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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2548 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ที่มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548
และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123
ตอนที่ 74 ง ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 กาหนดให้สถาบันวิ จัยและพัฒนา มีส่วนราชการภายในเป็น สานักงานผู้อานวยการ มีขอบข่ายพันธกิจตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 เรื่อง ขอบข่ายพันธกิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยดังนี้
1. สนับสนุน ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสานึกในความเป็นไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ให้บริการทางวิชาการ
4. ร่วมมือและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
6. สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดาริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ผู้บริหำรหน่วยงำนจำก อดีตถึงปัจจุบัน
รายชื่อของผู้บริหารหน่วยงานตั้งแต่อดีตที่เป็นสานักวิจัยและบริการวิชาการจนถึง ปี พ.ศ. 2547 และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในปี
พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 รายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ผศ.ยุทธนา พูนทอง
นายมงคล ชาวเรือ
นายศานติ เล็กมณี
ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง
ผศ.จินตนา เวชมี
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

1.2 ปรัชญำ
สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล
1.3 ปณิธำน
มุ่งมั่น พัฒนา สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

พ.ศ. – พ.ศ.
2538 - 2539
2539 – 2543
2543 - 2546
2546 - 2547
2548 - 2552
2552 – 2556
2556 - ปัจจุบัน
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1.4 อัตลักษณ์
องค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม
1.5 เอกลักษณ์
งานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
1.6 เป้ำหมำย
1. เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นดาเนินงาน ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
2. เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสอดคล้องกับแผนงบประมาณที่ตั้งไว้
3. เป็นหน่วยงานที่มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
1.7 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผน
1. ร้อยละของการรายงานความสาเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานวิจัย ร้อยละ 85
2. ร้อยละของการรายงานความสาเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานบริการวิชาการ ร้อยละ 85
3. มีร้อยละของโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสที่กาหนด ร้อยละ 85
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บทที่ 2
ขั้นตอนกำรจัดทำ แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2560 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
2.1 ขั้นตอนกำรจัดทำ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้ (ดังภำพที่ 2.1)
ขั้นตอนที่ 1 วำงแผนจัดทำ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (1 วัน) ดังนี้
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา วางแผนจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงำน ( 1 วัน) มีกระบวนกำร ดังนี้
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนแผนเดิม (1 วัน) มีกระบวนกำรดังนี้
3) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษำและกำหนดแนวทำง ขั้นตอนในกำรดำเนินกำร (20 วัน)
4) สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการจัดทา แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
5) ประชุมคณะกรรมการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนที่ 5 เสนอแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ต่อกรรมกำรประจำสถำบันวิจัยและพัฒนำ
6) ประชุมคณะกรรมการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่ อเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าที่ประชุมกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาเนินการปรับแก้ แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้อนกลับไปดาเนินการตามกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่ 4 เป็นต้นไป ตามลาดับ
- กรณีเห็นชอบ ให้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
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ขั้นตอนที่ 6 เผยแพร่ (1 วัน)
7) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทารูปเล่ม แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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2.1 ขั้นตอนกำรจัดทำ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้
(ดังภำพที่ 2.1)

ภาพที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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บทที่ 3
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)

ปัจจัยภำยใน

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ทาให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึงจุดแข็ง (S : Strengths)
จุดอ่อน (W : Weakness) โอกาส (O : Opportunities) และอุปสรรค (T : Treats) เพื่อนาไปพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป ซึ่งจากการทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกล่าว สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
จุดแข็ง (S: Strengths)
1. ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับสถาบัน ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการวิจัย โดย
การจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. มีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร
3. มีระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
4. มีจานวนผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
6. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัยในการจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
7. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
8. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ
9. มีหลักสูตรการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย

จุดอ่อน (W: Weakness)
1. นักวิจัยยังขาดความรู้ในด้านจริยธรรมในมนุษย์สาหรับการทางานวิจัย
2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังไม่มี
3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังไม่ได้รบั การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์
4. เครือข่าย องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิน่ มีจานวนน้อย
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) ด้านงานวิจัยไม่มี
6. ไม่มีงานบริการวิชาการที่หารายได้
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ปัจจัยภำยนอก

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)
โอกำส (O: Opportunities)
1. มีแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะให้การสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์
หลายแหล่ง
2. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. องค์กรภายนอกให้ความสาคัญกับการมีนักวิชาการในท้องถิน่
เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานวิจัย
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความร่วมมือในด้านบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและองค์กร
5. การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นโอกาสในด้านวิจยั และบริการ
วิชาการ

อุปสรรค (T: Treats)
1. งบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รับการจัดสรรด้านงานวิจัยและบริการวิชาการยังมีจานวน
จากัด
2. การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนทาให้การแข่งขันด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการมีแนวโน้มสูงขึ้น
3. งบประมาณด้านบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
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3.2 ผลสรุปกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมโดยวิธี SWOT
ตารางที่ 3.3 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT

S

O

1. ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับสถาบัน ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการวิจัย
โดยการจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. มีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการวิจยั ของบุคลากร
3. มีจานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
5. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจยั ในการจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
7. มีบุคลากรที่มศี ักยภาพในการให้บริการวิชาการ
8. มีหลักสูตรการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย
1. มีแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะให้การสนับสนุนการวิจยั ของคณาจารย์หลาย
แหล่ง
2. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. องค์กรภายนอกให้ความสาคัญกับการมีนักวิชาการในท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาใน
การดาเนินงานวิจยั
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความร่วมมือในด้านบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและองค์กร

W

T

1. นักวิจัยยังขาดความรู้ในด้านจริยธรรมในมนุษย์สาหรับการทางาน
วิจัย
2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยัง
ไม่มี
3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังไม่ได้รับการจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)
ด้านงานวิจัยไม่มี
5. ไม่มีงานบริการวิชาการที่หารายได้

1. งบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รบั การจัดสรรด้านงานวิจยั และบริการ
วิชาการยังมีจานวนจากัด
2. การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนทาให้การแข่งขันด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการมีแนวโน้มสูงขึ้น
3. งบประมาณด้านบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ

ซึ่งจากผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT ดังกล่าวทาให้สามารถนาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมากาหนดเป็น วิสัยทัศน์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการจัดทา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับ แผนพัฒนา
การศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏสถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความเชื่อมโยงของ SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังภาพที่ 1.1
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3.3 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศำสตร์ตำม แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ
S
1. ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับสถาบัน ให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริมการวิจัย โดยการจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยของ
บุคลากร
3. มีจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและ
งานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
5. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัยในการจด
สิทธิบัตรอนุสทิ ธิบัตร และลิขสิทธิ์
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
7. มีบุคลากรที่มีศกั ยภาพในการให้บริการวิชาการ
8. มีหลักสูตรการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย

W
1. นักวิจัยยังขาดความรู้ในด้านจริยธรรมใน
มนุษย์สาหรับการทางานวิจัย
2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทีน่ าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังไม่มี
3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังไม่ได้รบั
การจดสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร และลิขสิทธิ์
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)
ด้านงานวิจัยไม่มี
5. ไม่มีงานบริการวิชาการที่หารายได้

O
1. มีแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะให้การสนับสนุนการวิจัยของ
คณาจารย์หลายแหล่ง
2. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์
3. องค์กรภายนอกให้ความสาคัญกับการมีนักวิชาการในท้องถิ่น
เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานวิจัย
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความร่วมมือในด้าน
บริการวิชาการเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ และองค์กร

T
1. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร
ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการยังมีจานวน
จากัด
2. การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียน
ทาให้การแข่งขันด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการมีแนวโน้มสูงขึ้น
3. งบประมาณด้านบริการวิชาการที่ได้รับ
การจัดสรรไม่เพียงพอ

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศำสตร์
การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล

เป็นองค์กรที่มีศกั ยภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัย และบริการวิชาการ
อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อ
การพัฒนาท้องถิน่ อย่างมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน

ภาพที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนา การศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ให้บริการวิชาการเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศสู่สากล
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2560 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
4.1 วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย และบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
4.2 พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความ
เข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการทางานวิจัยรูปแบบของเครือข่ายวิจัยในภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ การนาผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ
5. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพงานวิจัย ประสานหรือดาเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
4.3 นโยบำย
1. สร้างและพัฒนานักวิจัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
3. เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์สนใจทางานวิจัย ผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ทางานวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
6. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อบริหารจัดการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
7. จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมงานวิจัย และการบริการวิชาการ
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4.4 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ แผนงำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันวิจัยและพัฒนำ ระยะ 15 ปี และผลผลิต
ตารางที่ 4.1 ความเชื่อมโยงนโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 15 ปี
และผลผลิต
ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ

แผนงาน

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ผลผลิต
ยุทธศาสตร์
แผนฯ 15 ปี
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย
และพัฒนา

1. เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศ


4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม





1.11 การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.2 การสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา

4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา











นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

ประชาชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
ที่กาหนดไว้

กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีศกั ยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มี
ความตระหนัก
ร่วมอนุรกั ษ์และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รบั การเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์













นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามสิทธิทกี่ าหนดไว้

เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ

เพื่อผลิตกาลังคน
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
ประเทศ

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ

ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
และอนุรกั ษ์ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทัง้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
ที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ














โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้







1)เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ

2)การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ทีส่ ร้างความเข้มแข็งให้สังคม

3)การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล


พัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ความเป็นเลิศ


บูรณาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมปิ ัญญาสากล


ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนือ่ งและยั่งยืน


พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

เพิ่มจานวนงานวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ


ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสู่สากล
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4.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์
4.5.1 ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสู่สากล
4.5.2 เป้ำประสงค์
1. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. การวิจัยและบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
3. การศึกษาวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4.5.3 กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
3. สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4. บูรณาการการวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและสังคม
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
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4.6 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) สถำบันวิจัยและพัฒนำ
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย และบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยื น
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4.7 สรุปข้อมูลพื้นฐำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. โครงการบริหารงานสถาบันวิจยั และพัฒนา
2. งานบริการวิชาการ
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครัง้ ที่ 4
5. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ
6. โครงการงานประชุมของโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
7. โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
8. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
9. โครงการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
(Thailand Research Expo 2017)
10. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISMAC 2017

งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
งบแผ่นดิน
3,000,000
6,317,000
100,000
85,000
30,000
30,000
35,000
120,000
200,000

11. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนวิจัย
12. โครงกำร ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ระหว่างสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับศูนย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
รวม

บก.ศ.
222,500

1,500,000
30,000
9,317,000

2,352,500

กศ.บป.

งบรำยได้
บัณฑิต คงคลัง

รวมรำยได้

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
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ตารางที่ 4.3 แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ นโยบำย ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555 – 2569 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
นโยบำย
: เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
สร้างและพัฒนานักวิจัย
งานวิจัย และบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วมและยั่งยืน

ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
นวัตกรรม องค์ความรู้และการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระงานเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์สนใจทางาน
วิจัย ผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีมากขึ้น
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ทางาน
วิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ป็นทรัพย์สินทางปัญญา
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับชาติ
และนานาชาติเพื่อบริหารจัดการด้านการ
วิจัยและการบริการวิชาการ
จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมงานวิจัย และ
การบริการวิชาการ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
การวิจัยและบริการทางวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่ง
ของท้องถิ่นและสังคม

การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และประเทศสู่สากล

กลยุทธ์
พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การศึกษาวิจัยและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

บูรณาการการวิจัยและบริการทาง
วิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นและสังคม

การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น
สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 4.4 ผังความเชื่อมโยงพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
ควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ นโยบำย ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555 – 2569 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
พันธกิจ
วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
นวัตกรรม องค์ความรู้และ
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

นโยบำย

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
นาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม

สร้างและพัฒนานักวิจัย

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานวิจัยรูปแบบของ
เครือข่ายวิจัยในภาครัฐและเอกชน
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
นานาชาติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่
งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ
การนาผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ

ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัยทั้งระดับชาติ และ
นานาชาติ

4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการ
วิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ
5. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย
ระบบประกันคุณภาพงานวิจัย
ประสานหรือดาเนินการวิจัยสถาบัน
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผน
พัฒนามหาวิทยาลัย

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
งานวิจัย และบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน

เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระ
งานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
คณาจารย์สนใจทางานวิจัย ผลิต
นวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีมากขึ้น
ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์
ทางานวิจัยร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน

ประเด็นยุทธศำสตร์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ

การวิจัยและบริการทางวิชาการ
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่
พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
การวิจัยบนพื้นฐานความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากล

ให้บริการวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

5. ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
บริหารจัดการด้านการวิจัยและ
การบริการวิชาการ
จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
งานวิจัย และการบริการวิชาการ

เป้ำประสงค์

ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประเทศสูส่ ากล

กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การศึกษาวิจัยและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

บูรณาการการวิจัยและบริการ
ทางวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นและ
สังคม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น
สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
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4.8 แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรวิจัยบนพื้นฐำนควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นภูมิปญ
ั ญำไทย และภูมิปัญญำสำกล
พัฒนาศักยภาพของ
นักวิจยั ด้านการวิจยั
และงานสร้างสรรค์

ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แผนงบประมำณ
: 2.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน
: เพือ่ วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ผลผลิต
: โครงการวิจัยเพือ่ สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จ
: จานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา
: จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
: โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
แผ่นดิน
1.จานวนโครงการวิจัยที่
แผนปฏิบัติ ร้อยละ
85
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
1 ต.ค. 59 – 6,317,000
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ราชการ
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย ประจำปี 30 ก.ย. 60
เป็นไปตามไตรมาสได้ไม่
งบประมำณ พ.ศ. 2560
น้อยกว่าร้อยละ 85
2.จานวนโครงการวิจัยที่
ร้อยละ
85
สามารถเบิกจ่ายเงิน
ประมาณได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
3.จานวนโครงการวิจัยที่แล้ว
ร้อยละ
80
เสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถิน่ อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
แผนงบประมำณ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงาน

: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
: 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ

: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต
: ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนผู้เข้ารับบริการ
: จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
: จานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา
: ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริหาร
: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
: ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
บูรณาการการวิจยั และ
1.จานวนโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติ ร้อยละ
85
โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 1 ต.ค. 59 – 1,263,000
แผ่นดิน
บริการทางวิชาการเพื่อ
บริการวิชาการ ที่สามารถ
ราชการ
ทำงกำรศึกษำ
30 ก.ย. 60
เสริมสร้างความ
จัดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
กิจกรรม
เข้มแข็งของท้องถิ่น
2.จานวนโครงการที่สามารถ
1.การจัดทาโครงงานสู่การวิจัย
และสังคม
เบิกจ่ายเงินประมาณตาม
ร้อยละ
85
เพื่อการเรียนรู้
ไตรมาสที่ตั้งไม่น้อยกว่า
2.การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
ร้อยละ 85
โครงงานสาหรับผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาใน
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด
3.จานวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

ร้อยละ

85

โครงกำร/กิจกรรม
ศตวรรษที่ 21
3.การจัดประสบการส่งเสริม
พัฒนาการทาง : ภาษาสาหรับ
เด็กปฐมวัยภาษาอังกฤษสาหรับ
เด็ก
4.ส่งเสริมทักษะการแต่งคา
ประพันธ์สาหรับครู
5.การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การจัดการเรียนรู้
6.การสอนประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่
7.จิตตปัญญาศึกษา
8.การจัดการเรียนรู้ Active
Learning สาหรับครู
ประถมศึกษา
9.การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามแนว
Communicative Language
teaching
10.การใช้เทคโนโลยีและสร้างสื่อ
สาหรับการศึกษาสะเต็ม (STEM
Education) ในวิชาคณิตศาสตร์

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
11.การผลิตสื่อและกิจกรรม
เคลื่อนไหวนันทนาการเพื่อการ
บาบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
12.อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติสาหรับงานวิจัย
ทางสังคมศาสตร์
13.สัมมนาวิชาการ 250 ปี การ
ประกาศอิสรภาพสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ความรู้พื้นฐาน
ทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี
14.ศิลปะการแสดงสู่ชุมชนครั้งที่
3
15.การจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
16.ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
Microsoft office 2010
17.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
18.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้มีความหลากหลายด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมอ

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
19.การพัฒนามาตรฐานการ
จัดการห้องสมุดเพื่อการศึกษาใน
ท้องถิ่น
20.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ห้องสมุดและฝึกยุวบรรณรักษ์
21.การตัดต่อวีดีโอและงาน
มัลติมีเดียด้วย Adobe Premiere
สาหรับผู้เริ่มต้น
22.อบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ
เพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอยุธยา
ครั้งที่ 1 น้าอบ แป้งร่า บุหงาราไป
วัฒนธรรมเครื่องหอมแห่ง
พระนครศรีอยุธยา
23.อบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ
เพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอยุธยา
ครั้งที่ 2 งานแกะสลักพืชผักผลไม้
ประณีตศิลป์ชาววังแห่ง
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
24.อบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ
เพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอยุธยา
ครั้งที่ 3 งานจัดดอกไม้เพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชาตามแบบโบราณ
25.อบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ
เพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอยุธยา
ครั้งที่ 4 กับข้าว-ขนมหวาน
โอชารสแห่งลุม่ น้าเจ้าพระยา
26.จริยธรรมในมนุษย์
27.อบรมการฝึกปฏิบัติการ
“เขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อให้ได้ทุน
สนับสนุน”
28.อบรมการฝึกปฏิบัติการ “การ
เขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการเพื่อเผยแพร่ในการ
ประชุม”
29.บรรยายพิเศษทางวิชาการ
และนาเสนองานวิจัย
International Symposium on
Multimedia and
communication Technology

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
30.การพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยยุคใหม่

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
แผนงบประมำณ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
: 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ

: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต
: ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนผู้เข้ารับบริการ
: จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
: จานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา
: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
: ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.จานวนโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติ ร้อยละ
85
โครงกำรพระรำชดำริ
1 ต.ค. 59 – 560,000
บริการวิชาการ ที่สามารถ
ราชการ
กิจกรรม
30 ก.ย. 60
จัดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.จานวนโครงการที่สามารถ
ร้อยละ
85
ของโรงเรียนตารวจตระเวน
เบิกจ่ายเงินประมาณตาม
ชายแดน
ไตรมาสที่ตั้งไม่น้อยกว่า
2.อบรมครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ร้อยละ 85
ชายแดน
3.จานวนโครงการที่แล้ว
ร้อยละ
80
3.ผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
เสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แบบสาเร็จรูปทางการศึกษา
4.พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนและเตรียมรับ
เสด็จ

แผ่นดิน
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
5.พัฒนาอาชีพตามแนว
พระราชดาริและสร้างเครือข่าย
ธุรกิจชุมชน
6.จุลนิ ทรีย์กับมรดกโลก
7.เกษตรผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
8.การใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนจากโซล่าเซลล์สาหรับ
ครัวเรือน
9.การใช้พลังงานทดแทนจากโซล่า
เซลล์เพือ่ การเกษตร
10.การจัดการแหล่งน้าอย่างยั่งยืน
เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ พื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
11.การใช้ขมิ้นชันเพือ่ ประโยชน์
ด้านสุขภาพ
12.ตามรอยโครงการพระราชดาริ
เพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
13.ชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรม
ตามแนวพระราชดาริ ครั้งที่ 1
14.ชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรม
ตามแนวพระราชดาริ ครั้งที่ 2

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วดั

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
15.การนา eDLTV ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
16.สัมมนาการนา eDLTV ไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
สวพ.
17.ศิลปกรรมเก่าเล่าเรือ่ ง สวพ.

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
แผนงบประมำณ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
: 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ

: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต
: ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนผู้เข้ารับบริการ
: จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
: จานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา
: ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริหาร
: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
: ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.จานวนโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติ
ร้อยละ
85
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
1 ต.ค. 59
417,200
บริการวิชาการ ที่สามารถจัด ราชการ
กิจกรรม
– 30 ก.ย.
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
1.โยคะและการออกกาลังกาย
60
2.จานวนโครงการที่สามารถ
เพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
เบิกจ่ายเงินประมาณตาม
ร้อยละ
85
2. Muslim Way:Arabic
ไตรมาสที่ตั้งไม่น้อยกว่า
Language and Islamic
ร้อยละ 85
Society
3.จานวนโครงการที่แล้วเสร็จ
ร้อยละ
80
3.เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ชุมชน

แผ่นดิน
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
4.การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา “อบรม
เทคนิคการแปล”
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
6.อบรมทักษะการนาเข้า-ส่งออก
ของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
7.การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
วิธีการพูด/การนาเสนอของผู้นา
ชุมชน
8.การอบรมมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 3 ฉบับ
9.อบรมความรู้ทางการตลาด
“การสร้างตราสินค้า Brand
10.การทาผลิตภัณฑ์บารุงสุขภาพ
และความงามจากพืชสมุนไพร
ให้กับสตรีมสุ ลิม
ต.คลองตะเคียน
อ.พระนครศรีอยุธยา
11.ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
12.พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน อาเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13.ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์
14.การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
และผู้พกิ าร
15.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน
16. Up To Me
17.ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติภายใน
บ้านสาหรับผู้สูงอายุ
18.กิจกรรมนันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุ

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
แผนงบประมำณ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
: 2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการ

: เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต
: ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนผู้เข้ารับบริการ
: จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
: จานวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา
: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
: ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.จานวนโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติ
ร้อยละ
85
โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 1 ต.ค. 59 – 759,800
บริการวิชาการ ที่สามารถ
ราชการ
กิจกรรม
30 ก.ย. 60
จัดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
1.เสวนาประกอบการสาธิต
2.จานวนโครงการที่สามารถ
ร้อยละ
85
“ศิลปะนาฏดุริยางค์อย่าง
เบิกจ่ายเงินประมาณตาม
อยุธยา”
ไตรมาสที่ตั้งไม่น้อยกว่า
2.ภูมิรัฐศาสนศาสตร์อาเซียน :
ร้อยละ 85
ความเชื่อมโยงทางพื้นที่กับ
3.จานวนโครงการที่แล้ว
ร้อยละ
80
บทบาทพลเมืองในภูมิภาค
เสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและ
เขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน
4. English Edutainment Day
Camp

แผ่นดิน
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
5.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผ้าท้องถิ่น
6.อบรมเยาวชนรู้เท่าทันสือ่
7.ค่ายภาษาจีนเพือ่ น้อง ม.ปลาย
8.ลูกทุ่งวิถี ดนตรีถิ่นชุมชน
9.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถกเถียง
ปัญหาจริยธรรมในสังคมไทย เพศ
กับมุมมองทางจริยธรรมร่วมสมัย
10.การอบรมเชิงปฏิบัติการนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
เพื่อชุมชน (HR Professional)
11.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ
12.พัฒนาศักยภาพเยาวชนใน
การเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์
ประจาชุมชน รุ่น 7
13.อบรม Thailand 4.0 เข็มทิศ
เศรษฐกิจไทย
14.ปั้นนักโลจิสติกส์มอื อาชีพ สู่
การพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
15.อบรมการเสริมสร้างทักษะ
ความเป็นผู้นาให้กับเยาวชน

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
16.เทคนิคการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษา
17.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสาระสนเทศเพือ่ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
18.อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสกิ ส์
เบื้องต้นระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ครั้งที่ 3
19.ค่ายคณิตศาสตร์
20.ความปลอดภัยในโรงเรียน
(Safety School)
21.สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ด้าน
อาหาร
22.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ
23.อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ 5
และนิทรรศการวัฒนธรรม
24.อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ 6
25.อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ 7
26.อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ 8
27.อยุธยาศึกษาสัญจร รุ่นที่ 9
28.ลักษณะผู้นาเยาวชน
29.ยุววิจัยประวัติศาสตร์

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม
30.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
รุ่นที่ 1
31.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
รุ่นที่ 2
32.การสร้างแหล่งเรียนรู้

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

35

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสูส่ ากล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
แผนงบประมำณ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน

: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
: 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยให้มีคุณภาพ

: เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจยั และขยายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ และมี
ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
ผลผลิต
: งานประชุมวิชาการนานาชาติ
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนผู้เข้าร่วมการนาเสนอผลงาน
: ผู้เข้าร่วมงานประชุมมีความพึงพอใจ
โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับ
1 ต.ค. 59 – 200,000
บ.กศ.
1.จานวนเงินงบประมาณที่ แผนปฏิบัติ ร้อยละ
85
นำนำชำติ ISMAC 2017
30 ก.ย. 60
สนับสนุน สามารถเบิกจ่าย ราชการ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2.จานวนเงินงบประมาณที่
ร้อยละ
80
สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ไตรมาสได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
3. จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ
5
ชาวต่างประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสูส่ ากล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
แผนงบประมำณ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน

: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
: 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยให้มีคุณภาพ

: เพื่อส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคืความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
ผลผลิต
: วารสารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนบทความวิจัยและวิชาการ
: จานวนวารสารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI
: กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

1.มีวารสารวิชาการตีพิมพ์
แผนปฏิบัติ
เผยแพร่งานวิจยั และบทความ ราชการ
ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่าปีละ 2
ฉบับ
2.จานวนเงินงบประมาณที่
สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามไตร
มาสได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.จานวนเงินงบประมาณที่
สนับสนุนการทาวารสาร
สามารถเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
4.มีช่องทางการเผยแพร่
วารสารวิชาการอย่างน้อย 2
ช่องทาง

ฉบับ

2

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ช่องทาง

2

โครงกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยและวิชำกำร

1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60

85,000

บ.กศ.
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสูส่ ากล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
แผนงบประมำณ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงาน

: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
: 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยให้มีคุณภาพ

: เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจยั และมีผลงานวิจัยนวัตกรรมทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ผลผลิต
: เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: ได้ผู้เข้ำร่วมประชุมโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำ
บ.กศ.
1.จานวนเงินงบประมาณที่ แผนปฏิบัติ ร้อยละ
80
โครงกำรส่งเสริมกำรวิจยั ใน
1 ต.ค. 59
30,000
สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตาม ราชการ
อุดมศึกษำ
– 30 ก.ย.
ไตรมาสได้ไม่น้อยกว่าร้อย
60
ละ 80
2.มีผู้เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ
75
โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ร้อยละ 75
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสูส่ ากล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แผนงบประมำณ
: 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยให้มีคุณภาพ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงาน
: เพือ่ การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจัย เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต
: การเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: ประเภทรำงวัลกำรเชิดชูดเกียรตินักวิจัย
: จำนวนนักวิจัยที่ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ
1.จานวนเงินงบประมาณที่ แผนปฏิบัติ ร้อยละ
80
โครงกำรเชิดชูเกียรตินักวิจัย
1 ต.ค. 59
สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตาม ราชการ
– 30 ก.ย.
ไตรมาสได้ไม่น้อยกว่าร้อย
60
ละ 80
2.จานวนเงินงบประมาณที่
ร้อยละ
85
สนับสนุน สามารถเบิกจ่าย
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.จานวนนักวิจัยที่ได้รับการ
ร้อยละ
20
เชิดชูเกียรติ ร้อยละ 20

30,000

บ.กศ.
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสูส่ ากล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แผนงบประมำณ
: 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยให้มีคุณภาพ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน
: เพือ่ การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจัย เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต
: งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนผู้เข้าร่วมการนาเสนอผลงาน
: กิจกรรมดาเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลา
1.จานวนเงินงบประมาณที่ แผนปฏิบัติ ร้อยละ
80
โครงกำรประชุมวิชำกำร
1 ต.ค. 59
สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตาม ราชการ
ระดับชำติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ – 30 ก.ย.
ไตรมาสได้ไม่น้อยกว่าร้อย
กลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งที่ 8
60
ละ 80
2.จานวนเงินงบประมาณที่
ร้อยละ
85
สนับสนุน สามารถเบิกจ่าย
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

35,000

บ.กศ.

40

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสูส่ ากล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แผนงบประมำณ
: 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยให้มีคุณภาพ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงาน
: เพือ่ การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจัย เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต
: นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
: ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
1.จานวนเงินงบประมาณที่ แผนปฏิบัติ ร้อยละ
80
โครงกำรนำเสนอผลงำนวิจัย
1 ต.ค. 59
สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตาม ราชการ
ในมหกรรมงำนวิจยั แห่งชำติ
– 30 ก.ย.
ไตรมาสได้ไม่น้อยกว่า
2560 (Thailand Research
60
ร้อยละ 80
Expo 2016)
2.จานวนเงินงบประมาณที่
ร้อยละ
85
สนับสนุน สามารถเบิกจ่าย
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.ผู้เข้าชมนิทรรศการมี
ร้อยละ
80
ความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

120,000

บ.กศ.
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสูส่ ากล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แผนงบประมำณ
: 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยให้มีคุณภาพ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงาน
: เพือ่ การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจัย เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต
: นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
: ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
1.จานวนเงินงบประมาณที่ แผนปฏิบัติ ร้อยละ
80
โครงกำร ลงนำมควำมร่วมมือ 1 ต.ค. 59
สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตาม ราชการ
– 30 ก.ย.
ด้ำนกำรวิจัย/บริกำรวิชำกำร
ไตรมาสได้ไม่น้อยกว่า
60
ระหว่ำงสถำบันวิจยั และพัฒนำ
ร้อยละ 80
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
2.มีเครือข่ายความร่วมมือ
แห่ง
1
พระนครศรีอยุธยำกับศูนย์เวช
ด้านการวิจัย/บริการ
ปฏิบัติ โรงพยำบำล
วิชาการ
พระนครศรีอยุธยำ

30,000

บ.กศ.
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสูส่ ากล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แผนงบประมำณ
: 2.1 พัฒนานักวิจัยและการวิจัยให้มีคุณภาพ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงาน
: เพือ่ การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และงานวิจัย เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต
: นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
: ผู้เข้าชมนิทรรศการมีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
1.จานวนเงินงบประมาณที่ แผนปฏิบัติ ร้อยละ
80
โครงกำร ประชุมวิชำกำร
1 ต.ค. 59
สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตาม ราชการ
– 30 ก.ย.
ระดับชำติและนำนำชำติรำช
ไตรมาสได้ไม่น้อยกว่า
60
ภัฏวิจัย ครั้งที่ 4
ร้อยละ 80
2.มีเครือข่ายความร่วมมือ
แห่ง
1
ด้านการวิจัย/บริการ
วิชาการ

100,000

บ.กศ.

43

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/กล
ยุทธ์

ควำม
สอดคล้อง
เชื่อมโยง

ตัวชี้วัด

ที่มำ

หน่วย
นับ

ค่ำ
เป้ำหมำย
2559

โครงกำร/กิจกรรม

ระยะเวลำ
ประเภท
งบประมำณ
ดำเนินกำร
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศสูส่ ากล
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

สนับสนุนงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
: การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แผนงบประมำณ
: 2.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงาน
: เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ผลผลิต
: โครงการวิจัยเพือ่ สร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จตำมผลผลิต
: ผู้รบั บริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความพึงพอใจต่อบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
: โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
บ.กศ.
1.จานวนเงินงบประมาณที่ แผนปฏิบัติ ร้อยละ
75
โครงกำรบริหำรงำน
1 ต.ค. 59
222,500
สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตาม ราชการ
สถำบันวิจยั และพัฒนำ
– 30 ก.ย.
ไตรมาสได้ไม่น้อยกว่า
60
ร้อยละ 75
2.จานวนเงินงบประมาณที่
ร้อยละ
85
สนับสนุน สามารถเบิกจ่าย
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.ผู้รับบริการจากสถาบันวิจัย
ร้อยละ
80
และพัฒนา มีความพึงพอใจ
ต่อบริการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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ภำคผนวก
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ภาคผนวกหมายเลข 1

คำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ที่ 20/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
--------------------------------------------------------รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 9, 13, 14 และมาตรา 16 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทุก
ส่วนราชการจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
นางสุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
นางกมลวรรณ วรรณธนัง
นางสาวสุนีย์ ชวนประสงค์
นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8) นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
9) นางสาวบงกช สมหวัง
10) นางสาวสุธีรา มูลดี
11) นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์
12) นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร
13) นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้ำที่ ดังนี้
1) วางแผนการดาเนินงานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2) ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
3) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4) ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน
5) นาเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อผู้เกี่ยวข้อง
6) ดาเนินการอื่นๆ ที่ผู้อานวยการสถาบันมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

