แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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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. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “สถาบันวิจัย
และพัฒนาเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่สากล”
ดังนั้นเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาก้าวไปสู่ความสาเร็จ ดังวิสัยทัศน์
ที่ได้ตั้งไว้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมี กลไกการกากับติดตามประเมินผลโดยการรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจาเดือน งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2559 และมีผู้บริหารพิจารณาเร่งรัด
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของแต่ละไตรมาส มีกลไกการควบคุมการตรวจสอบภายใน การ
บริ ห ารความเสี่ ย ง การจัดทาคารั บรอง การปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริห ารคณะ/หน่ว ยงานกับ
อธิการบดี มีการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเป็นระยะ มีการสร้างกลไกการประกันคุณภาพ
และเสริมสร้างเครือข่ายการทางานและประสานงานร่วมกัน อีกทั้งทาให้แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ ยังได้กาหนดกิจกรรมที่ชัดเจนให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สถาบันวิ จัย
และพัฒนาได้ตั้งไว้ เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้สามารถนาไป
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและผลสาเร็จของการปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 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. 2558 และนาผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2558 แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2559 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการไปสู่วิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
ในระดับต่างๆ ภายใต้หลักการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการในการจัดทาแผน และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT
Analysis) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ การติดตาม
ประเมินผล และเป็นต้นแบบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา และส่วนราชการอื่นๆได้นาไปปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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4
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6
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สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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

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

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

5
ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง
6
ผศ.จินตนา เวชมี
7
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
1.2 ปรัชญา
สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล
1.3 ปณิธาน
มุ่งมั่น พัฒนา สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
1.4 อัตลักษณ์
องค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม
1.5 เอกลักษณ์
งานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2548 - 2552
2552 – 2556
2556 - ปัจจุบัน

บทที่ 2
ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1 ขั้นตอนการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้ (ดังภาพที่ 2.1)
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทางาน ( 1 วัน) มีกระบวนการ ดังนี้
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนแผนเดิม (1 วัน) มีกระบวนการดังนี้
2) จั ดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาจากคู่มือแนวทาง การ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2552-2554)
4) ประชุ มคณะกรรมการจัดท า แผนปฏิ บัติร าชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ร่วมกันพิจารณาคู่มือแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ขั้นตอนที่ 4 เสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อกรรมการ
ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
5) ประชุม คณะกรรมการจั ด ทา แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเสนอ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัย
และพัฒนา เข้าที่ประชุมกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาเนินการปรับแก้ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้อนกลับไปดาเนินการตามกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่ 4
เป็นต้นไป ตามลาดับ
- กรณีเห็นชอบ ให้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ (1 วัน)
6) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จั ด ท ารู ป เล่ ม แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 และเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปยังส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.1 ขั้นตอนการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้ (ดังภาพที่ 2.1)
1) วางแผนการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2) แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดแผนปฏิบัตริ าชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3) ประชุมทบทวนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนเดิม

4) จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5) นาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เสนอคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
6) ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจาสถาบัน
7) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ภาพที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

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. 2559
ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 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. 2559 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 และผลผลิต
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. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตารางที่ 4.2 แสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี และผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 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

4.7 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิจัยและพัฒนา

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. 2559
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
ประสิทธิภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนางาน
สู่ความเป็นเลิศ

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
และถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น

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

4.8 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 1 การวิจัยและบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพ
การวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
และองค์ความรู้ที่
ตอบสนอง ความ
ต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม
2.เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับองค์
ความรู้และทักษะเพิ่มมาก
ขึ้น
3.เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การสอนในรายวิชาต่างๆ
ด้วยสื่อและเครื่องมือที่
ทันสมัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่
สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จ
โครงการบริการวิชาการ

เชิงปริมาณ
1.จานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อสังคม
35 กิจกรรม
2.จานวนผู้รับบริการจาก
กิจกรรม/โครงการและ
วิชาชีพต่อสังคม 1,490 คน
3.จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
เชิงคุณภาพ
1.ครูบุคลากรทาง
การศึกษา/นักเรียน/
ประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85

803,800









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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
21.เพิ่มทักษะครูผู้สอนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา
ครั้งที่ 2
22.พัฒนาความรู้ด้าน
วัฒนธรรมอยุธยาสาหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1
23.พัฒนาความรู้ด้าน
วัฒนธรรมอยุธยาสาหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 2
24.ธรรมะอารมณ์ดี
ครั้งที่ 1
25.ธรรมะอารมณ์ดี
ครั้งที่ 2
26.อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การ
เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ”
27.พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่
28.การพัฒนาความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ครู

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








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

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆที่
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างงาน
สร้างรายได้ และการดารงชีวิต
กิจกรรม
1.ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง
ท้องถิ่นและการป้องกันปัญหา
การทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. Muslim Way : Islamic
Finance and Arabic
Calligraphy
3.การสร้างเพจขายสินค้าผ่าน
Facebook (รุ่นที่ 1)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่
สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จ
โครงการบริการวิชาการ

เชิงประมาณ
1.จานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อสังคม 30
กิจกรรม
2.จานวนผู้รับบริการจาก
กิจกรรม/โครงการและ
วิชาชีพต่อสังคม จานวน
1,205 คน
3.จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
3.นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป มีความสามารถนา
ความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

งบประมาณ
(บาท)
759,300

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
4.การสร้างเพจขายสินค้าผ่าน
Facebook (รุ่นที่ 2)
5.เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
สู่ความสาเร็จ
6.การสร้างโอกาสในต่อยอด
ธุรกิจ SMEs ของ
ผู้ประกอบการ (SMEs Gear
Up 2015)
7.การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และ
พาณิชยกรรม
8.พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน อาเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.พัฒนาศักยภาพด้านการดูแล
สุขภาพโดยใช้องค์ความรู้
ท้องถิ่นแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
10.การผลิตผลิตสบู่และยา
หม่องที่มีส่วนประกอบของ
สมุนไพร
11.การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต : กิจกรรม
หัตถกรรมทามือสร้างอาชีพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
12.การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ด้วยผักตบชวา
13.การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น
14.อบรมหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่ 1
15.อบรมหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่ 2
16.อบรมหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่ 3
17.อบรมหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่ 4
18.แนวทางการแก้ปัญหายา
เสพติดในชุมชน
19.การสร้างแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน
20.อาเซียนกับชุมชน
21.การจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
22.กระบวนการการทางานเป็น
ทีม
23.การจัดการน้าเมื่อเกิดภัย
แล้ง
24.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
25.สานฝัน วัยใส ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนน่าอยู่
26.หัตถกรรมทามือสร้างอาชีพ
27.กฎหมายในชีวิตประจาวัน
28.เปิดโลกจุลินทรีย์
29.ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติภายใน
บ้านสาหรับผู้สูงอายุ
30.การใช้โปรแกรมสถิติสาหรับ
งานอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการ
ทางด้านวิทยาการต่างๆ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก
และเยาวชนเกิดการเรียนรู้ทักษะ
ที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา เกิดการ
เรียนรู้กระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการ
กิจกรรม
1.จิตสานึกพลเมืองกับพลัง
ขับเคลื่อนประชาธิปไตย
2.อบรมศิลปะการเขียนพู่กันจีน
3.เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่
ชุมชน
4. Learning English Through
Activities

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่
สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จ
โครงการบริการวิชาการ

เชิงเป้าหมาย
1.จานวนกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อสังคม 28
กิจกรรม
2.จานวนผู้รับบริการจาก
กิจกรรม/โครงการและ
วิชาชีพต่อสังคม 1,710 คน
3.จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
เชิงประมาณ
นักเรียนและนักศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
นักเรียนและนักศึกษา มี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85นักเรียนและ
นักศึกษา มีความสามารถ
นาความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

งบประมาณ
(บาท)
605,700

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
5.อบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ
6.การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อต่อยอดการเรียนรู้
จากห้องเรียนสู่ชุมชน
7.ดนตรี-นาฏศิลป์ชุมชน เรื่อง
เสวนาวิชาการประกอบการสาธิต
ดนตรีและนาฏศิลป์ “อยุธยา –
อุษาคเนย์
8.อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและ
เขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน
9.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาผ้าท้องถิ่น
10.พระไตรปิฎกสาหรับเยาวชน
11.ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สาหรับเด็กและเยาวชน
12.โครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนในการเป็นอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ประจาชุมชน รุ่นที่ 6
13.การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
14.ค่ายคณิตศาสตร์
15.นักวิทยาศาสตร์น้อย
16.เปิดโลกความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
อาหารสู่เยาวชน
17.อบรมเชิงปฏิบัติการเคมี
ย่อส่วน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
18.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
เด็กเล็ก
19.อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ 1
20.อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ 2
21.อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ 3
22.อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ 4
23.ลักษณะผู้นาเยาวชน
24.ยุววิจัยประวัติศาสตร์
25.อบรม up to me
26.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
รุ่นที่ 1
27.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
รุ่นที่ 2
28.อบรมการต่อต้านและป้องกัน
การค้ามนุษย์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยประจา
ปี พ.ศ.2559
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้กับ
นักวิจัยที่ข้อเสนอโครงการวิจัย
ผ่านการสนับสนุนจากสานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัย
สถาบันตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
3.เพื่อส่งเสริม สร้างเครือข่ายการ
วิจัยและการบริการวิชาการ แก่
นักวิจัยในการสนับสนุนนักวิจัยให้
นาเสนอผลงานวิชาการและการ
นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ

เชิงปริมาณ
1.สนับสนุนทุนในการทา
วิจัยให้นักวิจัย 7
โครงการ
2.ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 7
โครงการ
3.ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 7
โครงการ

บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

2,700,000









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

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
และองค์ความรู้ที่
ตอบสนอง ความ
ต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
กิจกรรม
1.การปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาช่องทางการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.รูปแบบเส้นทางของความเครียด
จากการทางานโดยใช้
แบบสอบถาม Thai Job
Content (Thai- JCQ) ใน
แรงงานไทยข้ามถิ่นเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย
3.การพัฒนาศักยภาพบุคคลใน
ชุมชนเพื่อจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนของชุมชน
ตาบลลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา
4.ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาไปสู่การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน
(พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
และลพบุรี)
5.การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่
ควบคุมการผลิตสารสีแคโรที
นอยด์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดจากดอกโสน
(Sesbaniajavanica)
6.การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียสร้าง
สารแกมมาพอลิกลูตาเมตสาหรับ
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
7.การศึกษาเพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ
ชุมชนโดยใช้องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้อรัญญิก ต.
ท่าช้าง
อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
โครงการส่งเสริมเผยแพร่งาน
วิชาการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดทาวารสารตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยและบทความใน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2.เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่
งานวิจัย และบทความให้กับ
ชุมชน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
3.เพื่อจัดทาวารสารที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ TCI
กิจกรรม
1.จัดทาต้นฉบับวารสารราชภัฏ
กรุงเก่า สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ

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

บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

งบประมาณ
(บาท)
100,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








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

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
วัตถุประสงค์
งานสร้างสรรค์
1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับการพัฒนาการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
กิจกรรม
1.บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมการ
พัฒนางานด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ
2.ศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.บุคลากรได้เข้าร่วม
ประชุมการพัฒนางานด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ
2.ศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

งบประมาณ
(บาท)
71,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








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

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
งานวิจัย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด การ
วิจัย และการพัฒนา ได้อย่าง
ถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบ
เทคนิคและมีทักษะในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องตาม
มาตรฐาน และนาไปสู่
ความสาเร็จในการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติการเขียนบทความ
วิชาการจากการให้คาปรึกษา
แนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติได้
4.เพื่อเพิ่มจานวนนักวิจัยและ
คณาจารย์ที่สามารถเขียน
บทความวิชาการได้อย่างถูกต้อง
และได้รับการตอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ

เชิงปริมาณ
1.ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการ 4 คณะ 120
คน
2.ได้ข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่พร้อมใช้ยื่นขอทุน
สนับสนุน 120 โครงการ
3.ได้บทความวิชาการที่ส่ง
ตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 40 บทความ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักวิจัยมีข้อเสนอ
โครงการที่ได้จากการ
อบรมได้ทุนสนับสนุน
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ
60
2.มหาวิทยาลัยมีบทความ
ได้รับการตอบรับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

งบประมาณ
(บาท)
450,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติได้
กิจกรรม
1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “เริ่มต้นทาวิจยั เขียน
โครงร่างวิจัยอย่างไรดี”
2.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย”
3.กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิการ เรื่อง
“เขียนบทความวิชการอย่างไร
ให้ได้พีพิมพ์ รุ่นที่ 1”

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
วัตถุประสงค์
งานสร้างสรรค์
1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับการพัฒนาการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
กิจกรรม
1.บุคลากรได้เข้าร่วมประชุม

การพัฒนางานด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ
2.ศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.บุคลากรได้เข้าร่วม
ประชุมการพัฒนางานด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ
2.ศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

งบประมาณ
(บาท)
71,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 การศึกษาวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่อง มาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับ
โครงการตามพระราชดาริ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่ เชิงปริมาณ
558,000
คุณภาพการวิจัยเพื่อ
วัตถุประสงค์
สังคม
1. จานวนกิจกรรม/
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จ
โครงการบริการวิชาการ
องค์ความรู้ที่ตอบสนอง
พัฒนาศักยภาพของครูและ
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อสังคม 17
ความต้องการของสังคม
บุคลากร ตามโครงการ
กิจกรรม
นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
พระราชดาริอันเกี่ยวเนื่องกับ
2. จานวนผู้รับบริการจาก
และประเทศชาติ
การศึกษาทางไกลไปใช้ในการ
กิจกรรม/โครงการและ
จัดการเรียนการสอนใน
วิชาชีพต่อสังคม 604 คน
โรงเรียน
3.จานวนโครงการที่แล้ว
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การ
เสร็จตามระยะเวลา
พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
เชิงคุณภาพ
ทักษะ การจัดการเรียนรู้แก่
1.ครูบุคลากรทาง
ครู/นักศึกษา/นักเรียนใน
การศึกษา/นักศึกษา/
โรงเรียนตารวจตระเวน
นักเรียน/บุคคลทั่วไป มี
ชายแดน พัฒนาสื่อ/อุปกรณ์
ความรู้ความเข้าใจไม่น้อย
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
กว่าร้อยละ 85
สอดคล้องกับมาตรฐานแห่ง
2.ครูบุคลากรทาง
วิชาชีพและมีอุดมการณ์แห่ง
การศึกษา/นักศึกษา/
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียน/บุคคลทั่วไป
แบบผสมผสาน
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้
ร้อยละ 85

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4









ผู้รับผิดชอบหลัก

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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
เยาวชนและบุคคลทั่วไป มี
ความรู้ มีความรัก และหวง
แหน ศิลปวัฒนธรรม อันเป็น
รากเหง้าของสังคมไทย
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นของตนเอง
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้
เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้มี
ความรู้และสามารถนา
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ได้ทั้งในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและในช่วง
วิกฤตต่างๆ
กิจกรรม
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
แนวทางการกาจัดผักตบชวา
เพื่อการอนุรักษ์น้า ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาอาชีพตามแนว
พระราชดาริและเพิ่มมูลค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.การจัดทาบัญชีครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
4.การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่ง
น้าอย่างยั่งยืน เพื่อชุมชนที่น่า
อยู่ พื้นที่อาเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.การใช้พลังงานทดแทนจากโซ
ล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
7.การใช้พลังงานทดแทนจากโซ
ล่าเซลล์ในครัวเรือน
8.โปสเตอร์โครงการ
พระราชดาริ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อการ
เรียนรู้
9.ชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรม
ตามแนวพระราชดาริ ครั้งที่ 1
10.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของนักศึกษาและติดตามผล
การดาเนินงานโครงการ
11.อบรมครูโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
12.พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนรู้ห้องสมุด
13.พัฒนาห้องเรียนโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนเพื่อ
เตรียมการรับเสด็จฯ
14.การนา eDLTV ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
15.สัมนาการนา eDLTV ไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน
16.ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง
ครั้งที่ 1
17.ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง
ครั้งที่ 2

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ 3 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
โครงการบริหารงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
408,700
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา แผน
1.สถาบันวิจัยและพัฒนามี
และองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์
การบริหารจัดการภายใน
ความต้องการของสังคม นาไปสู่ 1. เพื่อใช้ในการเพิ่ม
อย่างเป็นระบบ
การพัฒนาท้องถิ่นและ
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
2.ผู้บริหาร คณาจารย์
ประเทศชาติ
ของบุคลากรของ
และบุคลากรสถาบันวิจัย
กลยุทธ์ 4 แสวงหาความร่วมมือ สถาบันวิจัยและพัฒนา
และพัฒนาได้รับบริการ
กับองค์กรภายนอกทั้งระดับชาติ 2. เพื่อใช้ในการพัฒนา
ในการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์
และนานาชาติ
ระบบและกลไกในการ
ในการทางาน
บริหารจัดการสถาบันวิจัย
3.ผู้รับบริการจากสถาบัน
และพัฒนาตามพันธกิจของ
วิจัยและพัฒนา มีความ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พึงพอใจต่อบริการของ
3. เพื่อส่งเสริมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาเนินงานของ
4.โครงการ/กิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้
ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา
4. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้รับบริการของ

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4









ผู้รับผิดชอบหลัก

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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและการ
ดาเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพึงพอ
พอใจต่อระบบการบริหาร
จัดการและการให้บริการ
กิจกรรม
1.จัดหาวัสดุสานักงานตาม
วัตถุประสงค์
2.จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.ใช้ในการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
การประชุมวิชาการ การไป
นาเสนอผลงาน ประชุมตาม
หนังสือเชิญจากหน่วยงาน
ต่างๆ ตามพันธกิจ
4.จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.ประชุมบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
6.ประชุมบุคลากรด้านงาน
ประกันคุณภาพ
7.เชิดชูเกียรตินักวิจยั
8.ประชุมสร้างเครือข่าย
กลุ่มศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ 3 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ 4 แสวงหาความ
โครงการ ประชุมวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
เชิงปริมาณ
344,000
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้ง นานาชาติ 2016 (SISA
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน ผูเ้ ข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
2016)
สร้างสรรค์
จานวน 150 คน
วัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ
1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ผลงานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัย สาหรับอาจารย์
ทางวิชาการ
ในสถาบันการศึกษาของ
ภูมิภาคอาเซียนให้มี
เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ
2.เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
ของภูมิภาคอาเซียน
กิจกรรม
1.โครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ 2016
(SISA 2016)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4









ผู้รับผิดชอบหลัก

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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ 3 การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการจัดทาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
เชิงปริมาณ
94,000
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น ยุทธศาสตร์และ
แผน
ผู้บริหาร อาจารย์
เลิศ
แผนปฏิบัติราชการ
เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วน
วัตถุประสงค์
เกี่ยวข้อง จานวน 15 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

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4









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.โครงการจัดทาแผน

ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริ าชการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมสนับสนุน โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น สานักงาน
แผน
เลิศ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ทรั พ ยากรในการบริ ห าร
จั ด การที่ มี ค วามจ าเป็ น ไว้
ส นั บ ส นุ น ใ น ด้ า น ก า ร
ให้บริการ
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพและทันต่อ
เวลา
3.เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์ของ
ใช้สานักงานเพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ จานวน 3 เครื่อง
2.จัดซื้อเครื่องสารองไฟ
จานวน 3 เครื่อง
3.จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี
จานวน 1 เครื่อง

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ จานวน 3 เครื่อง
2.จัดซื้อเครื่องสารองไฟ
จานวน 3 เครื่อง
3.จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี
จานวน 1 เครื่อง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
2.อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มี
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการมากกว่าร้อยละ
80

งบประมาณ
(บาท)
91,300

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมและ
การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมสนับสนุน โครงการพัฒนาบุคลากรด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น กิจกรรมงานประจาสู่
แผน
เลิศ
งานวิจัย
วัตถุประสงค์
1.เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนั บ สนุ น ของสถาบั น วิ จั ย
และพั ฒ นาความสามารถ
ด้านการทาวิจัย
2.เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ข้ อ เสนอ
แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
และบริหารของสถาบันวิจัย
พัฒนา
กิจกรรม
1.อบรมความรู้เบื้องต้น

“งานประจาสู่งานวิจยั
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนา 9 คน
2.มีงานวิจัยจากงานประจา
9 เรื่อง
เชิงปริมาณ
1.บุคลากรมีผลงานในการ
นาเสนอเพื่อปรับระดับตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

งบประมาณ
(บาท)
45,600

ช่วงเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4








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

ภาคผนวก

ภาคผนวกหมายเลข 1

คาสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ 48 /2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2) ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
3) ทบทวนและวิ เ คราะห์ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559
4) ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน
5) น าเสนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ต่อผู้เกี่ยวข้อง
6) ดาเนินการอื่นๆ ที่ผู้อานวยการสถาบันมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

