสัยทัศน์   

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย และบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร 
 

เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้ 
 

อัตลักษณ์ 

สร้างองค์ความรู้สู่สังคม 

เอกลักษณ์ 

งานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ  

 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการท างานวิจัยรูปแบบของเครือข่ายวิจัยในภาครัฐ
และเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ การน าผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ 

5. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพงานวิจัย ประสานหรือด าเนินการวิจัย
สถาบัน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 



3.2 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2559-2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2559-2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน ์
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พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผลิตงานวิจัยงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้าง
ความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมอืในการ
ท างานวิจยัรูปแบบของเครือข่ายวิจัยในภาครัฐและ
เอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาต ิ

3. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวจิัยทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ การน าผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ งาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทอ้งถิ่น และ
ประเทศชาติ 

5. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวจิัย ระบบประกัน
คุณภาพงานวิจยั ประสานหรือด าเนินการวิจัย
สถาบัน เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การวิจยับนพื้นฐานความต้องการของชมุชน 
ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปญัญา
ไทย และภูมปิัญญาสากล 
 
 

ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
 
 

ส่งเสริมคุณภาพงานวิจยัเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และประเทศสู่สากล 
 
 



ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ป ี  

พ.ศ.  2559 – 2563  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการก าหนดรายละเอียดของกลยุทธ์โดยใช้รูปแบบห่วงโซ่คุณโซ่ 
(Value Chain Model) เป็นรูปแบบใน    การเขียนรายละเอียดเพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมการด าเนินการภาย
ตั้งกลยุทธ์เดียวกันให้สอดคล้องและต่อเนื่องกันซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง            
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 3 ประเด็น และก าหนดกลยุทธ์ไว้
ทั้งสิ้น 4 กลยุทธ์ โดยแต่ละกลยุทธ์จะมีผลสัมฤทธิ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 

ภาพที่ 4.1 ภาพรวมยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 4.1 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 1  การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

กลยุทธ์ (ใหม่) 
พ.ศ. 2559-2563 

มาตรการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยบนพืน้ฐานความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

1.พัฒนาศักยภาพของนักวิจยัดา้น
การวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดฝึกอบรมให้กับนักวิจัย 
- จัดอบรมจริยธรรมในการท าวจิัยใน
มนุษย์  
- จัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
- จัดอบรมการเขียนบทความวจิยั 
บทความวชิาการ 
- จัดอบรมเทคนิคการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
- จัดอบรมการให้ความรู้ในด้านทรัพย์สิน
ทางปญัญา 
2.จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงสนับสนุนการท า
วิจัย 
3.สนับสนุนทนุวิจัย 
 

1.มีนักวิจัยเพิ่มขึ้นจากผู้ที่
ได้รับทนุในแต่ละป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 30 ของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



กลยุทธ์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

กลยุทธ์ (ใหม่) 
พ.ศ. 2559-2563 

มาตรการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนา
วิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ความ
เป็นเลิศ  

การวิจัยบนพืน้ฐานความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถ่ิน 
 

2.จัดอบรมให้กับชุมชนในเร่ืองต่อไปนี ้
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 
 

1.ส่งเสริมและถ่ายทอด
ความรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สู่ชุมชน 
 
2. ผู้เข้ารับบริการสามารถ
น าความรู้วทิยาศาสตร์
สุขภาพไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดได้ 
 
 

1.จ านวนผู้เข้ารับ
บริการมีความรู้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 
2.ผู้เข้ารับบริการน า
ความรู้วิทยาศาสตร์
สุขภาพไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 
 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 2  ให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

กลยุทธ์ (ใหม่) 
พ.ศ. 2559-2563 

มาตรการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 7 บูรณาการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.ให้บริการวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นอยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

4. บูรณาการการวิจัยและบริการทาง
วิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถ่ินและสังคม 
 

- ก าหนดชุมชนเปา้หมายส าหรับการ
ส ารวจความต้องการในการให้บริการทาง
วิชาการ 
- ส ารวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
เพื่อจัดท าโครงการบริการวิชาการ 
 
 
- จัดท าแผนบริการวชิาการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 
- บูรณาการการบริการวชิาการสู่งานวิจัย
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น 
- จัดท าบนัทึกตกลงความร่วมมอืในเร่ือง
การบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

-ชุมชนเป้าหมาย 
 
 
-ข้อมูลความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น  
 
 
-มีแผนบริการวชิาการที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น 
-มีงานวิจยัที่บูรณาการจาก
งานบริการวิชาการ 
 
- บันทึกตกลงความร่วมมือใน
เร่ืองการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
 

อย่างน้อย 2 ชุมชน 
 
 
รายงานผลความ
ต้องการข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น 

1 แผน 
 
 

อย่างน้อยปลีะ 
 2 เรื่อง 

 
อย่างน้อย 
2 ฉบับ 

 

 
 

 



ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสู่สากล 
 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

กลยุทธ์ (ใหม่) 
พ.ศ. 2559-2563 

มาตรการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มจ านวน
งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

3.ส่งเสริมคุณภาพ
งานวิจยัเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และประเทศสู่
สากล 
 

3. สนบัสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตรช์าติและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
 
 

1.จัดท าระเบียบ ประกาศ วา่ด้วยเร่ือง 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์
 
2.จัดท าบันทึกตกลงความร่วมมอืในเร่ือง
การพิจารณาการวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
จริยธรรมในมนุษย ์
 
 
3.เพิ่มงบประมาณในการสนบัสนุน
ส่งเสริมการท างานวจิัยที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
4.พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
 
 
 

-มีระเบียบ ประกาศ ว่าด้วย
เร่ือง คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์  
 
-มีบันทึกตกลงความร่วมมือใน
เร่ืองการพิจารณาการวิจัยที่
เก่ียวข้องกับจริยธรรมใน
มนุษย ์
 
-งบประมาณเพิ่มข้ึน 
 
-มีองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
สอดคล้องความต้องการของ
หน่วยงาน 
 
- มีองค์ความรู้จากงานวิจัย
น าไปใช้อ้างอิงหรือต่อยอดเชิง
พาณิชย์  
 
 

1 ฉบับ 
 
 
 

1 ฉบับ 
 
 
 
 

ร้อยละ 10 
 

อย่างน้อย ร้อยละ 
80 
 

 
อย่างน้อย ร้อยละ 

30 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
กลยุทธ์ (ใหม่) 

พ.ศ. 2559-2563 
มาตรการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มจ านวน
งานวิจยัทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (ต่อ) 

  5.ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนอง
กับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 
6.ประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล และยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและหนว่ยงาน
วิจัยที่มีผลงานดีเด่นดา้นการวิจยั 
 
7. สนับสนุนให้ทุนแก่นักวิจยัรายใหม่ 
จัดสรรงบประมาณโดยกระจายลงสู่ตัว
บุคคลเพื่อเพิ่มจ านวนนักวิจัยรายใหม่ 

-มีการประกาศเกียรติคุณ/
ให้รางวัล และยกย่องเชิดชู
เกียรตินักวิจัยและหน่วยงาน
วิจัยที่มีผลงานดีเด่นดา้นการ
วิจัย 
 
 
 
- จ านวนงานวิจัยของ
นักวิจัยรายใหม่เพิ่มข้ึน 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
อย่างน้อย 2 งานวิจัย

ต่อปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นแผนที่ ชี้ทิศทางมอง

ถึงภาพอนาคตของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา  5 ปี และสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ในขณะที่พลวัตรและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร  พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม การมีงานท าและตลาดแรงงาน  การกระจายอ านาจการปกครอง ความรุนแรงและความขัดแย้ง 
เยาวชนและอาชีพ ภายหลังยุคอุตสาหกรรมการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา จ าเป็นต้องมี
กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของคณะผู้บริหารสถาบันให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่อง 
ซึ่งมีข้อเสนอกลไกในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 เมื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี            
พ.ศ. 2559-2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้แล้ว หลังจากนั้นน าเสนอกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา               
เพ่ือ ขออนุมัติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้มี 

5.1.1 คณะกรรมการก ากับ ดูแล และติดตามในระดับสถาบันมีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นประธานเพ่ือก ากับดูแล การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผน เพ่ือการปรับปรุงแผน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

5.1.2 คณะกรรมการก ากับ ดูแล และติดตามในระดับกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ม ี
กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาและองค์คณะต่างๆ เป็นประธาน 

5.2 ให้คณะ/สถาบัน/กอง/ศูนย์/ส านัก จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน
ตนเองที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีความ
หลากหลายในการปฏิบัติตามสภาพของหน่วยงาน 

5.3 การจัดท าแผนระยะต่างๆ ตามวาระของผู้บริหาร สามารถด าเนินการปรับปรุง และเพ่ิมได้ตาม
ความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปสร้างความร่วมมือในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ตลอดจนการจัดท า โครงการ/งาน กิจกรรม ที่สามารถตอบสนองพันธกิจเพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ต่อไป 

5.4 มีตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ โครงการ/งาน กิจกรรม ที่ชัดเจนโดยมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าทุกปี ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจนตัวชี้วัดรายบุคคล 

5.5 มีการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์  และรายงานความคืบหน้าของแผน กลยุทธ์  ระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2559-2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาให้แก่ประชาคมอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 

 



 
ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ที ่  13/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

--------------------------------------------------------- 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9, 
13 ,  14  และมาตรา  16  บัญญัติ ใ ห้ คณะรั ฐมนตรี ต้ อ งจั ดท าแผนการบริ ห า รร าชการแผ่ นดิ น  
เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง  
กับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทุกส่วนราชการจะต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 
 1)   ผศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  ประธานกรรมการ   
 2)   ผศ.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์  กรรมการ 
 3)   นางสุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง  กรรมการ 
 4)   นางกมลวรรณ  วรรณธนัง  กรรมการ 
 5)   นางสาวสุนีย์  ชวนประสงค์   กรรมการ 
 6)   นางสาวอัจฉรา  วงษ์หา   กรรมการ 
 7)   นายอวิรุทธ์  เจียมฮวดหลี  กรรมการ 
 8)   นางสาวศรินยา  โพธิ์นอก  กรรมการ 
 9)   นางสาววิภาดา  มะลิวัลย์  กรรมการ 
 10) นางสาวสุธีรา  มูลดี   กรรมการ 
 11) นางสาววิไลวรรณ  สังฤทธิ์  กรรมการ  
 12) นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 
 13) นางสาวพิมพ์ประภา  พลรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกหมายเลข 1 

/โดยมีหน้าที่... 



โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
1) วางแผนการด าเนินงานการจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563  

สถาบันวิจัยแลพัฒนา  
2) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  
3) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4) ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
5) น าเสนอแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา   ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
6) ด าเนินการอ่ืนๆ ที่ผู้อ านวยการสถาบันมอบหมาย  

 
    สั่ง ณ วันที่   2   มีนาคม  พ.ศ.  2559 
 

                                    
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 



 
 

 


