
  
 

แผนปฏิบัตกิารด้านการวิจัย  ระยะ 5 ป ี 
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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึง

ความส าคัญของการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่การวิจัยและพัฒนาหรือสร้างรูปแบบการวิจัยที่มีประสิทธิผล การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่ตอ่สาธารณะซึ่งจะก่อใหเ้กิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ในสถานการณ์จริง 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ก าหนดกรอบ 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของงานให้เกิดขึ้น  

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูป

ระบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ 

ของงานได้ แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยตามล าดับ โดยตั้งอยู่บนหลักการที่จะพัฒนา วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ

ด้วยกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษา มีงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหล่งทุน  

ในการนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ศึกษาสภาวะการณ์

ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ที่วิทยาลัยฯจะต้องเผชิญ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของ 

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย โดยมีโครงการกิจกรรมที่ก าหนดไว้จ านวนทั้งสิ้น 8 กิจกรรมโครงการ งบประมาณที่ใช้ 

6,165,500 บาท เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

อย่างแท้จริง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์คอื 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

1. เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบริการ

วิชาการ 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยใหไ้ด้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และน าไปสู่การใช้

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

(ร้อยละ 40) 

 2. ร้อยละของผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์ และเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติตอ่อาจารย์ประจ า (ร้อยละ  30) 

 3. ร้อยละผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ผลงานวิจัยหรอื

งานสร้างสรรค์ทั้งหมด (ร้อยละ 60) 

 โดยแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  สามารถสรุปโครงการ/

กิจกรรมและงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในแตล่ะด้าน 

กิจกรรมด้านการวิจัย ระยะ 5 ป ี
โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.โครงการส่งเสริมการตีพมิพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2 1,000,000 

2.โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัย

เพื่อการพัฒนา 

1 250,000 

3.โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัย

เครือขา่ย 

1 500,000 

4.โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 1 500,000 

5.โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย 1 3,000,000 
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ทั้งนี้  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้น า

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี 

โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรม

และงบประมาณที่จะด าเนนิการ ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2 300,000 

2.โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัย

เพื่อการพัฒนา 

1 20,000 

4. โครงการจัดหาแหล่งทุนโดยอาศัยเครือข่าย 1 20,000 

5. โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย 28 660,000 

6. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 1 100,000 

7. โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย 1 20,000 

8. กิจกรรมผลวจิัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย/

กิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อน าไปสู่

การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ/กิจกรรมการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรอื

ต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินของ

หนว่ยงาน 

8 5,045,500 
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โดยมีแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าหนดไว้ รวมทั้ งม ี

การพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่อง

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อปรับ

กระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. เพื่อใหม้ีการตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 อย่างเป็นระบบ  

แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณา 

การสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้ 

มีความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้
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ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท า

ฐานข้อมูลใหส้ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรลุเป้าประสงค์ตามที่

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท า 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของ

บุคลากรของวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อ

สังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการ

น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ 

เชงิพาณิชย์หรอือุตสาหกรรม 

    จากความส าคัญดังกล่าว วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้จัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “สร้างผลงานวิชาการ 

สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ความรู้จากอาจารย์และนักศึกษา ในทุกสาขาทั้ง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการศึกษา   และกลุ่ม

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

งานวิชาการศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานธุรการ 

งานวชิาการ 

งานคอมพิวเตอร์ 

งานกิจการนักศกึษา 

งานการเงินและบัญช ี

งานประชาสัมพันธ์ 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบัีณฑิต 

 

 

สถาบันนวัตกรรมสากล 

สถาบันวจิัยเทคโนโลยฯี 

สโมสรนักศกึษาเก่า 

กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

คุณภาพ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

  1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

  1.2 งานประชาสมัพันธ ์

  1.3 งาน IT/โสต 

  1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 

  1.5 งานบคุลากร 

  1.6 งาน ISO 

  1.7 เลขานุการ 

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 

  2.1 งานการเงิน งานบัญชี 

งบประมาณ 

1. ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

  1.2 งานหลักสูตรและ 

การสอน 

  1.3 งานทะเบียนและ

ประมวลผลข้อมูล 

  1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ 

  1.5 งานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ

ประกันคุณภาพ 

  1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/

งบประมาณ 

  1.2 งานพัฒนาระบบ/

ประเมนิผลปฏิบัติราชการ 

  1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 

  1.1 งานผลติผลงานวิจัย 

  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 

  1.4 งานบรกิารวิชาการแก่

สังคม 

  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

  1.6 งาน U - ranking 

1.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

  1.1 งานกจิการนักศึกษา 

  1.2 งานบรหิารและสวัสดิภาพ 

  1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

  1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 
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1.4  ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 

ผลการด าเนินงานของงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 2558-2560 พิจารณาได้จาก

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ เงินสนับสนุนงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งพบว่า มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมี

รายละเอียดในแตล่ะดา้น ดังตอ่ไปนี้ 

1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด 

1.1 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  ผลการด าเนนิงาน  21.67 (ร้อยละ) 

           - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผลการด าเนินงาน  23.16  (ร้อยละ) 

1.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่ออาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัย ผล

การด าเนินงาน 339,500 บาท / คน 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ผลการด าเนินงาน  

6,085,460.75 บาท / คน 

1.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการด าเนินงาน 

52.68 (ร้อยละ) 

 

ตารางที่ 1.1  แสดงผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรอืนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด และการน าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

ปริญญาเอก 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ 1 1 13 13 5 5 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต       
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          - - - - 5 5 

ปริญญาโท 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           3 5 - - - - 
    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต       
    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง - - 13 13 5 5 
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จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

ปริญญาตร ี
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต         
    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 4 3 4 4 4 4 
    - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ  

เพื่อธุรกิจ 
2 1 7 7 7 7 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุย์และองคก์าร 5 2 7 7 7 7 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด 
3 3 10 10 10 10 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2 1 7 7 7 7 

รวมท้ังสิ้น 20 16 74 74 50 50 

 

 

1.2 เงนิสนับสนุนงานวิจัย 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุน

งานวิจัยจากหลายแหล่งทุน โดยสามารถสรุปผลการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ดังตอ่ไปนี้ 

แหลง่ทุนสนับสนุนเงินอุดหนุนงานวิจัย ที่ส าคัญ ได้แก่ 

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  2. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.)  

  3. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

ตารางที่ 1.2 แสดงจ านวนเงนิอุดหนุนงานวจิัย 

จ านวนเงนิ

อุดหนุนงานวิจัย

จากแหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ 

2559 

ปีงบประมาณ 

2560 

งบภายใน 11,023,000.00 4,935,710.75 2,774,289.00 

งบภายนอก - 1,489,250.00 51,156,250.00 
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ทั้งนี ้ทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มกีารผลักดันการเสนอผลงานวิจัย ให้

ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ 2560 ดังตอ่ไปนี้ 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิพ์ เผยแพร่ท้ังในระดับชาติ และ

นานาชาติ  

ปีงบประมาณ 

จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพมิพ์ เผยแพร่ 

ระดับการตีพมิพ์ ระดับการน าเสนอ 

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ 

2560 3 6 7 31 

 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศ  

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

2. วจิัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการ

และนวัตกรรมองค์การที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

     5. สรา้งมูลค่าเพิ่มจากระบบบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมคีวามสุข 
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2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน

อย่างมีคุณภาพรวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและ

ขนาดกลางหรอื SMEs ให้เข้มแข็ง 

3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา 

ภูมปิัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

  2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล  

  3. บุคลากรมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ      

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

1.  มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ  

2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง

ความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ  

3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ  

    1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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 1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ  

3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

4. ความเป็นมืออาชีพ  

      1.5.9 เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : วิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์

เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : วิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือขา่ยความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนา 

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : วิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ           

 1.5.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University’s Potential to Become Sustainable Specialist) 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  มีเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื  

1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

3. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 

4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ ์QS 

5. จ านวนรางวัลที่ผูเ้รียนได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

6. ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

7. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

8. ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

9. ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานตรงสาขาวิชา 

10. ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศษิย์เก่า ตอ่การด าเนินการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

11. ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct academic works for elevating local wisdom sustainably) มีเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  

ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื  

1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

2.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

3.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ  

4.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ  

5.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ (กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

6.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สิน

ทางปัญญา  (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

7.จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหลง่เรียนรู้บริการวิชาการ  

8.รอ้ยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

หรอืผูน้ าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด  

9. เ งินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจั ย  

(กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

10.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรอืภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติตอ่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 
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 ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสัมพันธ์  เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (Establish 

Network Relationship and Connection)  มีเป้าประสงค์เ ชิงยุทธศาสตร์หลักคือ  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื  

1.ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย  

2.จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

3.ระดับความพึงพอใจของเครือขา่ยที่มตี่อการด าเนนิกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

4.รอ้ยละความส าเร็จของขอ้ตกลงความรว่มมอืที่ด าเนินการส าเร็จตามที่ก าหนด 

  

ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  (Elevate the Level of 

International Recognition) 

 ทั้งนี้วิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื  

1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking (เทียบกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย)  

2.รอ้ยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ 

นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติ  

4.รอ้ยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย  

5.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมด



 

 

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัตกิารด้านการวิจัย 
 

2.1 นโยบายด้านการวิจัย 

     1. สง่เสริมให้มกีารจัดตัง้คณะกรรมการด้านการวิจัยประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2. ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการงานด้านการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3. ส่งเสริมให้คณะและสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในระดับนักศึกษาและบุคลากร  

4. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือขา่ยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

5. ผลิตวารสารวิชาการระดับคณะเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับคณาจารย์และ

บุคคลภายนอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 6.ส่งเสริมให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

1) เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

2) เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยใหไ้ด้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และน าไปสู่การใช้ประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ       

     มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สูก่ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่างระดับนานาชาติ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 ผลงานวิชาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพมิพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรอืนานาชาติตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด 

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 

2.3 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหลง่ทุน 

2.4 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑค์ุณภาพ 

2.5 บุคลากรมีศักยภาพในการรเิริ่มสร้างสรรค์การบริการวิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.6 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มคีวามยั่งยืน และได้รับการยอมในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.7 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

   

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1.ร้อยละของผลงานวจิัยท่ีบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

และการบริการวิชาการ 

ร้อยละ ≥40 

2 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ และ

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ ≥30 

 

3. รอยละงานวิจัยท่ีน าไปใชประโยชน์ 
ร้อยละ ≥60 

 



19 
 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ของวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการมีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย จงึได้ก าหนดการด าเนินการเป็น 

5 ขัน้ตอน ดังนี้ 

  1.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทบทวนและวิเคราะหท์างยุทธศาสตร์ 

(SWOT Analysis) ปี 2560-2564 

  2.ทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ และแนวทางการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 – 2564 

  3.การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ และแผนที่

ยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปี 2560 – 2564 

  4.การแปลงวิสัยทัศน ์และยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  5.จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  6.การก าหนดโครงการ กิจกรรม การวางแผนบริหารโครงการและการเขียน

โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ 
  

  ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ระยะเวลา 

1 รวบรวมขอ้มูลและจัดท า (ร่าง) แผนปฏบัิตกิารดา้นการวจิัย

ระดับคณะ ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

มถิุนายน 2560 

2 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้น

ด้านการวจิัยวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระยะ 5 ปี 

และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

22 มิถุนายน 2560 

3 จัดส่งค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้น

ด้านการวจิัยวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระยะ 5 ปี 

และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

30 มิถุนายน 2560 

4 จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารดา้นดา้นการวจิัยระดับคณะ ระยะ 

5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561รวบรวมให้กับฝ่าย

แผนและประกันคุณภาพฯ วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

สิงหาคม 2560 
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ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ระยะเวลา 

5 ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารดา้นด้านการวจิัยระดับคณะ 

ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561รวบรวมให้กับ

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

สิงหาคม 2560 

6 จัดประชุมคณะกรรมการดา้นการวิจัยวทิยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กันยายน 2560 

7 ด าเนนิการตามแผนปฏบัิตกิารดา้นด้านการวจิัยวทิยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2561 

ตุลาคม 2560 –  

30 กันยายน 2564 

 

 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

  
 

ทั้งนีก้ารด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ได้น าเข้าเสนอต่อคณะกรรมการ

ประจ าวิทยาลัยฯ และได้รับข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

ปีงบประมาณ 2561  ดังนี้ 

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการควรสนับสนุนอาจารย์ประจ าวิทยาลัย เพื่อขอรับทุน

จากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น เพื่อก่อใหเ้กิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของผลงานวจิัยท่ีบูรณาการเข้ากับการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 40 

58.33 

บรรลุ 

2. ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์

และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์

ประจ า 

ร้อยละ ≥ 30 
58.33 

บรรลุ 

3. ร้อยละผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใชป้ระโยชนต์อ่ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์

ท้ังหมด 

ร้อยละ 60 
58.33 

บรรลุ 
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2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ควรมีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์

ประจ าวิทยาลัย ในการน าบทความวิจัยไปน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติใหม้ากขึ้น 



 

 

 

2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการวจิัย 
2.5.1  แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
กลุ่มเปา้หมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   

โครงการส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 1. 
  

 โครงการอบรม

พัฒนาการเขียน

บทความวิชาการ

และบทความวิจัย

สู่ระดับนานาชาต ิ

  

เ พื่ อ ก า ร อ บ ร ม

พั ฒ น า ก า ร เ ขี ย น

บทความวิชาการและ

บทความวิจัยสู่ระดับชาติ

และนานาชาติ 

ร้อยละของผลงานวิชาการ 

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ

ตอ่อาจารย์ประจ า และ/หรือ

นักวจิัยประจ า 

30 30 30 30 30 อาจารย์/

นักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 500,000 รอ งคณบดี ฝ่ า ย

วิ จั ย และบ ริการ

วชิาการ 
  

ร้อยละของบทความวิจัยท่ี

ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน

ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 

10 10 10 10 10 อาจารย์/

นักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย.  

2. โครงการจัด

ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

เพื่อเผยแพร่ผลงาน 

วจิัย 

จ านวนครัง้ในการจัดประชุม 1 1 1 1 1 อาจารย์/

นักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 500,000 รอ งคณบดี ฝ่ า ย

วิ จั ย และบ ริการ

วชิาการ 

 

12 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
กลุ่มเปา้หมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 

1 โครงการ

ถ่ายทอดองค์

ความรูท้ี่ได้จาก

การวิจัยเพื่อ

การพัฒนา 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ

ส นั บ ส นุ น ก า ร น า

ผลงานวิจั ย  หรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาสังคม ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้

ประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 5 5 5 อาจารย์/

นักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 250,000 รอ งคณบดี ฝ่ า ย

วิ จั ย และบ ริการ

วชิาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วดั 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
กลุ่มเปา้หมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   

โครงการจดัหาแหลง่ทนุงานวจัิย โดยอาศัยเครือข่าย 

1. โครงการจัดสรร

งบประมาณ

สนับสนุนทุนวจิัย 

ส่งเสริมและสนับสนุน

ก า ร จั ด ห า แ ห ล่ ง ทุ น

ง า น วิ จั ย  โ ด ยอ า ศั ย

เครอืขา่ย 

เงินสนับสนุนงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์ตอ่อาจารย์

ประจ า/หรือนักวจิัย 

25,00

0/คน 

25,00

0/คน 

25,00

0/คน 

25,00

0/คน 

25,000/

คน 

อาจารย์/

นักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 500,000  รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 

โครงการยกระดบัคุณภาพวารสารวิชาการ 

1. โครงการจัดท า

วารสาร

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

 

เพื่อเป็นช่องทางในการ

เผยแพร่บทความวิจัย 

 

จ านวนเล่มวารสารท่ี

เผยแพร่ 

2 2 2 2 2 อาจารย์/

นักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 500,000  รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 

โครงการยกระดบัขีดความสามารถของนักวิจัย 

 1. โครงการพัฒนา

ชุดโครงการวจิัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์งานวจิัย

และนวัตกรรมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยท่ีมีผลงานวจิัย 

90 90 90 90 90 อาจารย์/

นักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 3,000,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 
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2.5.2  แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

(ระบุเป้าหมาย

ของโครงการเปน็

ระดับหน่วยงาน) 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

1  โครงการอบรม

พัฒนาการเขียน

บทความวิชาการและ

บทความวิจัยสู่ระดับ

นานาชาติ 
 

เพื่ อการอบรมพัฒนาการ เขี ยน

บทความวิชาการและบทความวิจัยสู่

ระดับชาติและนานาชาต ิ

ร้อยละของผลงานวชิาการ 

วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ

ตอ่อาจารย์ประจ า และ/หรือ

นักวจิัยประจ า 

ร้อยละ ≥30 อาจารย์/นักวจิัย ต.ค.60-ก.ค.61 200,000 

        

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

ร้อยละของบทความวิจัยท่ี

ได้รับการอา้งอิง (Citation) ใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ ≥3 อาจารย์/นักวจิัย ต.ค.60-ก.ค.61 

2 โครงการจัดประชุม

วชิาการระดับนานาชาต ิ

เพื่อเผยแพร่ผลงานวจิัย 

 

 

 

 

จ านวนครัง้ในการจัดประชุม     1 อาจารย์/นักวจิัย ต.ค.60-ก.ค.61    100,000 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

(ระบุเป้าหมาย

ของโครงการเปน็

ระดับหน่วยงาน) 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 

1 โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย

เพื่อการพัฒนา 

 

 

 

 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ให้

ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาสังคม ชุมชน 

 

 

 

จ านวนผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้

ประโยชน ์

ร้อยละ 60 อาจารย์/นักวจิัย ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

 

 

 

 

 

โครงการจดัหาแหลง่ทนุงานวจัิย โดยอาศัยเครือข่าย 

1 โครงการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุน

ทุนวจิัย 

 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา

แหลง่ทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครอืขา่ย 

 

 

 

 

เงินสนันสนุนงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตอ่อาจารย์ประจ า/

หรือนักวจิัย 

 ≥ 25,000 /คน อาจารย์/นักวจิัย ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

(ระบุเป้าหมาย

ของโครงการเปน็

ระดับหน่วยงาน) 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการยกระดบัคุณภาพงานวิจัย 

1. โครงการจัดการความรู้

ด้านการพัฒนารูปแบบ

การเขียนบทความวิจัย

ให้ได้รับการตพีมิพใ์น

ระดับชาติและนานาชาต ิ

เพิ่มพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนนิงานดา้นการวจิัยในรูปแบบ

การเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการ

ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

 

ร้อยละของเข้าร่วมโครงการฯ 5 อาจารย์ ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

โครงการยกระดบัคุณภาพวารสารวิชาการ 

1. 

 

 

 

โครงการจัดท าวารสาร

นวัตกรรมและการ

จัดการ 

เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่

บทความวิจัย 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเล่มวารสารท่ีเผยแพร่ 1 อาจารย์ ต.ค.60-ก.ย.61 100,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

(ระบุเป้าหมาย

ของโครงการเปน็

ระดับหน่วยงาน) 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการยกระดบัขีดความสามารถของนักวิจัย 

1. โครงการพัฒนาชุด

โครงการวจิัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวจิัย

และนวัตกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยท่ีมีผลงานวิจัย 

ร้อยละ 90 อาจารย์/นักวจิัย ต.ค.60-ก.ย.61 20,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

โครงการยกระดบัคุณภาพงานวิจัย 

1 การพัฒนาโมเดลสบืค้นเอกสาร

การเรียนดว้ยดัชนเีสียง 

เพื่อออกแบบและสร้างโมเดลการสบืค้น

เอกสารการเรียนดว้ยดัชนเีสียง 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

เฉลิมพล  

ทัพซ้าย 

2 ทัศนคติในการเป็นจิตอาสาของ

อาสาสมัคร ที่คามิลเลี่ยน โซเช่ียล 

เซนเตอร์ จังหวัดจันทบุรี  

1 เพื่อศึกษาทัศนคตกิารมจีิตอาสาของ

อาสาสมัครท่ีท างานใน คามิลเลีย่น โซเช่ียล 

เซ็นเตอร์ จันทบุรี 

2.เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาในการ

สร้างจิตอาสาใหก้ับอาสาสมัครท่ีมาท างาน

ได ้

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์

ปริญญา สีม่วง  

3 การรับรู้ในความตัง้ใจกลับมาซือ้

ซ้ าของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดสดใน

จังหวัดระนอง  

6.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค

ท่ีมีต่อตลาดสดในจังหวัดระนอง 

6.2 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ในความตัง้ใจ

กลับมาซือ้ซ้ าของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดสดใน

จังหวัดระนอง 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

             

20,000  

ดร. ศุภรา 

เจรญิภูม ิ 

4 ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน

ในสทิธิ เสรีภาพของประชาชน

ตาม  รัฐธรรมนูญ: ศกึษากรณี

 -เพื่อศึกษาระดับความรู้และความเข้าใจใน

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหน้าท่ีใน

รัฐธรรมนูญ 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความตอ้งการของ

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

ดร. วัลลภ  

พริิยวรรธนะ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ประชาชนในต าบลหงาว อ าเภอ

เมอืง จังหวัดระนอง  

 -เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความรู้

ความเข้าใจของประชาชนในเร่ืองสิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

5 ศกึษาแนวทางด้านโยบายท่ี

เกี่ยวข้องกับการรองรับแรงงาน

ตา่งด้าวในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ของประเทศไทย  

1. เพื่อศึกษานโยบายเกี่ยวข้องกับการรองรับ

แรงงานตา่งด้าวในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ของประเทศไทย 

2.เพื่อศึกษาถึงผลกระทบเกี่ยวกับมาตรการ

การรองรับแรงงานตา่งด้าวในกลุ่มประชาคม

อาเซียนของประเทศไทย 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางการรองรับแรงงาน

ตา่งด้าวในกลุ่มประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทย 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ ดร.

ภัทรวทิย์  

อยู่วัฒนะ 

6 ปัญหาแรงงานตา่งด้าวในเขต

เศรษฐกิจพเิศษ กรณีศึกษา: อ.แม่

สอด จ.ตาก 

1 เพื่อศึกษาปัญหาแรงงานตา่งด้าวในพื้นท่ี

เขตเศรษฐกิจพเิศษ อ.แมส่อด จ.ตาก 

2 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปญัหาแรงงาน

ตา่งด้าวในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพเิศษ อ.แม่

สอด จ.ตาก 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

ศริิญญา  

ศริิญานันท์ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

7 ศกึษาการเข้าเรียนการคงอยูแ่ละ

แนวทางการประชาสัมพันธ์ให้

นักศกึษาเข้าเรียนของนักศึกษา

นวัตกรรม  

1.เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจของนักศกึษาในการ

เลอืกเข้าศึกษาต่อในวทิยาลัยนวัตกรรม 

2.เพื่อศึกษาทัศนคตขิองนักศกึษาที่มตีอ่การ

จัดการเรียนการสอนเมื่อเข้าศึกษาต่อใน

วทิยาลัยนวัตกรรม 

3เพื่อศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษาใน

วทิยาลัยนวัตกรรม 

4.เพื่อหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์ท่ีท า

ให้นักศกึษาเลอืกเข้าเรียนในวิทยาลัย

นวัตกรรม 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์พาโชค  

เลิศอัศวภัทร 

8 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของแรงงานชาวไทย

ในจังหวัดระนอง  

1. เพื่อศึกษาความต้องการดา้นเนื้อหา ใน

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของแรงงานชาวไทยท่ีต้องการเตรียมตัวเข้าสู่

ตลาดแรงงานในเขตอ าเมอืง จ.ระนอง 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของแรงงานชาวไทยท่ีต้องการเตรียมตัวเข้าสู่

ตลาดแรงงานในเขตอ าเมอืง จ.ระนอง 

 

 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000 

อาจารย์ 

กัญญานันทน ์

อนันต์มานะ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

9 การพัฒนาตราสินคา้และบรรจุ

ภัณฑ ์เพื่อเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์

ไอศกรมีมะพร้าว ของวสิาหกิจ

ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการ 

และข้อมูลการออกแบบตราสินคา้และบรรจุ

ภัณฑข์องนักทอ่งเท่ียว ประชาชน และ

ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

2.  เพื่อพัฒนาตราสินคา้และบรรจุภัณฑ์ ใน

การเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑไ์อศกรมี มะพร้าว สู่

การยกระดับขีดความสามารถในเชงิพาณิชย์

ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. ประเมินความพงึพอใจต่อตราสินคา้และ

บรรจุภัณฑท่ี์พัฒนาขึ้น กับผู้ประกอบการ

และลูกค้า  

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

วไิลลักษณ ์

 มปีระชา 

10 การมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้มของ

ชุมชน เพื่อการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืน ศึกษากรณี เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพมหานคร  

 1.เพื่อศึกษาการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนเพื่อการ

ท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน ศกึษากรณีเขตสัม

พันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอ้มของชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวอยา่ง

ยั่งยืน 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

ดร.สัณหณัฐ  

จักรภัทรวงศ์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

11 การบริหารจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

   6.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น 

 6.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหาร

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กร

ปกครองท้องถิ่น 

 6.3 เพื่อศึกษาปญัหาอุปสรรคและแนว

ทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนขององค์กรปกครอง 

 ท้องถิ่น 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

วรันลักษณ์  

ภักดิ์ใจด ี 

12 ศกึษาการปรับปรุงกระบวนการ

การให้บริการด้วยแนวคิดลีน 

กรณศีกึษาโรงพยาบาลระนอง  

1. ศกึษากระบวนการให้บริการของ

โรงพยาบาลระนอง 

2.เพื่อวางกรอบแนวคิดการปรับปรุง

กระบวนการการให้บริการของโรงพยาบาล

ระนอง 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์นิยม 

สุวรรณเดช  

13 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียว

ชายแดนไทย จังหวัดระนอง  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาทอ่งเท่ียวชายแดนไทยจังหวัด

ระนอง 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ณธกร 

คุ้มเพชร                                                                                                                                                                                                                                                         
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ท่องเท่ียวชายแดนไทยจังหวัดระนอง 

14 การเตรียมความพร้อมการ

เลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ของประชาชนศึกษากรณี ต าบล

บึงค าพลอ้ย อ าเภอคอ้วัง จังหวดั

ยโสธร  

1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง่

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความพร้อมใน

การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ

ประชาชน 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมให้

ประชาชนเกิดความพร้อมในการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

พล.ต.ท.ดร. 

สันฐาน  

ชยนนท์ 

15 การศึกษาแนวทางสู่ความย่ังยนื

องคก์รธุรกิจเพ่ือสังคมในประเทศ

ไทย  

1 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและบริบทของปัญหา

ความไมย่ั่งยืนของผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือ

สังคม (social enterprise) ในบริบทสังคมไทย 

2 เพื่อสรุปแนวทางในการสร้างความยั่งยนื

ของผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม (social 

enterprise) ในบริบทสังคมไทย 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

เปรมกมล  

จันทร์กวกีูล  

16 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เร่ืองการ

เลีย้งลูกด้วยนมมารดา 

1. เพื่อจัดท าสื่อการเรียนรู้เรื่องการเลีย้งลูก

ด้วยนมมารดา 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

           

20,000  

อาจารย์ภัสรา 

สิริกมลศิลป์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อวัดและประเมินผลประสิทธิภาพของ

สื่อการเรียนรู้ท่ีพัฒนาได้ 

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

17 แนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

เพื่อถ่ายทอดภูมปัิญญาทอ้งถิ่น

ของผลิตภัณฑช์ุมชนผ้าขาวม้า

ร้อยส ีจังหวัดกาญจนบุรี  

1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการอนุรักษภ์ูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นของผลิตภัณฑช์มุชนผ้าขาวม้า

ร้อยส ีจังหวัดกาญจนบุรี 

2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

เพื่อถ่ายทอดภูมปัิญญาทอ้งถิ่นของ

ผลิตภัณฑช์ุมชนผ้าขาวมา้รอ้ยสี จังหวัด

กาญจนบุรี 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์นฤมล 

ชมโฉม 

18 การมสี่วนร่วมของประชาชนใน

การน านโยบายสาธารณะดา้น

ความมั่นคงไปปฏบัิติ : 

กรณศีกึษานโยบายดา้นความ

มั่นคงชายแดน อ าเภอ สังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 

1.เพื่อศึกษาระดับการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในการน านโยบายดา้นความมั่นคง

ชายแดนไปปฏบัิตขิองหน่วยงานราชการ 

2.เพื่อทราบถงึปัญหาและอุปสรรคของการ

เข้ามสี่วนของประชาชนในการน านโยบาย

ด้านความมั่นคงชายแดนไปปฏบัิตขิอง

หนว่ยงานราชการ 

3.เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไข

ปัญหาของการมสี่วนร่วมของประชาชนใน

การน านโยบายดา้นความมั่นคงชายแดนไป

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์

บริบูรณ์ ฉลอง 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ปฏบัิตขิองหน่วยงานราชการ 

19 การศึกษาปัจจัยท่ีก าหนด

แบบจ าลองค่าใชจ้า่ยของ

นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศจาก

ประเทศกลุม่อาเซียนในประเทศ

ไทย  

1 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีก าหนดแบบจ าลอง

ค่าใชจ้่ายของนกัทอ่งเท่ียวระหว่างประเทศ

จากประเทศกลุม่อาเซียนในประเทศไทย 

2 เพื่อประมาณการคา่ใชจ้่ายของ

นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศจากประเทศ

กลุ่มอาเซียนในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 

2560-2564 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กบัความตอ้งการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์วีระพล  

วงษ์ประเสริฐ  

20 รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส าหรับการตรวจสอบยอ้นกลับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสง่ออก

กล้วยไม ้จังหวัดนครปฐม  

6.1 เพื่อศึกษารูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

เหมาะสมส าหรับการตรวจสอบยอ้นกลับการ

ส่งออกกล้วยไม้ไทย 

6.2 เพื่อออกแบบรูปแบบระบบสารสนเทศท่ี

เหมาะสมส าหรับการตรวจสอบยอ้นกลับการ

ส่งออกกล้วยไม้ไทย 

  

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

พมิพพ์ลอย  

ธีรสถิตย์ธรรม  

21 การพัฒนาโมบายแอปพลเิคชั่น

ส าหรับการดูแลผู้สูงอาย ุ

1. เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลเิคชั่นส าหรับ

ผู้สูงอาย ุ

2. เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้งาน

เทคโนโลยโีมบายแอปพลเิคชั่นโดยผู้สูงอาย ุ

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

อนุรัตน์  

ก าแหงหาญ  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

22 พฤตกิรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา

ผ่านสื่อสมัยใหม่ของผู้บริโภค  

1 เพื่อศึกษารูปแบบการโฆษณาในปัจจุบัน 

2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของคน

ไทยทางด้าน 

- การเปิดรับข่าวสารจากสื่อประเภทตา่งๆ 

- การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

- พฤตกิรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านสื่อ

สมัยใหมข่องผู้บริโภค 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

ผศ.เอกณรงค์ 

วรสีหะ  

23 การพัฒนาการเรียนการสอน

อย่างสร้างสรรค์ ผ่านสื่อดจิิทัล  

1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศกึษาและเรียนรู้

จากการใชส้ื่อการเรียนการสอน 

2) เพื่อให้ผู้เรียนใชส้ื่อการเรียนการสอนได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3) เพื่อให้ผู้เรียนน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการ

สบืค้นขอ้มูล และฝกึทักษะการใชเ้ทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์ 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์

คัทลียา จันดา  

24 การมสี่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพรหม

พริาม  อ.พรหมพิราม จ.

พษิณุโลก  

1. ศกึษาระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม 

จ.พษิณุโลก 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ธวัช 

พุม่ดารา 

36 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.

พษิณุโลก 

25 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มขดีความสามารถ 

ในการแขง่ขันและขยายตลาด

กาแฟส าเร็จรูปของไทย 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1. เพื่อศึกษาโอกาสของไทยในการขยาย

ตลาดกาแฟส าเร็จรูปในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2. เพื่อศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการแปร

รูปกาแฟไทย และขีดความสามารถในการ

แข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนของประเทศ

ไทย 

3. เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการไทย ในการเพิ่มขดี

ความความสามารถในการแขง่ขัน และขยาย

ตลาดกาแฟส าเร็จรูปสู่กลุม่ประเทศอาเซียน  

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

อรพรรณ เดชา  

26 การศึกษาผลกระทบการจัดตัง้

เขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย  

1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การเมอืงและสิ่งแวดล้อม 

ในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย 

2 เพื่อศึกษาผลกระทบ ความเสีย่งและปัจจัย

ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

หทัยพันธน์  

สุนทรพพิธิ  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

27 ระบบเครอืขา่ยเซ็นเซอร์ไรส้าย

เพื่อการเกษตร  

1. เพื่อพัฒนาระบบเครอืขา่ยเซ็นเซอร์ไรส้าย

ใชใ้นการเกษตร 

2. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการวิเคราะห์ 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

            

20,000  

อาจารย์ 

สถาปัตย ์ 

กิลาโส  

กจิกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เปา้หมาย/กิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็น

เลิศทางวิชาการ/กิจกรรมการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน าไปใชแ้ก้ไขปัญหาการด าเนินของหน่วยงาน 

1 รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียว

บนฐานชุมชน ของหมูบ้่าน

ท่องเท่ียว (OTOP village 

champion : OVC) ท่ีเหมาะสมของ

จังหวัดระนอง  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ ์

OTOP ของนักทอ่งเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียวจังหวัด

ระนอง 

2. เพื่อพัฒนาสินคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์

(OTOP) เพื่อการท่องเท่ียวให้มกีารพัฒนา

ด้านการค้นหาเอกลักษณเ์ฉพาะของท้องถิ่น

ท้ังในดา้นสินค้า วัฒนธรรมประเพณ ีและ

กิจกรรมของท้องถิ่น และให้มีความพร้อมใน

การรองรับนักท่องเท่ียว 

3. เพื่อพัฒนา รูปแบบการจัดการการ

ท่องเท่ียวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเท่ียว 

(OTOP village champion :  OVC) ท่ี

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

     

293,800.00  

อาจารย์

สุพัตรา ปราณี 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

เหมาะสมของจังหวัดระนอง 

2 รูปแบบการสร้างมูลคา่เพ่ิมเพื่อ

ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชงิ

พาณิชยข์องสหกรณร์ถโดยสาร

สาธารณะแท็กซี่แบบมสี่วนร่วม   

1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และวิเคราะห์ปัจจัย

ของการมุง่เนน้ตลาดในการสร้างมูลคา่เพ่ิม 

เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันเชงิ

พาณิชยข์องธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ

แท็กซี ่ 

2.เพื่อสร้างรูปแบบการสร้างมูลคา่เพ่ิมในการ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชงิ

พาณิชยข์องรถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบ

มสี่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพในระยะสั้น 

ระยะปานกลาง และระยะยาว 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

      

715,600.00  

ผศ.ดร.

ญาณัญฎา  

ศริภัทร์ธาดา 

3 กลไกการสง่เสริมการมงีานท า

ของผู้สูงอายุท่ีเป็นแรงงานนอก

ระบบ ของอ าเภอคอ้วัง จังหวัด

ยโสธร  

ผลวจิัยท่ีได้มาน าไป เป็นกลไกการสง่เสริม

การมงีานท าของผู้สูงอายุท่ีเป็นแรงงานนอก

ระบบ ของอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร. เป็น

แนวทางในการส่งเสริมการมงีานท าของ

ผู้สูงอายุท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ ของอ าเภอ

ค้อวัง จังหวัดยโสธร. ได้รูปแบบการสง่เสริม

การมงีานท าของผู้สูงอายุท่ีเป็นแรงงานนอก

ระบบ ของอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร. 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

     

680,400.00  

ผศ.ดร.วจิิตรา 

ศรีสอน 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

4 รูปแบบการพัฒนาแรงงานข้าม

ชาติของอุตสาหกรรมอาหาร 

จังหวัดระนอง  

ศกึษารูปแบบการพัฒนาแรงงานข้ามชาติใน

สถานประกอบการ จังหวัดระนอง พัฒนา

โปรแกรมฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติในสถาน

ประกอบการ จังหวัดระนอง 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

     

357,500.00  

อาจารย์พนดิา 

นลิอรุณ 

5 ความตอ้งการและปัญหาของ

นักทอ่งเท่ียวชาวจีนท่ีมาทอ่งเท่ียว

แหลง่ตา่งๆในประเทศไทย  

1 เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลนักท่องเท่ียวชาวจีน

ท่ีมาทอ่งเท่ียว ในประเทศไทย  

2 เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียว

ตามแหลง่ตา่งๆ ในประเทศไทย  

3 เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการมา

ท่องเท่ียว ในประเทศไทย  

4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว

ชาวจีนท่ีมีต่อปัจจัยการตลาดท่องเท่ียวและ

CSR ในประเทศไทย  

5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

การตลาดทอ่งเท่ียวและปัญหาการท่องเท่ียว 

ในประเทศไทย 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

      

428,400.00  

อาจารย์ ดร. 

จิราภรณ์  

บุญยิ่ง 

6 การพัฒนากลยุทธ์ในการสร้าง

ประสิทธิผลการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารและคุณภาพของขอ้มูล

1เพื่อประเมินระดับจากการการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารและคุณภาพของขอ้มูลข่าวสารของ 

ประชาชนจากเทคโนโลยกีารสื่อสารและ

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

     

846,700.00  

ผศ.ดร. 

สุดาภรณ์  

อรุณด ี
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ข่าวสารของประชาชนจาก

เทคโนโลยกีารสื่อสารและ

สารสนเทศ (ICT) รูปแบบใหมท่ี่มี

ผลตอ่ความม่ันคงของรัฐและการ

เสริมสร้าง ธรรมาภบิาล ในเขต

พื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี    

สารสนเทศ (ICT) รูปแบบใหมท่ี่มผีลตอ่ความ

มั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภบิาล 

ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี 

2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้

ข้อมูลขา่วสารและคุณภาพของข้อมูลขา่วสาร 

ของประชาชนจากเทคโนโลยกีารสื่อสารและ

สารสนเทศ (ICT) รูปแบบใหมท่ี่มผีลตอ่ความ

มั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภบิาล 

ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี 

3) เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างการ

พัฒนากลยุทธ์ในการสร้างประสิทธิผลการ

รับรู้ขอ้มูล 

ข่าวสารและคุณภาพของขอ้มูลข่าวสารของ

ประชาชนจากเทคโนโลยกีารสื่อสารและ

สารสนเทศ (ICT) รูปแบบใหมท่ี่มผีลตอ่ความ

มั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภบิาล 

ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี 

 

 

หนว่ยงานในพื้นท่ี 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

7 การพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันเชงิ

พาณิชย ์ของธุรกิจการคัดแยก

ขยะรีไซเคิลในประเทศไทยแบบมี

ส่วนร่วม   

1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยของการสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชงิพาณิชย์ 

ของธุรกิจการคัดแยกขยะรีไซเคิลในประเทศไทย  

2.เพื่อสร้างรูปแบบความได้เปรียบทางการ

แข่งขันเชงิพาณิชย ์อย่างมปีระสิทธิภาพใน

ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  

3.เพื่อน าผลการศึกษามาบูรณาการเป็น

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจการ

คัดแยกขยะรไีซเคิลในประเทศไทย 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

   1,075,300  ผศ.ดร.

ญาณัญฎา  

ศริภัทร์ธาดา 

8 การสร้างและยกระดับเส้นทาง

การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ผ่าน

อาหารพื้นถิ่น ในภูมภิาคตะวันตก

ของประเทศไทย   

1. เพื่อส ารวจและศกึษารูปแบบธุรกิจการ

ท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรม

อาหารพื้นถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ

ไทย 2. วเิคราะห์ศักยภาพและจดัท าเส้นทาง

การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรม

อาหารพื้นถิ่นในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ

ไทย 3. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะและรูปแบบ

ธุรกิจส าหรับการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์

ผ่านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นในภูมิภาค

ตะวันตกของประเทศไทยท่ีเหมาะสม 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้

จากการวจิัยสอดคล้อง

กับความต้องการของ

หนว่ยงานในพื้นท่ี 

≥1 องคค์วามรู้ นักศกึษา/

ชุมชน 

ต.ค. 60 - 

ก.ค. 61 

     

647,800.00  

ผศ.เอกณรงค์ 

วรสีหะ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

รากน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ 

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่อง

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัย   เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย อย่างเป็นระบบ  
 

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย    

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่ก าหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณา

การสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้ 

มีความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้

ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท า

ฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5) ตดิตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้าน 

การวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ 

การด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบ  

การตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและ

ก าหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง  

3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ทุกๆ 

เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ

น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก ก 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานวจิัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

ด้านวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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