
สถาบันวิจัยและพัฒนา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

 
 
 
 
 

                             

 แผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 
 

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งท่ี 4/2560 
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท า แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นภายใต้หลักการของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2563  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
งานวิจัย การบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่สากล”  

ดังนั้นเพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาก้าวไปสู่ความส าเร็จ ดังวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมี กลไกการก ากับติดตาม
ประเมินผลโดยการรายงานการใช้จ่าย งบประมาณประจ าเดือน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 และมีผู้บริหารพิจารณาเร่งรัด  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายของแต่ละไตรมาส  มีกลไกการควบคุมการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดท าค ารับรอง  การปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน
กับอธิการบดี มีการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเป็นระยะ มีการสร้างกลไกการประกันคุณภาพและเสริมสร้า งเครือข่ายการท างานและประสานงานร่วมกัน            
อีกทั้งท าให้ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ ยังได้ก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจนให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สถาบันวิ จัยและพัฒนาได้ตั้งไว้ 
เพ่ือให้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและผลส าเร็จของการปฏิบัติราชการ               
สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
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 ก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีส่วนราชการภายในเป็น ส านักงานผู้อ านวยการ  มีขอบข่ายพันธกิจตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 18  ตุลาคม พ.ศ.2553 เรื่อง ขอบข่ายพันธกิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 
 1. สนับสนุน ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและส านึกในความเป็นไทย 
 2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3. ให้บริการทางวิชาการ 
 4. ร่วมมือและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 
 6. สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9. สืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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ผู้บริหำรหน่วยงำนจำก อดีตถึงปัจจุบัน  
 รายชื่อของผู้บริหารหน่วยงานตั้งแต่อดีตที่เป็นส านักวิจัยและบริการวิชาการจนถึง ปี พ.ศ. 2547 และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในปี   
พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 รายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน 
 

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

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

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

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
5 
6 
7 
8 

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

2548 - 2552 
2552 – 2556 
2556  - 2560 

2560 – ปัจจุบัน 
1.2  ปรัชญำ  

 สร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่สากล 

1.3  ปณิธำน 

มุ่งม่ัน พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 

1.4  อัตลักษณ์ 

บริหารงานวิจัยควบคู่งานบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคม 
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1.5  เอกลักษณ์ 

หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการอย่างโปร่งใสด้วยใจบริการ 

1.6 เป้ำหมำย 
16.1   เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นด าเนินงาน ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
16.2   เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสอดคล้องกับแผนงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
16.3  เป็นหน่วยงานที่มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

     

1.7 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน 
 1.7.1  ร้อยละของการรายงานความส าเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานวิจัย ร้อยละ 85 ของจ านวนโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริม

ด้านงานวิจัย 
 1.7.2  ร้อยละของการรายงานความส าเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานบริการวิชาการ ร้อยละ 85 ของจ านวนโครงการที่สนับสนุน
และส่งเสริมด้านงานบริการวิชาการ 

 1.7.3  มีร้อยละของโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสที่ก าหนด ร้อยละ 85 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
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บทที ่2  

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2561 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
2.1 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอนที่ส ำคัญ ดังนี้ (ดังภำพที่ 2.1) 
 

ขั้นตอนที่ 1 วำงแผนจัดท ำ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (1 วัน) ดังนี้ 
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา วางแผน  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะท ำงำน ( 1 วัน) มีกระบวนกำร ดังนี้ 
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 

ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนแผนเดิม (1 วัน) มีกระบวนกำรดังนี้ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษำและก ำหนดแนวทำง ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร (20 วัน)  
4) สถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  
5) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ขั้นตอนที่ 5 เสนอแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ต่อกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
6) ประชุมคณะกรรมการจัดท า แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าท่ีประชุมกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการปรับแก้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้อนกลับไปด าเนินการตามกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่ 4 เป็นต้นไป ตามล าดับ 
 - กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 6 เผยแพร่ (1 วัน) 
7) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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2.2 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สถำบันวิจัยและพัฒนำ   ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอนที่ส ำคัญ ดังนี้ (ดัง
ภำพที่ 2.1)  

 
ภาพที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการจัดท า  แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) 

 
3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)  ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึงจุดแข็ง (S : Strengths)  
จุดอ่อน (W : Weakness) โอกาส (O : Opportunities) และอุปสรรค (T : Treats) เพ่ือน าไปพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป ซึ่งจากการทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกล่าว สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 

ปัจ
จัย

ภำ
ยใ

น 

จุดแข็ง   (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weakness) 
จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดยการจัด
อบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. มีระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้านงานวิจัย
และการบริการวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
4. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ  
5. มีจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีวารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI)  

จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ยังมีจ านวนน้อย 
3. งานวิจัยขาดการส่งเสริมการต่อยอดและถ่ายทอดองค์
ความรู้ในงานวิจัยสู่สังคม 
4. ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS) และ
ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
5. ขาดอัตราก าลังนักวิจัยประจ าสถาบัน 
6. นักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการท าวิจัย 
7. ขาดงานวิจัยแบบชุดโครงการ 
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3.2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ด้วยวิธี SWOT ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึงโอกาส (O:Opportunities) และ
อุปสรรค (T: Treats) ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) นี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า แผนกล
ยุทธ์เพื่อใช้ในการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป 
ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

ปัจ
จัย

ภำ
ยน

อก
 

โอกำส (O: Opportunities) อุปสรรค  (T: Treats) 
โอกำส (Opportunities : O) 
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีจะให้การสนับสนุนการวิจัยของ
คณาจารย์หลายแหล่ง 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความร่วมมือใน
ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
องค์กร 

อุปสรรค (Treats : T) 
1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ 
เรื่องการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
2. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ านวนน้อย 
3. ขาดการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์จากแหล่งเงินทุนภายใน 
 

 
ผลจากการน าข้อมูลด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT สามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 3.3 
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3.3 ผลสรุปกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมโดยวิธี SWOT 
ตารางที่ 3.3 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT 

 
 

S 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดยการจัดอบรมให้
ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2.มีระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้านงานวิจัยและการ
บริการวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
4. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ  
5. มีจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
และการประชุมวิชาการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
6. มีวารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) 

W 

จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิง
พาณิชย์ 
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
และลิขสิทธิ์ยังมีจ านวนน้อย 
3. งานวิจัยขาดการส่งเสริมการต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
งานวิจัยสู่สังคม 
4. ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS) และระบบฐานข้อมูล
ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
5. ขาดอัตราก าลังนักวิจัยประจ าสถาบัน 
6. นักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการท าวิจัย 
7. ขาดงานวิจัยแบบชุดโครงการ 

O 

โอกำส (Opportunities : O) 
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีจะให้การสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์
หลายแหล่ง 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความร่วมมือในด้าน
งานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและองค์กร 

T 

อุปสรรค (Treats : T) 
1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ เรื่องการ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
2. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ านวนน้อย 
3. ขาดการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์จากแหล่งเงินทุนภายใน 
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ซึ่งจากผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT ดังกล่าวท าให้สามารถน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท า แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560 – 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561  ซึ่งสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏสถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความเชื่อมโยงของ SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังภาพที ่3.1  
3.4 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศำสตร์ตำม แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 
 

S 
1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการวจิัยโดยการจัด
อบรมให้ความรู้ พัฒนานกัวจิัยอย่างต่อเนือ่ง 
2.มีระบบบริหารจัดการโครงการบรกิารวชิาการที่มีประสิทธิภาพ 
3.มีเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้านงานวจิัยและ
การบรกิารวิชาการทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 
4. บุคลากรมมีนุษยสัมพนัธ์ และมจีิตบรกิาร  
5. มีจ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
 
 
 
 
 

O 
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทีม่ีศักยภาพในการเป็นวทิยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิน่ 
3. มีแหล่งเงนิทุนภายนอกที่จะให้การสนับสนุนการวจิัยของ
คณาจารย์หลายแหล่ง 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความตอ้งการความร่วมมือในด้าน
งานวิจัยและการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาท้องถิ่นและองคก์ร 

W 
1. ผลงานวจิัยของมหาวิทยาลัยยังไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
2. ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไดร้ับการ
จดสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร และลขิสิทธิ์ยังมี
จ านวนนอ้ย 
3. งานวิจัยขาดการส่งเสริมการตอ่ยอดและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยสู่สังคม 
4. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
(MIS) และระบบฐานข้อมูลด้านงานวจิัย
และการบรกิารวิชาการ 
5. ขาดอัตราก าลังนกัวิจัยประจ าสถาบัน 
6. นักวิจัยรุน่ใหม่ยังขาดประสบการณ์ใน
การท าวิจัย 
7. ขาดงานวิจัยแบบชุดโครงการ 

 
T 

1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและกลไกใน
การบริหารจัดการ เรือ่งการรับรอง
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
2. งบประมาณในการบริหารจัดการมี
จ านวนนอ้ย 
3. ขาดการสนับสนุนยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนานวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์จากแหล่ง
เงินทุนภายใน 

 

วิสัยทัศน ์
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานบรกิารวิชาการเพื่อ
การพัฒนาทอ้งถิน่อย่างตอ่เนื่องและ
ย่ังยืน 

 
การวจิัยบนพื้นฐานความตอ้งการของชุมชน 
ท้องถิ่น ดว้ยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

 
ให้บริการวชิาการเพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

ส่งเสริมคณุภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และประเทศสู่สากล 

ภาพที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 



 
 

11 

 

บทที ่4 
 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2561 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
4.1 วิสัยทัศน์   

 เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4.2 พันธกิจ  

 1. ส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ท้องถิ่น และสังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 โดยบูรณาการกับการเรียน 
การสอนและการวิจัย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยแบบ บูรณาการ ในรูปแบบชุดโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 
6. แสวงหาแหล่งทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอก 
7. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

4.3  นโยบำย 
 

1. สร้างและพัฒนานักวิจัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
3. เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์สนใจท างานวิจัย ผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
6. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพ่ือบริหารจัดการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
7. จัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมงานวิจัย 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 
 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรรงบประมาณ 

1. เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาที่ยั่งยืน
ของประเทศ 

4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

   

แผนงาน 
1.11 การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.2 การสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.1 การขยายโอกาส พฒันาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพฒันา 

     

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วม

เสริมสร้างความสัมพันธ์ และพฒันา
ความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาค 

ประชาชนได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิ

ที่ก าหนดไว้ 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีศกัยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ 

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มี
ความตระหนัก  

ร่วมอนุรกัษ์และท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รบัการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ 
หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย ์

      

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

 

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมใน

การเสรมิสร้างความสมัพันธ์ และพฒันา
ความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิทีก่ าหนดไว้ 

เพื่อขยายการผลิตก าลงัคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ 

เพื่อผลิตก าลังคน 
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของ

ประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองเพือ่เพิม่ศักยภาพในการแข่งขันของ

ประเทศ 

ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน
และอนุรกัษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
ที่น าไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของท้องถ่ินและประเทศ 

       

ผลผลิต 
โครงการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคม

อาเซียน 
ผลงานการให้บริการทางวิชาการ ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู ้

   
ยุทธศาสตร ์
แผนฯ 15 ปี
มหาวิทยาลัย 

1)เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ 2)การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถ่ิน มรดกโลก ทีส่ร้างความเข้มแข็งใหส้ังคม 3)การพฒันาองค์กรสู่ความเป็นสากล 

   
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 พัฒนาวิทยาศาสตรส์ุขภาพสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการบรกิารวิชาการเพื่อพฒันาท้องถ่ิน  พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
 

 เพิ่มจ านวนงานวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

   
ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
การวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท้องถ่ินอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และ

ประเทศสู่สากล 
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4.5  ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้และงานวิจัยสู่การ 

น าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ 
                 และนานาชาติ  
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างนวัตกรรมและพัฒนางานวิจัยโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน  
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์  
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และสนับสนุนนักวิจัยให้พัฒนางานวิจัยแบบชุดโครงการ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและบูรณาการ การวิจัยและการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการเพ่ือสังคมและท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการจัดหารายได้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่หลักสูตรการบริการวิชาการ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการท้ังใน 
                 ระดับชาติและนานาชาติ  
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS) และระบบฐานข้อมูล ด้าน 
                 งานวิจัยและการบริการวิชาการ  
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการ เรื่องการรับรองจริยธรรมการวิจัย 
                 ในมนุษย์ 
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4.6  เป้ำประสงค์ 
4.6.1  การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
4.6.2  การวิจัยและบริการทางวิชาการท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
4.6.3  การศึกษาวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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4.7 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

  
 

 

 
 

วิสัยทัศน์  : เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

ภาพที่ 4.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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4.8 สรุปข้อมูลพื้นฐำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 4.2 สรุปข้อมูลพื้นฐำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

งบแผ่นดิน งบรำยได้ รวมท้ังสิ้น 
บก.ศ. คงคลัง รวมรำยได้ 

 
1. โครงการบริหารงานสถาบนัวจิัยและพัฒนา  214,700  214,700 214,700 
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  7,800  7,800 7,800 
3. งานบริการวชิาการ 3,000,000    3,000,000 
4. โครงการส่งเสริมสนับสนนุขอ้เสนอโครงการวิจัยประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7,104,300  
  

7,104,300 

5. โครงการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

  
30,000 30,000 30,000 

6. โครงการส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและวชิาการ       85,000 85,000 85,000 
7. โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย   30,000 30,000 30,000 
8. โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8     

  
35,000 35,000 35,000 

9. โครงการน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand 
Research Expo 2017)              

  
120,000 120,000 120,000 

10. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจยั  
คร้ังที่ 4     

  
100,000 100,000 100,000 

11. โครงการสมทบกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

  
1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวม 10,104,300   2,122,500 12,226,800 
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4.9 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2561 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด ที่มำ 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย เพื่อสร้าง
นวัตกรรม องค์
ความรู้และงานวิจัย
สู่การ 
น าไปใช้ประโยชน์
และเป็นฐานการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศ 
 
 

1. การส่งเสริม
งานวิจัยท่ีตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
2. การส่งเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ์
และเผยแพร่
ผลงานวิจัยท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
3. สร้างนวัตกรรม
และพัฒนางานวิจัย
โดยใช้ท้องถิ่นเป็น
ฐาน 
4. ส่งเสรมิและ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

1.ร้อยละของอาจารย์ท าวิจัย
ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
2.ร้อยละของจ านวนนักวิจัย
รุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 
3.ร้อยละของผลงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
4.ร้อยละของผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการ 12 1.โครงการการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความ
มั่นคง และคณุภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ  
 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

3,461,300 
 
 
 
 

10 2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ    
    

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

2,898,000 

3 3.โครงการวิจัยและนวตักรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

745,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัด ที่มำ 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
 
 

 ร้อยละของนักวิจัย รุ่นใหม่
เพิ่มขึ้น 
 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ฉบับ/ป ี 3 4.โครงการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและวิชาการ     

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

85,000 
 

1.ร้อยละของนักวิจัย รุ่นใหม่
เพิ่มขึ้น 
2.จ านวนการจัดประชุมการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ครั้ง 1 5.โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติราชภฏั
วิจัย ครั้งท่ี 4     

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

100,000 

จ านวนการจัดประชุมการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ครั้ง 1 6.โครงการน าเสนอผลงานวิจัยใน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 
(Thailand Research Expo 
2017)              

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

120,000 

ร้อยละของนักวิจัย รุ่นใหม่
เพิ่มขึ้น 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ประเภท 3 7.เชิดชูเกียรตินักวิจยั     1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

30,000 
 

 
จ านวนการจัดประชุมการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ครั้ง 1 8.โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่
ศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8     

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

35,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับคุณภาพ
และบูรณาการ การ
วิจัยและการบริการ
วิชาการ 
 

1.ร้อยละของ
กิจกรรมบริการ
วิชาการที่ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดได ้
2.ร้อยละของ
กิจกรรมบริการ
วิชาการ/งานวิจัยท่ี
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
3.จ านวนหลักสตูร
บริการวิชาการเพื่อ
จัดหารายได ้

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ ท่ีสามารถจัด
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.จ านวนโครงการทีส่ามารถ
เบิกจ่ายเงินประมาณตาม
ไตรมาสทีต่ั้งไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 85 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ  85 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
กิจกรรม 
1.การพัฒนาแหล่งเรยีนรูสู้่ชุมชน   
2.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ   
3.การพัฒนาและการต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ 1 (พวงหรีด) 
4.การพัฒนาและการต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ 2 (ไม้เสียบอาหาร)   
5.การสรา้งความสุขในท่ีท างาน 
(ธรรมะอารมณ์ดี) 
6.การพัฒนาบุคลิกภาพ 
7.การพัฒนาและการต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ 3 (พวงหรีด) 
8.การพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
9.นันทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ
10.การจักสานผลิตภณัฑ์จากหวาย 
11.การส่งเสริมการเลีย้งปลาใน
ชุมชน ครั้งท่ี 1 
12.การส่งเสริมการเลีย้งปลาใน
ชุมชน ครั้งท่ี 2 
13.โรงเรียนผู้สูงอาย ุ
14.การพัฒนาสตรีและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัว 1 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

1,046,450 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
 
 

     15.การส่งเสริมอาชีพการแปรรูป
อาหาร 
16.การจักสานผลิตภณัฑ์จาก
ผักตบชวา 
17.การพัฒนาสตรีและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัว 2 
18.การพัฒนาสตรีและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัว 3 
19.ภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ บทบาท
พลเมืองกับความหลากหลายทาง
พื้นที่ชุมชนคลองตะเคียน 
20.การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
21.โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายสู่ชุมชน "รู้ทันป้องกันภัย
ให้ตนเอง" 
22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ" 
23.การออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑผ์ลติภณัฑ์ชุมชนส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ปลาบูด ู
24.กิจกรรม Muslim Way 
25.การอบรมการสร้างเครือข่ายการ
ท างานของบุคลากรท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
 
 

     26.การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน รุ่นท่ี 1 
27.โครงการบริการวิชาการการ
พัฒนาต่อยอดสร้างเครือข่ายธรุกิจ
ชุมชน 
28.โครงการบริการวิชาการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
การตลาดออนไลน ์
29.การให้ความรู้และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการห่อหุม้ผลิตภณัฑ์
ชุมชนด้วยเทคนิค drop test เขต
พื้นที่เทศบาลต าบลบ้านกรด 
30.การอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ชุมชน 
31.การสกัดสมุนไพรและการ
น าไปใช้ผลติเครื่องส าอางค์อย่างถูก
วิธี 
32.โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ 
สูงวัยสุขภาพด ี
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
 
 

     33.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในการลดใช้
พลังงานในภาคการเกษตรและภาค
ครัวเรือน 
34.น้ าหมักชีวภาพจากขยะอินทรยี์ 
35.การพัฒนาและเพิ่มมูลคา่
ผลิตภณัฑ์ในชุมชนท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
 
 

 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ ที่สามารถจัด
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.จ านวนโครงการทีส่ามารถ
เบิกจ่ายเงินประมาณตาม
ไตรมาสทีต่ั้งไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 85 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ  85 โครงกำรตำมศำสตร์พระรำชำ 
กิจกรรม 
1.การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและ
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง   
2.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน บ้านลาว ต าบลบ้านลาว 
อ าเภอเทวราช  จังหวัดอ่างทอง 
3.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน บ้านอบทม ต าบลยีล่้น 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
4.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน บ้านพยอม ต าบลพยอม 
อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
5.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน บ้านล าไทร ต าบลล า
ไทร  อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
5.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน บ้านทราย ต าบลคลอง
จิก อ าเภอบางปะอิน   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
6.การจัดท าเวทีประชาคม ต าบล
บ้านลาว อ าเภอเทวราช จังหวัด
อ่างทอง 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

765,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
 
 

     7.การจัดท าเวทีประชาคมบ้านอบ
ทม ต าบลยีล่้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 
8.การจัดท าเวทีประชาคม บ้าน
พยอม ต าบลพยอม อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
9.การจัดท าเวทีประชาคม บ้านล า
ไทร ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
10.การจัดท าเวทีประชาคม บ้าน
ทราย ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะ
อิน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
11.ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง 
12.การศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
13.ส่งเสริมและเผยแพร่โครงการ
ตามพระราชด าริ นิทรรศการ
หมุนเวียน (Traveling Exhibition) 
14.ฝึกประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษาและการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จ.สระแก้ว 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
 
 

     15.การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนรูห้้องสมุดส าหรับโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน     
จ.สระแก้ว 
16.การพัฒนาห้องเรียนและจัด
นิทรรศการเพื่อรับการตรวจเยี่ยม
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี17.การพัฒนา
ทักษะกระบวนการจดัการเรียนรู้
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน   จ.สระแก้ว 
18.การถ่ายทอดศาสตร์พระราชา
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่เยาวชนใน
ยุคดิจิตอล 
19.เทคโนโลยีการผลิตพืชน้อมน า
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรสู่วิถีชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

      20.ยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชนด้วย
เทคโนโลยีวิถีพอเพียง : พัฒนา
ผลิตภณัฑ์กระยาสารทแผ่นเพื่อ 
สุขภาพ 
21.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
อาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพร : 
การใช้สมุนไพรชูรสแทนการใช้ 
ผงชูรส 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
 
 

 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ ท่ีสามารถจัด
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.จ านวนโครงการทีส่ามารถ
เบิกจ่ายเงินประมาณตาม
ไตรมาสทีต่ั้งไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 85 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ  85 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
กิจกรรม 
1.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับคร ู
2.การอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การ
เป็นวิทยากรมืออาชีพ” 
3.การอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การ
เขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุม
ระดับชาติและนานาชาต ิ
4.การเขียนวิทยานิพนธ์อย่างไรไม่
ถือเป็นการลอกเลียนและละเมิด
ลิขสิทธิ์และเทคนิคการน าเสนอ
ผลงาน 
5.เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์และเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการหรือวารสาร      
 
 
 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

809,250 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
 
 

 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ ท่ีสามารถจัด
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.จ านวนโครงการทีส่ามารถ
เบิกจ่ายเงินประมาณตาม
ไตรมาสทีต่ั้งไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 85 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ  85 โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
กิจกรรม 
1.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่
อาเซียน 1   
2.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่
อาเซียน 2 
3.ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สัญจร 
4. ENGLISH EDUTAINMENT DAY 
CAMP 
5.อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากล
ทักษะการบรรเลงรวมวงดนตร ี
6.อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและ
เขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน 
7.บริการวิชาการ สาขาวิชาดนตร ี
8.อบรมเชิงปฏิบัติการจ าและการ
เขียนภาษาจีนเพื่อการเรยีนรู้ที่
ยั่งยืน 
9.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ศิลปการแสดงแก่เยาวชนเพื่อ
ทิศทางสู่อนาคต 
10.พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์
 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

379,300 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

 
 
 

     11.การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
YOUNG ECONOMICE ยุค 4.0 
12.พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการ
เป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจ า
ชุมชน รุ่น8 
13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
14.โครงการจัดการเรียนรูส้ะเต็ม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
15.การเขียนโปรแกรมภาษาซี
เบื้องต้น 
16.บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย 
17.มหัศจรรย์จุลินทรีย ์
18.วิทยาศาสตร์การอาหารน่ารู ้
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการด้าน
การวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 
 

1.การพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย
และการบริการ
วิชาการทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ  
2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ (MIS) และ
ระบบฐานข้อมลู 
ด้านงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ  
3 พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ  
4 สร้างระบบและ
กลไกในการบริหาร
จัดการ เรื่องการ
รับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 85 โครงการบริหารงานสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
กิจกรรม 
1.จัดหาวัสดุส านักงาน 
2.ค่าสาธารณูปโภค 
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงาน 
การประชุมวิชาการ การไป
น าเสนอผลงาน ประชุมตาม
หนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างๆ 
ตามพันธกิจ 
4.จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
6.ประชุมบุคลากรด้านงาน
ประกันคณุภาพ 
7.ประชุมอนุกรรมการกองทุน
วิจัย 
8.จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ แผน
กลยุทธ์ และงานประกันคณุภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

214,700 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 85 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน 
กิจกรรม 
จัดซื้อเครื่องปรินท์เตอร ์
 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

7,800 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 85 โครงการจดัประชุม
คณะกรรมการบรหิารกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา     
กิจกรรม 
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ค่าแสตมป ์
 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

30,000 

1.ร้อยละของจ านวนนักวิจัย
รุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละของจ านวนผลงาน
วิชาการของคณาจารย์
ประจ าทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
เผยแพรต่ามประกาศ ก.พ.อ.
3.ร้อยละของผลงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ  

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 85 โครงการสมทบกองทุนวิจัยเพื่อ
สนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย
และการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กิจกรรม 
สนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย
และการเผยแพร่ผลงาน     

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

1,500,000 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ตัวชี้วัด ที่มำ 

หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2561 

โครงกำร/กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 

  ของท้องถิ่น 
4.ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิง
พาณิชย,์ (A3.6) งบประมาณ
กองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งสถำบันวจิัยและพัฒนำ 

ที่      18 /2560 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำ แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561  

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
--------------------------------------------------------- 

 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพฒันา  เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

 1)   รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์  ประธานกรรมการ   
 2)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์  กรรมการ 
 3)   อาจารย์ ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง  กรรมการ 
 4)   อาจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  กรรมการ 
 5)   นางสาวสุนีย์  ชวนประสงค์    กรรมการ 
 6)   นางสาวอัจฉรา  วงษ์หา   กรรมการ 
 7)   นายอวิรุทธ์  เจียมฮวดหลี   กรรมการ 
 8)   นางสาวศรินยา  โพธิ์นอก   กรรมการ 
 9)   นางสาวบงกช  สมหวัง   กรรมการ 
 10) นางสาวสุธีรา  มูลดี   กรรมการ 
 11) นางสาววิไลวรรณ  สังฤทธิ์   กรรมการ  
 12) นางสาวพรสวรรค์   คล้ายกัน  กรรมการและเลขานุการ 
 13) นางสาวพิมพ์ประภา  พลรักษ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยมีหน้ำท่ี ดังนี้ 
1) วางแผนการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
2) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  
3) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
4) น าเสนอ  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  สถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
5) ด าเนินการอื่นๆ ที่ผู้อ านวยการสถาบันมอบหมาย  

 
    สั่ง ณ วันที ่ 1   ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

                              
                                   

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกลัยา  มฤครัฐอินแปลง) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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