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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565-2569 แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 และจากผลการทบทวนทิศทางการวิจัย และผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จนก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใคร่ขอขอบคุณ ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายสภาพปัจจุบัน และสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการวิจัยของอาจารย์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
1) ด้านบุคลากรให้บริการ 

 บุคลากรด้านการวิจัยสามารถให้บริการในระดับปานกลางถึงระดับด ีมีความ
กระตือรือร้น  
 บุคลากรมีความพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการ แต่
ในบางครั้งก็ไม่สามารถตอบค าถามที่ชัดเจนตามความต้องการของอาจารย์
และนักวิจัยได้ 
 บุคลากรมีอัตราการคงอยู่น้อย เจ้าหน้าที่และผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยท าให้กระบวนการท างานขาดความต่อเนื่อง  
 บุคลากรขาดทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการมีสัมมาคารวะต่อผู้ที่มี
มาติดต่องานในทุกระดับจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
 บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนักถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท า
ให้ท างานไม่ท างานให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 บุคลากรขาดการวางแผนในการท างาน และไม่สามารถท างานทดแทนกันได้ 
เนื่องจากทักษะการรับรู้งานไม่ครอบคลุมหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน จึง
ท าให้ไม่สามารถท างาน บริการ หรือสนับสนุนนักวิจัยได้อย่างมีประสทิธิภาพ
สูงสุด 
 
 

 เพิ่มปริมาณบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือพัฒนาทักษะให้
บุคลากรสามารถท างานทดแทนกันได้ เพื่อท าให้การด าเนินการด้านวิจัย
ด าเนินไปอย่างไม่สะดุด  

 การสร้างความมั่นคงในอาชีพให้บุคลากรเพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาการ
ลาออกได้  

 ควรพัฒนาทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการมีสัมมาคารวะต่อผู้ที่มีมา
ติดต่องานในทุกระดับจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  

 บุคลากรควรรู้ถึงภาระงานหลัก ภาระงานอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน ขอบเขตการ
ท างานของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องตระหนักถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่อท่ีจะได้ท างานให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
1) ด้านบุคลากรให้บริการ (ต่อ) 

 บุคลากรไม่ทราบพันธกิจหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองอย่างแน่
ขัด และไม่ได้ท าหน้าท่ีที่ตนเองถนัดอย่างแท้จริง 
 

 

2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 การให้บริการบางอย่างมีความสะดวก แต่ส่วนใหญ่การให้บริการมีความ
ล่าช้า ท าให้อาจารย์และนักวิจัยต้องติดตามด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น 
สถาบันวิจัยรับเรื่องแล้วแต่ไม่แจ้งความความก้าวหน้าของงาน ฯลฯ 

 ระบบการจัดเก็บเอกสารของอาจารย์และนักวิจัยยังไม่เป็นมาตรฐานที่เป็น
ระบบอย่างชัดเจน เช่น เรื่องเอกสาร/หลักฐานหาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิด
ในหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 

 กระบวนการในการแจ้งข่าวสาร และการใช้ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยังมีความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเขียนข้อเสนอได้ทันก าหนดการ
ที่แหล่งทุนก าหนดไว้ 

 ขั้นตอนระบบการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน ควรมีขั้นตอน ระยะเวลา การขออนุมัติ
ทุนวิจัยจากภายใน-ภายนอกที่ ชัดเจนไม่มีก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่สามารถติดตามได้ว่าเอกสารด าเนินการถึงจุดไหน
แล้ว 

 ควรปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่มรีวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีการก ากับติดตาม
และแจ้งผลให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ระบบการท างาน
ระหว่างอาจารย์และนักวิจัย ผู้ เกี่ยวข้อง และงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ควรสร้างกฎระเบียบเง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติของกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันอย่างชัดเจน เพื่อจะได้
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในทางเดียวกัน  

 ควรวางระบบการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่ชัดเจน ตรวจสอบติตดตามได้ 
และควรมีระบบตรวจรับและตรวจสอบเอกสารที่เป็นระบบมากกว่านี้ 

 ควรมีการก าหนดโครงสร้างขั้นตอนการด าเนินงาน และแบ่งฝ่ายงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนด้วยการแจ้งให้บุคคลทั่วไปรับทราบ อีกทั้งมีการแจ้ง
ให้อาจารย์และนักวิจัยทราบเป็นระยะข้อมูล และติดตามได้บุคลากรท่านใด
ในหน่วยงาน 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ห้องปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ให้บริการไม่เอื้อให้นักวิจัยเข้าไปติดต่องานได้
อย่างสะดวกมากนัก โต๊ะ เก้าอี้ส่วนกลางที่สามารถนั่งคอยรับบริการมีน้อย
มาก ๆ  

 บรรยากาศดูแออัดมาก ไม่เหมาะต่อการเข้าไปติดต่อประสานงาน 

 การสร้างสภาพแวดล้อมภายในสถาบันให้รู้สึกถึงความทันสมัย ความเป็น
วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ผู้ทีม่าติดต่อได้เห็น  

 การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ไม่แออัด กว้างขวาง เหมาะต่อการเข้าไปติดต่อประสานงาน 
 ควรมีการน ารางวัล ภาพการจัดงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลการวิจัยมา
แสดง รวมไปถึงการจัดพื้นที่รอรับบริการที่ทันสมัย สวย มีที่นั่ง โต๊ะ หรือ
คอมพิวเตอร์กลางให้บริการสืบค้น เป็นต้น แก่ผู้มาขอรับบริการ 

 ควรมีมุมประชุมหารือที่สะดวกสบายส าหรับที่นักวิจัยสามารถเข้าไปติดต่อ
ประสานงาน พูดคุยในระยะเวลาที่ยาวนานได้ 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัยน้อยมาก เมื่ออาจารย์และนักวิจัยทราบว่ามี
การเปิดรับข้อเสนอก็ใกล้ถึงก าหนดส่งแล้ว ในบางครั้งท าให้ไม่สามารถท า
ข้อเสนอได้ทัน ท าให้พลาดการสนับสนุนทุนวิจัยไป  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาออกประกาศล่าช้าจนลดโอกาสส าหรับอาจารย์และ
นักวิจัยที่อยากขอทนุ 

 อาจารย์บางท่านในมหาวิทยาลัยไม่ทราบเลยว่าทางมหาวิทยาลัยมีคลินิก
วิจัย และทางสถาบันวิจัยและพัฒนามีบริการด้านใดบ้าง ซึ่งเป็นจุดอ่อน
ส าคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง 
ๆ ต่อทั้งบุคลากรภายในและภายนอกได้ทราบน้อยมาก ๆ 

 ควรปรับปรุงในการอัปเดตข่าวสารที่ครอบคลุมประกาศทุนต่าง ๆ แบบทันที
ที่ได้รับข่าวสาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอทุนของนักวิจัย และท าให้นักวิจัย
สามารถบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ควรประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
บุคคลภายนอกได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยก็ท าการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์
ต่อวงการวิชาการและชุมชน  

 ควรปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้มีกิจกรรมความเคลื่อนไหว
อยู่เสมอ เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ ฯลฯ และควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ในมีความหลากหลาย เช่น ไลน์ อินสตาแกรม ฯลฯ และระบุให้ชัดเจนว่าจะ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางไหนบ้าง และมีช่องทางไหนเป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์หลัก 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
5) ด้านทรัพยากรและระบบสารสนเทศ 

 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนายังขาดความน่าสนใจ ใช้งานและค้นหา
เอกสารยาก รวมถึงเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ให้ดาวน์โหลด ไม่มา
สามารถดาวน์โหลดได้ หรือดาวน์โหลดมาแล้วใช้งานไม่ได้ เอกสารหรือ
แบบฟอร์มบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารแล้วแต่ยังไม่ท าการอัปโหลด
เข้าในเว็บไซต์ ขาดการการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

 ฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติต่าง ๆ เพื่อหาเอกสารงานวิจัย เช่น Scopus 
ใช้ไม่ได้ เพราะการเข้าถึงเอกสารงานวิจัยได้ง่ายนั้นเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อ
การพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยต่าง ๆ ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ นักวิจัยจึง
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 มหาวิทยาลัยขาดฐานข้อมูลนักวิจัยแยกตามด้านว่ามีนักวิจัยถนัดงานวิจัย
ด้านใดบ้าง แต่ละด้านมีปริมาณเท่าใด เพื่อตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยยังขาด
ผู้เช่ียวชาญงานวิจัยด้านไหนอยู่ ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้
นักวิจัยได้ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถช่วยพยากรณ์และวางแผนการผลิต
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้ด้วย 
 

 ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ทันสมัยอยู่ตลอด การจัดวาง
หน้า Webpage เข้าใจง่าย อัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ เช่น ข้อมูลด้านทุน
วิจัย ต้องทันเวลา และทันทีเมื่อแหล่งทุนประกาศ ซึ่งอาจประกาศในเฟซบุ๊ก 
เว็บไซต์ ฯลฯ ของสถาบันวิจัยฯ และมหาวิทยาลัย หรือช่องทางอื่น ๆ  

 เอกสารที่ไม่ใช้แล้วก็ขอให้น าออกจากระบบและอัปโหลดเอกสารที่เป็น
ปัจจุบันท่ีสุดเท่าน้ัน  

 ฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติต่าง ๆ เพื่อหาเอกสารงานวิจัย เช่น Scopus 
ควรปรับปรุงระบบให้เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ที่เพียงอยู่ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยท าการ login User เข้าใ ช้ระบบ Wifi ก็สามารถเข้าใช้
ฐานข้อมูลงานวิจัยได้ทันที ไม่ต้องโหลด VPN หรืออื่น ๆ มาแล้วก็ยังไม่
สามารถใช้ได้เหมือนเดิม 

 ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย  และผู้ทรงแบบละเอียด  เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเลือกใช้นักวิจัย และมอบหมายงานวิจัยให้เหมาะสมกับความ
ถนัด ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ควรท าให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 

6) ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 
 ขั้นตอนต่าง ๆ การบริหารจัดการงานวิจัยไม่ชัดเจน และไม่เสถียร มีการ
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ท าให้เกิดความสับสนในการบริหารจัดการ 

 
 

 ควรสร้างระเบียบปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติของกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ยึดถือและปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดปัญหา
ความสับสนและไม่ชัดเจน  
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
6) ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย (ต่อ) 

 การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายของบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ นักวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และการเงิน ไม่สื่อสารกันอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุ
ส าคัญที่ท าให้กระบวนการวิจัยเกิดขึ้นช้าเพราะการเงินยังไม่อนุมัติ 

 การสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และจากแหล่งทุน
ภายนอกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ยังน้อยอยู่ 

 ข้อเสนอโครงการค่อนข้างมีขีดจ ากัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่  
ซึ่งในบางครั้งงานวิจัยที่อาจารย์เช่ียวชาญ และสนใจนั้นสอดคล้องตาม
กรอบยุทธศาสตร์ 

 ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ ที่เน้นการท าการวิจัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  และ
จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งมักเป็นกรอบการ
วิจัยที่เน้นการพัฒนาพื้นที่ ท าให้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจารย์และนักวิจัย
ไม่สามารถก าหนดหัวข้อได้ เนื่องจากเช่ียวชาญการสร้างงานหัวข้อวิจัยใน
เชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ในห้องปฏิบัติการมากกว่า ท าให้ไม่ได้
รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประกอบกับระยะทางในการเดินทางไปด าเนินการ
วิจัยในจังหวัดสระแก้วค่อนข้างไกลมาก ท าให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่าย
การเดินทางค่อนข้างมาก 

 การแก้ไขปัญหาระบบการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายได้รวดเร็ว
ขึ้น งานวิจัยก็จะสามารถด าเนินไปได้ตรงกับแผนที่วางไว้  ลดการขอขยาย
ระยะเวลา 

 ควรสร้างข้อตกลงระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน (MOU) 
ในการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ให้มากยิ่งขึ้น และ
ครอบคลุมทุกศาสตร์ 

 ข้อเสนอโครงการอยากให้เปดิกว้างมากขึ้นไม่ควรเน้นเฉพาะเชิงพื้นที ่เพื่อ
เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้พัฒนางานวิจัยมาก
ยิ่งข้ึน 

 ควรพัฒนาระบบแผนกระบวนการอนุมัติทุนทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจน 
รวดเร็ว และตรวจสอบได ้

 มีการก าหนดนโยบาย แผนการท างานต่าง ๆ อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และ
ท างานตามที่วางแผนไว้ เพื่อให้เกดิการบรหิารงานวิจัยท่ีเป็นระบบและเกดิ
ประสิทธิภาพ 

 ควรเปิดโอกาสให้การท าวิจัยในบริบทและพื้นที่ท่ีหลากหลาย ไม่ควรเน้นการ
วิจัยเฉพาะพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
6) ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย (ต่อ) 

 ด้านการเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบของผลงานบทความ
วิชาการและวิจัย และการจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร รวมไปถึงการจด
ตราสินค้าที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุน
อาจารย์และนักวิจัยที่เผยแพร่ผลงานได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ท าให้เกิดแรงจูงใจที่
ท าให้เกิดการสร้างผลงานมากขึ้น 

 ไม่มีแผนหรือนโยบายด้านการท าวิจัย กระบวนการกลั่นกรอง เกณฑ์การให้
ทุนภายใน-ภายนอก เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ชัดเจน ท าให้
ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยและอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักวิจัยได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ   

 การให้เขียนข้อเสนอสมบูรณ์ภายในระยะเวลาอันสั้น  ซึ่งท าให้ข้อเสนอ
โครงการที่เกิดขึ้นมีคุณภาพน้อยเสี่ยงต่อการไม่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย 

 

7) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การส่งเสริมยกระดับ และบ่มเพาะนักวิจัยนั้นยังอยู่ในระดับน้อย ซึ่งอาจท า
การบ่มเพาะแก่อาจารย์ในทุกระดบัเพื่อ Upskill และ Reskill ให้ตื่นตัวกับ
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองอยู่อย่างเสมอ 

 การรับนโยบายด่วนจนท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมลูส าหรับการด าเนินงานต่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องก าหนดกรอบ
แนวคิด เป้าหมาย และโจทย์วิจัยของพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว ให้ชัดเจนเพื่อให้นักวิจัยได้ท างานได้ตรงกับความต้องการของชุมชน 
ไม่ยัดเยียดหรือเพิ่มภาระให้ชุมชน และควรเปิดโอกาสสนับสนุนทุนให้แก่
นักวิจัยที่มีพื้นที่วิจัยในจังหวัดอื่น ๆ รวมไปถึงหัวข้อวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและประยุกต์ในห้องปฏิบัติการด้วย 
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1.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการวิจัยของของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
1) ด้านการประสานงาน 

 ขาดความยืดหยุ่นกรณีบูรณาการงานวิจัยหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่อง
งบประมาณ 

 การประสานงานกับนักวิจัย/อาจารย์โดยตรงจะสะดวกกว่า 
 บุคลากรผู้ประสานงานยังขาดความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงาน เช่น 
แบบฟอร์ม ขั้นตอน ฯลฯ 

 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีแผนรองรับปัจจัยเสี่ยงจากการเผชิญกับ
นโยบายเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับมหาวิทยาลัย และนักวิจัย 

 ควรมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยสามารถสนับสนุน
การท างานของนักวิจัยเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ ทั้งเรื่องเครื่องมือ 
สถานที่ การเงิน และการให้ข้อมูลด้านความเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ของ
นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยได้ 

 บุคลากรผู้ประสานงานควรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ   
 มีความต้องการความสะดวกในการประสานงานอย่างเช่นมีช่องทางในการ
ประสานงานท่ีหลากหลายมีเจ้าหน้าที่ท่ีพร้อมให้ข้อมูล 
 

2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการการท างานท่ีชัดเจนถูกต้อง 
 เจ้าหน้าที่ท างานเป็นขั้นตอนมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดจึง
ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดข้อผิดพลาด 
  

 ควรมีขั้นตอนกระบวนการการท างานท่ีชัดเจนถูกต้องและรวดเร็ว 
 มีความต้องการให้มีขั้นตอนการด าเนินงานไม่ซับซ้อนง่ายต่อการเข้าถึง 

3) ด้านความคุ้มค่าของงานวิจัย 
 งานวิจัยบางเรื่องไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรให้ 
 คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังที่เห็นผลจากการวิจัยผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์งานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ์และลุ่มลึก 

 คาดหวังว่างานวิจัยที่ใช้ต้นทุนอย่างสมเหตุสมผล แต่ได้รับประโยชน์
ครอบคลุมหลายมิติ 

 ต้องการงานวิจัยที่มีคุณภาพมีข้อมูลตรงตามความเป็นจริงมีการส ารวจจริง
ลงพื้นที่จริงผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยเหมาะสมกับงานที่จัดหา
ให้จัดท าให้ 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
4) ด้านมาตรฐานในการท าวิจัย  

 มีระเบียบวิธีวิจัยเป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการ 
 งานวิจัยส่วนใหญ่มีมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยมีขั้นตอนถูกต้อง 
แต่มีบางส่วนที่ยังขาดความเรียบร้อย และการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด 

 กรณีที่ต้องท างานวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลอง ให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ของการขอจริยธรรมนั้นตามหลักสากล 

 ความถูกต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรม และระเบียบวิธีวิจัย 
 

5) ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของงานวิจัย
ในปีงบประมาณต่อไปได้ 
 งานวิจัยที่ได้ผลออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้จริง และน าไป
ผลิตเป็นสินค้าต่อยอดได้ 
 เป็นข้อมูลพื้นฐาน สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปงานวิชาการ ต่าง ๆ 
 งานวิจัยส่วนใหญ่มีการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งมีการลงส ารวจพื้นที่ด้วยตัวเอง
ผู้วิจัยเองจึงท าให้ข้อมูลมีความละเอียดถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง
สามารถน ามาต่อยอดในการวิจัยต่อและส่งข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ให้
หน่วยงานอ่ืนได้ 

 ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอบโจทย์ความต้องการชุมชนซึ่งเป็น
ปัญหาระดับพ้ืนท่ี 

 ควรมีการจัดแสดงผลงานท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 องค์ความรู้จากผลงานเชิงพาณิชย์ สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ง่าย และ
สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ที่สนใจได้มากข้ึน 

 สามารถน ามาใช้พัฒนาต่อได้จริง และแก้ปัญหาได้จริงอย่างยั่งยืน 
 คาดหวังว่างานวิจัยที่ท าขึ้นจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลทั่วไป 

6) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 มีความต้องการอยากให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย 
 มีความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการที่ดี ความพร้อมของนักวิจัย เครื่องมือท างานวิจัยท่ีได้มาตรฐาน 
 ควรบูรณาการหน่วยงานวิจัยทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกร หรือเอกชนในระดับพื้นที ่และร่วมกันผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 การวิจัยที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีด้วยการน าผลงานวิจัยเข้าไปช่วยเหลือ 
 หน่วยผู้ให้ทุนวิจัย มีความคาดหวังสูงในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการวิจัย  
 ความคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ได้ท างานร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยจากหลากหลายศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  
 ต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาด้านการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลในชุมชนช่วยให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
 กระบวนการการประสานงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจนในการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
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1.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการวิจัยของของหน่วยงานภาคเอกชนที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
1) ด้านการประสานงาน 

 มีการติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าที่  หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบโดยยึด
ความสะดวกในการเข้าประชุมหรือการด าเนินงานร่วมกันระหว่างทั้ง  2 
หน่วยงาน 
 

 มีความต้องการให้มีการประสานงานกับกลุ่มนักวิจัยโดยตรง เพื่อความ
สะดวก และลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร 

2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 นักวิจัยมีการวางแผน ด าเนินการตามขั้นตอนการท างานชัดเจน เข้าใจง่ายไม่
ก่อให้เกิดความสับสน 

 ทางมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานเอกชนมีการร่วมกันวางแผน และก าหนด
ขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ และมีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
 

3) ด้านความคุ้มค่าของงานวิจัย 
 มีความคุ้มค่ามาก มหาวิทยาลัยสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และ
พัฒนารูปแบบของสินค้าได้มากข้ึน 

 งานวิจัยท่ีช่วยพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้านนอกเหนือจากการพัฒนาสินค้า ทั้ง
การพัฒนาบุคลากร ระบบการท างาน เพื่อลดต้นทุนขององค์กร 
 

4) ด้านมาตรฐานในการท าวิจัย  
 นักวิจัย/อาจารย์ที่ร่วมงานปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานเอกชนก าหนดโดย
เคร่งครัด โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรที่อาจมีผลต่อ
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 ควรค านึงถึงจริยธรรมในในการท าวิจัยระหว่างด าเนินการวิจัยในทุกข้ันตอน 

5) ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ได้รับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ การวางแผน
การตลาด ซึ่งมีความพึงพอใจอย่างมาก เพราะสามารถน าเอาองค์ความรู้ไป
พัฒนาต่อยอดได้ง่าย แต่ต้องชะลองานดังกล่าวเนื่องจากปัญหาภาวะทาง
เศรษฐกิจ 
 

 ด้านการพัฒนาการตลาดที่หลากหลาย มีความต่อเนื่องในระยะยาว 
 ด้านการให้องค์ความรู้ดับพนักงานของบริษัทที่จ าเป็น เช่น ระบบอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยภายในโรงงาน ฯลฯ 
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6) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนและพัฒนาในด้านการท าวิจัยที่สร้างหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการท างานให้กับหน่วยงานเอกชนได้ Upskill 
Reskill มุ่งเน้นท างานเชิงรุก ให้บริการถึงหน่วยงานโดยตรง เช่น การพัฒนาการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจภุัณฑ์ องค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยภายในโรงงาน เป็นต้น 

 มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนในมิติความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาคเอกชนให้มากยิ่งข้ึน  
 มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนาองค์กรทั้งด้านบุคลากร กลไกการท างาน ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดสู่การจัดจ าหน่ายได้จริง ผ่านกระบวนการวิจัยที่
รวดเร็ว ชัดเจน ถูกต้อง และประหยัดต้นทุน 

 มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่น าองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการท าวิจัยของอาจารย์กับนักศึกษาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้พัฒนาองค์กร
ตามบริบทของแต่ละหน่วยงานอันจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาหน่วยงานแบบรอบด้าน 

1.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการวิจัยของของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
1) ด้านการประสานงาน 

 ชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการบริการ การประสานงานด้านการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยโดยตรง ส่วนใหญ่ผ่านนักวิจัย 

 ชุมชนจะได้รับการติดต่อประสานงานจากอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยและติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ควรมีช่องทางในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
 ต้องการประสานงานกับอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยจะสะดวกและง่ายต่อการ
ท างานมากท่ีสุด 

 ควรมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับชุมชนโดยตรง 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและง่ายในการด าเนินงาน 

2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ทราบกระบวนขั้นตอนการให้บริการด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
 ชุมชนได้รับทราบกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านการวิจัยในส่วนของ
การเบิกจ่ายค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอื้อต่อการท างานจากอาจารย์ที่เป็น
นักวิจัย 

 ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการที่ง่าย สะดวก 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ในการติดต่อกับชาวบ้านซึ่งไม่เข้าใจระบบการท างานของ
มหาวิทยาลัย 

 ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการสร้างความเข้าใจบริบทของ
พื้นที่ การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่  และจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนร่วมกัน 
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3) ด้านความคุ้มค่าของงานวิจัย 
 ชุมชนยังไม่เข้าใจและเห็นความส าคัญของเป้าหมายของงานวิจัย 
 ชุมชนมีส่วนร่วมในการท างานท าให้การเกิดสัมพันธภาพที่ดี  เกิดความ
ร่วมมือในการท างาน 

 คาดหวังท่ีจะให้อาจารย์ที่ท าวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับอย่างสมเหตุสมผล 
 ผลงานวิจัยท่ีเกิดขึ้นต้องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ 
 เกิดการขับเคลื่อนการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับชุมชน 
 

4) ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ชุมชนได้น าเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยน าไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 นักวิจัยไม่ได้คืนข้อมูลผลงานวิจัยให้กับชุมชนท าให้งานวิจัยนั้น  ๆ ไม่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ 
 ขาดระบบการก ากับติดตามที่เป็นระบบชัดเจน 

 อยากให้ผลงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 ชุมชนสามารถน าผลการวิจัยไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดไปยังชุมชนอื่นได้ 

 ควรน าผลการวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เป็นการพัฒนาให้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานท่ีให้หน่วยงานอ่ืน ๆ มาศึกษาดูงานขึ้น 

 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่  เช่น การยกระดับในพื้นที่
เจาะจงพื้นที่นั้น ๆ ให้ดีขึ้น ฯลฯ ผ่านกระบวนการก ากับติดตามที่เป็นระบบ
ชัดเจน 

5) ด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย ์
 ชุมชนยังไม่ได้น าผลการวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง  เช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพื้นที่  ที่ก่อให้ เกิดรายได้  หรือน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
 นักวิจัยไม่ได้คืนข้อมูลผลงานวิจัยให้กับชุมชนท าให้งานวิจัยนั้น ๆ ไม่ได้น าไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย ์

 ควรติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ 

 ชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยไป
พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้จริง โดยการแปรรูป
วัตถุดิบทางเกษตรที่มีในครัวเรือนเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป 
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บทที่ 2 
แผนปฎิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปรัชญา  
  วิจัยสร้างคุณค่า พัฒนาท้องถิ่น   

ปณิธาน  

   เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็งและม่ังคั่งของชุมชนด้วยการวิจัย 
อัตลักษณ์ 

มุ่งสร้างวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ 

วิจัยและนวัตกรรมบนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค่านิยม 

  VRURDI  
   V : รอบรู้มีวิสัยทัศน์ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 
   R : มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   U : รู้รักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
   R : มีความรับผิดชอบและตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
   D : ขับเคลื่อนสู่อนาคตปรับปรุง และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

I : พัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรม 
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วิสัยทัศน์   
 หน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 

พันธกิจ   
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร ให้มีสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติ 

และนานาชาติ 
2. สนับสนุนจัดหาและจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชนใน การผลิตงานวิจัย               

และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 

3.  ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  ลดความเหลื่อมล้ า เสริมพลังทางสังคมและ      
เป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

4. พัฒนาหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและมีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการ
อ านวยการด้านการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนานักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

      2. จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนการวิจัย แสวงหาความร่วมมือและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
      3. ขับเคลื่อนการวิจัยและนวตักรรม ตอบโจทยท์้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

      4. พัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารและสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
      5. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและ

ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
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2.2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2569 
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2.3 แผนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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แผนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย 

ประเด็นที่ 1 
ผลผลิตการเกษตรปลอดภัย 

ประเด็นที่ 2 
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ประเด็นที่ 3 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

โจทย์วิจัย 
1. การเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร 
2. การลดต้นทุนการผลิตของภาคการเกษตร 
3. การเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) 
4. การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ด้านผลิตผลการเกษตร 
5. การบูรณาการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้าน
การเกษตรร่วมกับชุมชน 
6. การพัฒนาผลิตผลการเกษตรตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 
7. การยกระดับประสิทธิภาพด้านการเกษตร 

8. การเกษตรแม่นย าสูง (Precision Agriculture) 
9. การเกษตรประณีต (Intensive 
Agriculture) 
10. การเกษตรในโรงเรือน (Green House) 
11. โรงงานการผลิตพืช (Plant Factory) 
12. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agricultural Practices: GAP) 
13. การจัดการฟาร์มยุคใหม่  

โจทย์วิจัย 
1. นวัตกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
2. นวัตกรรมทางการเกษตรชีววิถี 
3. นวัตกรรมการปรับปรุงสายพันธุ์ พืช สัตว์ ประมง ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน 
4. การปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตร 
5. การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะสมและ
การจัดการผลิตผลทางการเกษตรอย่างครบวงจร 
6. นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)  
7. นวัตกรรมการแปรรูปอาหารเชิงพาณิชย์ ที่ได้มาตรฐาน 
8. นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
9. การเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ 
โคก หนอง นา 
10. นวัตกรรมการเก็บเก่ียวและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 
11. นวัตกรรมการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
12. นวัตกรรมการก าจัดของเสยีในฟารม์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
13. นวัตกรรมการท าปุ๋ยหมัก 

โจทย์วิจัย 
 1. การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชัน 
(Functional Food) ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกช่วง
วัย 
 2. การผลิตส่วนประกอบอาหารและสารสกัดจาก
ธรรมชาติที่มีมูลค่า 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากส่วนเหลือของภาค
การเกษตร 
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชน 
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ให้ได้มาตรฐาน มผช อย. GMP HACCP เพ่ือการส่งออก 
 6. การผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
7. การพัฒนาห่วงโซ่สมุนไพรเพ่ือสุขภาพในชุมชน 
8. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
10. การจัดชุมชนเกษตรให้เป็นเมืองอาหารและสมุนไพร
อย่างสมบูรณ์ 
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นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าและมูลค่าใหม่ในอุตสาหกรรมบริการ 

ประเด็นที่ 1 
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที ่ 
บนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ประเด็นที่ 2 
นวัตกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ประเด็นที่ 3 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) 
2. การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม 
(SME) หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
4. การพัฒนาธุรกิจเชิงบูรณาการเพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ 
5. การพัฒนาธุรกิจเพ่ือแก้ไขความยากจนในภาคเกษตร 
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วน
ร่วมในยุคนิวนอร์มัล (New Normal)  
7. การพัฒนาย่านหรือเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
หมุนเวียนฐานทุนวัฒนธรรมทรัพยากรในพ้ืนที่ 
9. การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการในการแข่งขันในตลาด 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
2. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3. การพัฒนานวัตกรด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
5. การพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวอารย
ธรรม  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงวัย 
6. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมใน 
ยุคนิวนอร์มัล (New Normal) 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีที่บูรณาการวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชน 
2. การพัฒนาการผลิตแอนิเมชัน  
เกม และเนื้อหาสาระดิจิทัล (Digital Content) ได้แก่ 
Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR)  
เป็นต้น 
3. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในระบบการขนส่ง
สินค้า 
4. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) รูปแบบ
ตลาดออนไลน์ และแพลตฟอร์ม (Platform) 
5. การพัฒนาการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน 
6. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับและ
เพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน 

ประเด็นที่ 1  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

หมุนเวียน  

ประเด็นที่ 2  
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันภัยพิบัติ 

ประเด็นที่ 3  
การพัฒนาพลังงานทดแทน 

ประเด็นที่ 4  
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

ทุกช่วงวัย 
โจทย์วิจัย 
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
ในชุมชน 
2. การสร้างระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนจาก
ทรัพยากรขยะในชุมชน 
3. นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิม่จากขยะ  
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสตกิย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ 
5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจยคุใหม่ “BCG 
Economy Model” ได้แก ่เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) 
7. การจัดการขยะและของเสียชมุชน  
ในยุคนิวนอร์มัล (New Normal)  
 

โจทย์วิจัย 
1.การบริหารจัดการทรัพยากรฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรป้องกันภัย
พิบัต ิ
4. การบริหารจัดการคุณภาพน้ า 
5. การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมในชุมชน 
7. การพัฒนาเทคโนโลยีการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนาพลังงานทดแทน ได้แก่ 
พลังงานชวีมวลเชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ พลังงานลม เปน็ต้น 
2. การพัฒนาชุมชนต้นแบบ การใช้พลังงาน
ทางเลือก พลังงานทดแทน 
3. การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตพลงังานใช้ในระดับชุมชนและระดับ
ครัวเรือน 
4. การพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทน
ด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวโดยการ
มีส่วนร่วมในชุมชน 
 

โจทย์วิจัย 
1. การบริหารจัดการและพัฒนา
ก าลังคน 
ในภาพรวมของระบบสุขภาพ 
2. การพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน
ระบบบริการสุขภาพทุกระดบั 
3. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ผู้สูงวัย
อย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ 
(Active and Productive Aging) 
4. การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาวะชุมชนยุคนิวนอร์มัล (New 
Normal) 
5. การพัฒนานวัตกรรมความ
ปลอดภัย  
และการป้องกันอุบัติภัยส าหรับทุก
ช่วงวัย 
6. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแล
สุขภาพด้วยสมนุไพร ปราชญ์
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นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน 

ประเด็นที่ 1  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

หมุนเวียน  

ประเด็นที่ 2  
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันภัยพิบัติ 

ประเด็นที่ 3  
การพัฒนาพลังงานทดแทน 

ประเด็นที่ 4  
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

ทุกช่วงวัย 
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แพทย์แผนไทย ในยุคนิวนอร์มัล 
(New Normal)  
7. การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์(GIS) ในการวางแผนเฝ้า
ระวัง ป้องกัน โรคติดต่ออุบัติใหม่
และอุบัติซ้ า 
8. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
โปรแกรมประยุกต์ (Application) 
ระบบแจ้งเตือน  
เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล 
ผู้สูงอายุในชุมชน 
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นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเด็นที่ 1  
การจัดการการเรียนรู้และการบริหารใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นที่ 2  
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นที่ 3  
ชุมชนนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ชุมชนอัจฉริยะ  

ประเด็นที่ 4  
สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนทกุช่วงวัย 
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ผู้เรียนและคณุภาพตามทศวรรษที่ 21 และ
สอดรับกับยุคนวินอร์มัล (New Normal) 
3. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในรูปแบบผสม (On-site และ 
Online 
4. การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาด้วย
ระบบนิเวศการศึกษา 
5. การพัฒนาการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้
ตามตามทศวรรษที่ 21 และสอดรับกับยุคนิ
วนอร์มัล (New Normal) 
6. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และ มหาวิทยาลัย 
7. การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้พื้นที่
นวัตกรรมการศกึษา (Education Sandbox)  
เพื่อยกระดับคณุภาพโรงเรียน 

โจทย์วิจัย 
1. การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ (Reskill และ 
Upskill)  
โดยความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
2. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (Massive Open Online 
Courses : MOOCs) 
4. การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบโรงเรียน
ออนไลน์ ส าหรับผูสู้งอาย ุ
 5. การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลเพื่อการเรียน
การสอนยุคนิวนอร์มัล (New Normal) 
6. การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
7. การพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ
ของคนทุกช่วงวัย 
8. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพบัณฑิต 

โจทย์วิจัย 
1. การสรา้งชุมชนที่เข้มแขง็แบบมีส่วนร่วม  
2. การสรา้งนวตักรรมชุมชนโดยนกัวิจัยชมุชน  
3. การสรา้งรปูแบบการพฒันาชุมชนอัจฉริยะ 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
4. การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นอัจฉริยะ 
(Smart Local Government)  
5. การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทาง
พระราชด าริหรือศาสตร์พระราชา  
6. การพัฒนาการมีสว่นร่วมการเรียนรู้ของ
ชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมชมุชน 
7. การพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิน่สู่ชุมชน
นวัตกรรม 
8. การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) และวิศวกรสังคม 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาลในชุมชน 
2. การพัฒนารูปแบบการสร้างความ
มั่นคง  
สังคมสมานฉันท์ ลดความรนุแรง และ
ส่งเสริมสังคมเปิด (Open Society)  
3. การพัฒนาการบริหารจัดการ
กระบวนการยุติธรรมในชุมชน 
4. การสร้างสรรค์งานศลิป์ในชุมชน 
5. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน 
6. การพัฒนารูปแบบการแก้ปญัหา
การด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคนิวนอร์มัล (New 
Normal) 
7. การพัฒนาการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมของผู้สูงวยั 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเด็นที่ 1  
การจัดการการเรียนรู้และการบริหารใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเด็นที่ 2  
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นที่ 3  
ชุมชนนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ชุมชนอัจฉริยะ  

ประเด็นที่ 4  
สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

8. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนทุก
ช่วงวัยในยุคนิวนอร์มัล (New Normal) 
9. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูใ้นยุคนิวนอร์
มัล (New Normal) 
10 การพัฒนานวัตกรรมการบริหารใน
สถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
สอดรับกับยุคนวินอร์มัล (New Normal) 

และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
สอดรับกับยุคนิวนอร์มัล (New Normal) 
 
 
 

 

8. การพัฒนานวัตกรรมแบบมีสว่นร่วม
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่นให้สอดรับกับแผนระดบัจังหวัด 
ระดับกลุ่มจังหวัด  
10. การพฒันาการจดัสวัสดิการสงัคม
ของผู้สงูวยัโดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
2.4 แผนพัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
บทที่ 3 

แผนการด าเนนิโครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3.1 แผนการด าเนินโครงการและกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

แผนงาน 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 
3.1.1 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจลงพื้นที่ 

คัดเลือกผู้ประกอบการ เก็บ
ข้อมูล, จังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แต่ละ
รายการเพื่อพัฒนาผลติภณัฑ์โดยใช้
เทคโนโลยี องค์ความรู้ที่เหมาะสม 

1) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ไม่
น้อยกว่า 2 เครือข่าย (จังหวัดปทุม 1 เครือข่าย, 
จังหวัด 
สระแก้ว 1 เครือข่าย) 
2) จ านวนกลุ่มผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชน หรือผู ้
ประกอบการ OTOP สามารถเข้าร่วมโครงการได้  
14 ผลิตภณัฑ ์
3) รายงานสรุปการด าเนินงานจ านวน 1 ฉบับ 

179,900 
 

ธ.ค. 64 - ม.ค. 
65 

อ.ณรัช พรนิธิ
บุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 

 กิจกรรมที่ 2 การบริหารจดัการ
โครงการ การติดตามประเมินผล 
และจัดท ารายงาน 
 

1) เพื่อรายงานผลการด าเนินให้
คณะกรรมการทราบ 
2) เพื่อจัดท ารายงานผลงานท่ีไดร้บัการ
พัฒนาท้ัง 14 ผลิตภัณฑ ์
3) เพื่อติดตามผลการด าเนินงานขอปรงบ
ประมาณ 2564 

1) ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง (12ครั้ง/ปี) เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
2) มีเล่มรายงานผลการพัฒนาผลติภัณฑ์  5 เล่ม 
3) โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ร้อยละ 85 

157,100 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565  
 

อ.ณรัช พรนิธิ
บุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลติภณัฑ์
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด

1) เพื่อบูรณาการการท างานร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมถ ์

1) ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
จ านวน 14 ผลิตภณัฑ ์
2)นักศึกษาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 30 คน 

1,838,400 
 

ก.พ. - ก.ค. 
65 

อ.ณรัช พรนิธิ
บุญ 
อ.กุลชาติ  
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

สระแก้ว พร้อมถา่ยทอดองค์
ความรู้ 14 ผลติภณัฑ ์
 

ราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบการสินค้า
ชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
2) เพื่อน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผลงาน
ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลยัฯ และภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ใน 
ชุมชนมาพัฒนาผลิตภณัฑ ์
3) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนในพ้ืนท่ี
การพัฒนาของมหาลัยฯ 
4) เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้รับการพฒันา 
ถ่ายทอดออกสู่ชุมชนในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์

3) ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
แล้ว  
มีรายได้เพิม่ขึ้น ร้อยละ 10 
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พัฒนาผลิตถัณฑ์ให้กับ
ชุมชน จ านวน 14 ผลิตภัณฑ ์
5) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 

พันธุวรกุล 

 กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการด้านออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์แผนธุรกจิ 
การตลาดออนไลน์ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ และการถ่ายภาพเพื่อ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์   
(2 พื้นที ่ปทุม/สระแก้ว)   
  

1) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1) จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมจังหวัดปทุมธานี ไม่น้อย
กว่า 30 คน 

        
298,600  
 

ม.ค. - มี.ค. 
65 
 

อ.ณรัช พรนิธิ
บุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 

 กิจกรรมที่ 5 จัดแสดงผลงาน 
และจัดท าสื่อวิดีทัศน ์ 

1) เพื่อแสดงผลงานท่ีได้รับการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ขุมชนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระแก้ว 

1) แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้ับการพัฒนาแล้ว 
14ผลิตภณัฑ ์
2) มีสื่อวิดีทัศน์ผลติภณัฑ์ 14 ผลงาน และสื่อ
ส าหรับการ 

        
364,000  
 

มิ.ย. - ก.ค. 
65 
 

อ.ณรัช พรนิธิ
บุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

2) เพื่อผลิตสื่อวิดีทัศน์ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ แนะน าละประชาสัมพนัธ์ให้
รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ผลงาน จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระแก้ว 
 

 กิจกรรมที่ 6 จัดประกวดผลงาน
ด้านแผนธุรกจิของนักศึกษา 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัด
ปทุมธาน ีและจังหวัดสระแก้ว 
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 
3) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนนิงาน 
และสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายความ
ร่วมมือภายนอก 
มหาวิทยาลยั 

1) ประกวดแผนธุรกจิของนักศึกษา 
ที่เขา้ร่วมโครงการจ านวน 14 ผลติภัณฑ์ จ านวน 1 
ครั้ง 
2) นักศึกษาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน 
3) เครือข่าย/ชุมชน ที่เข้าร่วม ไมน่้อยกว่า 10 คน 
4) เพื่อสร้างเครือข่าย/ชุมชน ที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
14 กิจการ 

        
162,000  
 

มิ.ย. - ก.ค. 
65 

อ.ณรัช พรนิธิ
บุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 

งบประมาณ 3,000,000   
แผนงาน 1 การผลติบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลติภาพ (Productive Learning) 
1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บณัฑติมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่(Startup) 
 กิจกรรม 1 ประชาสัมพันธ์เชิญ

ชวนนักศึกษา นักเรียนเข้าร่วม
โครงการบม่เพาะให้บณัฑิตมี
ทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup)  

1) เพื่อสร้างการรับรู้ วัตถุประสงค ์ของ
การเข้าร่วมโครงการ 
2) เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 

1) จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 50 คน 3,000  ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565  

อ.ณรัช พรนิธิ
บุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 

 กิจกรรม 2 การฝึกอบรม
นักศึกษาโครงการบม่เพาะให้
บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และ
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการวางแผนเริม่
ธุรกิจใหม ่
2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง

1) จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 
2) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อกิจกรรม ร้อยละ 80 

28,800  
 

 ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565  

อ.ณรัช พรนิธิ
บุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

ผู้ประกอบการ ส าหรับนักศึกษาทีก่ าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีให้สามารถ
สร้างโอกาสประกอบธรุกิจตัวเอง 

 กิจกรรมที่ 3 จัดท าค่ายการท า
ธุรกิจสตาร์ทอัพ  

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ทักษะ
การจัดการชมรม เช่น การจัดอีเวนท์ กา
รบริหาองค์กร การท าตลาด ฯลฯ 
2) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคดิการ
ท าสตาร์ทอัพเบื้องต้น 
3) เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือการท าธุรกิจ
จริง 

1) จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 
2) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อกิจกรรม ร้อยละ 80 

               
52,400  
 

 ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565  

อ.ณรัช  
พรนิธิบุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 

 กิจกรรม 4 การประกวดแผน
ธุรกจิของนักศึกษา นักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการบม่เพาะให้
บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
(รอบคัดเลือก) 

1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการจริง 
 

1) จ านวนทีมผู้ประกอบการใหม่ฝกึหัด (Startup) 
ที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม  

39,300  
 
 
 

 ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565  
 

อ.ณรัช  
พรนิธิบุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 

 กิจกรรม 5 การน าเสนอและ
ประกวดผลการด าเนินธุรกิจของ
นักศึกษา (รอบตัดสิน)  

1) เพื่อน าเสนอผลการด าเนินธุรกจิของ
นักศึกษา          
2) ประกวดผลการด าเนินธุรกิจของ
นักศึกษา (รอบตัดสิน)  
 

1) จ านวนผู้ประกอบการใหม่ฝึกหดั (Startup) ที่
เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 
ราย  
 

               
55,550  
 

 ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565  

อ.ณรัช  
พรนิธิบุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

 กิจกรรม 6 การบริหารจัดการ 
จัดประชุมติดตาม ประเมินผล 
และการจัดท ารายงาน 

1) เพื่อรายงานผลการด าเนินให้
คณะกรรมการทราบ 
2) เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน 
3) สร้างการรับรู้ และประชาสัมพนัธ์ผล
การด าเนินงาน 

1) ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน 
2) มีเล่มรายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 
3) โครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

         
20,950  
 

 ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565  

อ.ณรัช  
พรนิธิบุญ 
อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 

งบประมาณ 200,000   
2 แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาของท้องถิ่น 
2. งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  กิจกรรม 1.พัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย 
1) เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที ่
2) พัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัย
และนวัตกรรมเชิงพื้นที่และ เชิงประเด็น 
3) เพื่อพัฒนาวิจัยสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
4) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ
วิจัยที่เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนและ
ท้องถิ่น  

1) ระดับความส าเร็จของผลงานวจิัยและนวตักรรม
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ท่ีและ เชิงประเด็น
ด้านการจดัการเรียนรู้ด้านการบรกิารและการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ระดับ 3)  
2) จ านวนผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็นที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ (2 ผลงาน)  
3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ (ระดับ 3)  
4) ระดับความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยที่เพื่อ
แก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น (ระดับ 3)  

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ อุ่น

เสน่หา 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

5) จ านวนสัญญาหรือโครงการวิจยัที่ได้รับ
การสนันสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า เสริมพลังทาง
สังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น
ในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง (1 สัญญา/ 
โครงการ)  
6) จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์องค์ความรู้ใหม่ท่ี
เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการแก้ปัญหาชุมชน (1 ผลงาน)  

 กิจกรรม 2. ส่งเสรมิและจัดท า
วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา 

1) เพื่อเผยแพร่วารสารวิจยัและพัฒนา 
วไลยอลงกรณส์าขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2)   เพื่อพัฒนาบริหารจัดการ
งานวารสารวจิัย ให้มีคณุภาพ ทั้งด้าน
คุณภาพของบทความ และการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

1) จ านวนวารสารวิจยัเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของฐานข้อมูล TCI จ านวน 1 เล่ม  
 
 
 

134,500 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 

 กิจกรรม 3. การเผยแพร่และการ
น าเสนอผลงานการ วิจัย
ระดับชาติและระดบั นานาชาติ 
และการด าเนินการทางทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1) เพื่อสนับสุนนการไปน าเสนอ การ
เผยแพรต่ีพิมพ์บทความ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัชาติ 
และระดับนานาชาติ ตามประกาศการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์และ
บุคลากร 

1) จ านวนผลงานวิจัยของอาจารยน์ักวิจัย ที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับชาตหิรือนานาชาติหรือ ผลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา ตามเกณฑส์กอ. อย่างน้อย 
50 ผลงาน 

591,500 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

อ.กุลชาติ  
พันธุวรกุล 

หมายเลขอ้างอิง 190119S1SJ41084

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 

33 
 

แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

 กิจกรรม 4. การจดัหาและ
จัดสรรทุนสนับสนุนการวจิัย 
(วจ.65) 

เพื่อจัดหาและให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็นด้านการจัดการเรยีนรู้ ด้านการ
บริการและการท่องเทียว    ด้าน
การเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสรมิ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

1) ระดับความส าเร็จในการจดัหาเงินทุนสนับสนุน
การวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ดา้นการบริการ
และการท่องเทียว ด้านการเกษตรและอาหารด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อปี (ระดับ 3)  
2) จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยัที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านบริการและการท่องเทีย่ว การเกษตร
และอาหาร การเสรมิสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
(5 ล้านบาท)  

1,000,000 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

ผศ.ดร.วี
ระวัฒน์ อุ่น

เสน่หา 

 กิจกรรม 5 งานจริยธรรมใน
มนุษย ์

1. เพื่อพิจารณาโครงการวิจยัตาม
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
2.เพื่ออกใบรับรองจริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย ์
3.เพื่อติดตามอละตรวจสอบโครงการวิจัย
ที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย ์
 

1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์/นักศึกษาต่อ
ระบบการด าเนินงานของศูนย์คณะกรรมการการ
วิจัยในมนุษย ์อยู่ในเกณฑไ์ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

180,000 ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

ผศ.ดร.วี
ระวัฒน์ อุ่น

เสน่หา 

 กิจกรรมที่ 6 พัฒนางานบ่มเพาะ
ชุดวิจัย VRU 

1.เพื่อส่งเสรมิให้อาจารย์และนักวิจัย
ด าเนินโครงการวิจัยทีส่อดคล้องกับกรอบ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2.เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใน
การพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชนเ์ชิง

1) ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยทีส่อดคล้องกับกรอบ
การวิจัยของมหาวิทยาลัย 5 เรื่อง  
2) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยท่ี
ถูกน าใช้ประโยชน์ ในชุมชนและเชิงพาณิชย ์ 
(ระดับ 3)  

200,000 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2565 

ผศ.ดร.วี
ระวัฒน์ อุ่น

เสน่หา 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

พาณิชย ์
3.เพื่อสร้างนวัตกรรมจากงานวิจยัเพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมที่ได้
จากผลงานวิจยัเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
(ระดับ 3)  

 
 
 

งบประมาณ 2,206,000   
2.2.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 กิจกรรม 1 การพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยสู่การขอรับความคุม้ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยวิธีการ
โค้ชและระบบพ่ีเลี้ยง 

1)จัดการความรู้พัฒนาการผลติผล
งานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย          
2) เพื่อก ากับติดตามดูแลด้วยระบบพ่ี
เลี้ยงให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ
บุคลากรไดร้ับการพัฒนาผลงานวจิัยสู่การ
จดทะเบียนความคุ้มครองทรัพย์สนิทาง
ปัญญาหรือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
และมีการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1 จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 50 คน 40,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

อาจารย์ว่าที ่
ร.ต. ปิยะพงษ ์
ยงเพชร 

 กิจกรรม 2 การจดัเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และจดั
แสดงผลงานท่ีใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์งานทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัยฯ 

1) เพื่อจัดแสดงผลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุคลากร
น าผลงานยื่นจดทรัพยส์ินทางปัญญาและ
สร้างเวทีแลกเปลีย่นความรู้ด้าน
นวัตกรรม 

1) จ านวนช้ินท่ีเข้าประกวด 10 ผลงาน 30,000 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย. 
2565 

อาจารย์ว่าที ่
ร.ต. ปิยะพงษ ์
ยงเพชร 
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงาน
ที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์งานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ 

 

งบประมาณ 70,000   
2.2.3 โครงการ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาตริ่วมกับภาคีเครือข่าย           
 กิจกรรม 1. การจดัประชุม

ประชุมวิชาการร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

"1) เพื่อจัดประชุมวิชาการร่วมภาคี
เครือข่าย เพื่อระดมทรัพยากรในการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า เสรมิพลงัทาง
สังคม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนและท้องถิ่นในการพึ่งพาตนเองและ
จัดการตนเอง 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วย
งานวิจัยท่ัวประเทศ" 

1) จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 1 
ครั้ง  
 

398,840 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย 
2565 

อ.ปวิช เรียง
ศิร ิ

งบประมาณ 398,840   
แผนงาน 5 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ 
5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศกึษาความเป็นเลิศ           
 กิจกรรม 1.โครงการ การจัดการ

มาตรฐานการศึกษาดา้นวิจัยตาม
พันธกิจ 

1) เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพที่
สอดคล้องกับ สกอ.และนโยบาย
มหาวิทยาลยั 
2) เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถ
พัฒนางานประกันคุณภาพสอดรับและ
เป็นส่วนหน่ึงของกับงานประจ า 

1) ร้อยละ 80 ของความส าเรจ็โครงการเบิกจ่าย
ตามแผนและระดบัคะแนนเกณฑค์ุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ 

9,300  
 
 

ก.ค-ก.ย 2565 อาจารย์ปวิช 
เรียงศิร ิ

งบประมาณ 9,300   
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

5.4.1โครงการพัฒนาระบบประสทิธิผลการบริหารส านักงาน 
  กิจกรรม 1. โครงการบริหาร

ส านักงาน พัฒนาทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการท างานตามพันธกิจ 

1) การบริหารส านักงาน พัฒนา
ทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการท างานตาม
พันธกิจ 

1) ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 300,000  ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565  

อาจารย์ปวิช 
เรียงศิร ิ

 กิจกรรม 2. โครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์และจดัท าแผน
ประจ าปี งบประมาณ 2565 

1) เพื่อทบทวนแผนปฏบัติการประจ าปี 
2564 2) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2565 3) จัดท าแผนอัตราก าลัง
และแผนพัฒนาบคุลากร  

1) จ านวนผู้เข้าร่วมท าแผนปฏบตักิารประจ าปี 
2565 ร้อยละ 80  

20,000 เม.ย-มิ.ย 
2564 

อาจารย์ปวิช 
เรียงศิร ิ

งบประมาณ 320,000 
 
 

  

5.4.3 โครงการ สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจดัการการจัดประชุม งานจัดแสดง และงานประกวดแข่งขัน โดยมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 กิจกรรม 1. โครงการจัดการจดั

ประชุม งานจัดแสดง และงาน
ประกวดแข่งขันเพื่อสนับสนุน
และพัฒนาระบบบริหารจดัการ 

เพื่อขับเคลื่อนงานให้ความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ จากการ
จัดประชุม งานจดัแสดง และงาน
ประกวดแข่งขันต่างๆ 

1) ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายตามแผนการจัด
ประชุม 

373,760 ตลอด
ปีงบประมาณ 
2565 

ผศ.ดร.ปุณย
นุช นิลแสง 
 
 

งบประมาณ 373,760   
รวมงบประมาณทุกโครงการ ทั้งสิ้น 3,572,100  
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3.2 ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ  

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผู้ก ากับตดิตาม 

เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเปน็ผูป้ระกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
1.9 จ านวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่ม

เพาะของมหาวิทยาลัย  
- ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) 

ราย 5  คณะ/วิทยาลัย 
 

ผศ.ปิยะ สงวนสิน 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
2.1 จ านวนเงินทนุสนับสนนุการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละ        

เชิงประเด็นดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ล้านบาท 35  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบนัวิจัยฯ (5 ลา้น) 

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบดี 

2.2 จ านวนผลงานวิจัยที่ถูกน าใชป้ระโยชน์ในชุมชนและเชงิพาณชิย ์ ผลงาน 8  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบนัวิจัยฯ  (1 ผลงาน) 

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบดี 

2.3 ร้อยละผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาตแิละ
นานาชาติตอบโจทย์การพฒันาเชิงพื้นที่และเชงิประเด็นด้าน               
การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและ
อาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อผลงานวิจัยทั้งหมด   

ร้อยละ  
 

40  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบนัวิจัยฯ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบดี 

2.4 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ที่และ      
เชิงประเด็น ดา้นการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว 
การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิง่แวดล้อม ที่มีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ การจดสิทธบิัตร และการจด
อนุสิทธิบัตร  

ผลงาน 8  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบนัวิจัยฯ (1 ผลงาน) 

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผู้ก ากับตดิตาม 

2.5 จ านวนโครงการวิจัยที่ถูกก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โครงการ 1 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 โครงการ 
2. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ  1    โครงการ 
รวม 2 โครงการ 

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบดี 

2.6 จ านวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนนุจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ า เสริมสร้าง
พลังทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการ
พัฒนาตนเองและจดัการตนเอง 

สัญญา/ 
โครงการ 

10  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบนัวิจัยฯ (1 สญัญา) 

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบดี 

2.7 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  
 

ผลงาน 50  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบนัวิจัยฯ (1 ผลงาน) 

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบดี 

2.8  ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การฝึกหัดครูต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด (นโยบายสภา) 
 

ร้อยละ  15  คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบนัวิจัยฯ 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์
บด ี
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสงัคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลยัเชิงพืน้ที่ รวมทั้งสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟืน้ฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.4 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเปน็ขั้วความ

เจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พฒันานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อ
พัฒนาสินคา้ชุมชน  

ล้านบาท 2 
 

1. สสร. 200,000 บาท 
2. สถาบนัวิจัยและพัฒนา 200,000 บาท 
3. งานบริหารทรัพย์สินรายไดฯ้ 1,600,000  
บาท 
รวม 2,000,000 บาท  

รศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
รองอธิการบดี 
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3.3 ตัวชี้วัดโครงการและผู้รับผิดชอบ  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  

1.5 สร้างบัณฑิต
สมรรถนะสูง บ่ม
เพาะความเป็น
ผู้ประกอบการ   
จิตอาสา และ
สร้างวิศวกร
สังคม  

1.5.3 โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะ ความเป็น
ผู้ประกอบการ  
 

1.5.3.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มี
การเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 
80 

 บ่มเพาะทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ  
 ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 
 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
 ทดลองปฏิบัตติามแผนธุรกิจ 

 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 คณะ/วิทยาลยั 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  

2.1 พัฒนาแผน
ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ตามโจทยเ์ชิง
พื้นที่และเชิง
ประเด็น 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้างโจทย์   
การพัฒนาเชิงพื้นที่และ   
เชิงประเด็น ดา้นการ   
จัดการเรียนรู้ ด้านการ
บริการและการท่องเทียว 
การเกษตรและอาหาร ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและ

2.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ใน
การจัดหาเงินทุนสนับสนุน    
การวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา    
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น     
ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการ
บริการและการท่องเทียว      
ด้านการเกษตรและอาหาร   
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

ระดับ 
3 

 การจัดหาทุนสนับสนุนการ
วิจัยและนวตักรรมที่เน้นพัฒนาเชงิ
พื้นที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการบริการและการท่อง
เทียว  ด้านการเกษตรและอาหาร         
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก 

 สถาบันวิจัยฯ 
  คณะ/วิทยาลัย 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมต่อป ี

 

 

 

 การจัดหางบประมาณ 
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
 การจัดหาทุนเพื่อการพัฒนา
พื้นที่แบบบูรณาการตาม Model การ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 
Economics พัฒนาคนในท้องถิ่นสูก่าร
สรา้ง Brand เมือง 
 สร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัย
และเครือข่ายนักนักวิจัย 
 พัฒนาแผนบริหารทุนวิจัย 

 2.1.2 โครงการพัฒนาโจทย์
วิจัยและนวตักรรมที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที ่

2.1.2.1 ระดับความส าเรจ็ของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และ 
เชิงประเด็นด้านการจดัการ
เรียนรูด้้านการบริการและ    
การท่องเที่ยว การเกษตรและ
อาหาร การสร้างเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 
3 

  วางแผนระบบการบริหาร
งานวิจัยท่ีตอบโจทย์แหล่งทุน 
(Research program) 
 บ่มเพาะนักวิจัยในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบรูณาการ
ข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน 
(Research program) 
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร ์

 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 คณะ/วิทยาลยั 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

 ส่งเสริมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์
เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research 
program) 

 2.1.3 โครงการส่งเสริมการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.1.3.1. ระดับความส าเรจ็ของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติตอบโจทย์การพัฒนา
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น  

 

 

ระดับ 
3 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิ
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยัและ        
งานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพฒันา
เชิงพื้นที่ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ส่งเสริมและจัดท าวารสารวิจัย  
 สนับสนุนเครื่องมือ องค์
ความรู้ และบริการที่เป็นประโยชน์ใน
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีต่อบโจทย์การพัฒนาเชิง
พื้นที่ในระดับชาติและนานาชาต ิ

 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 คณะ/วิทยาลยั 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

2.1.4 โครงการจัดท า
วารสารวิจัย 
วารสารวิชาการ 

จ านวนวารสารวิจัย วารสารวิชา
กาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของฐานข้อมูล TCI 

7 

เล่ม  

ส่งเสริม สนับสนุนให้การจดัท าวาสาร
วิจัย และการจัดท าวารวารวิชาการ  

 คณะ/วิทยาลยั 
 สถาบันวิจัยฯ (1 
เล่ม) 

สถาบันวิจัย 
 

2.1.5 โครงการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมใน
การพัฒนาชุมชนและใช้

2.1.5.1 ระดับความส าเรจ็ของ     
การพัฒนาผลงานวิจัยท่ีถูกน าใช้
ประโยชน์ ในชุมชนและเชิง

ระดับ 
3 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัที่ใช้ประโยชนใ์น
ชุมชน และเชิงพาณิชย ์

 สถาบันวิจัย 
 คณะ/วิทยาลยั 

สถาบันวิจัย 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ พาณิชย ์

 

 สัมมนา ฝึกปฏิบตัิการร่วมกับ
หน่วยงานผู้ให้ทุน ภาครัฐและเอกชน
ในการสร้างผลงานวิจัยและนวตักรรม
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน และใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
 บ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้าง
งานวิจัยและนวตักรรมในการพัฒนา
ชุมชน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ตามระดับความเช่ียวชาญ (ระดับต้น 
ระดับกลาง ระดับสูง) 
 บริหารติดตามงานวิจัยสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 2.1.6 โครงการพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการจด
ทะเบียน 

2.1.6.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีต่อบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ได้รับการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ระดับ 
3 

 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยการ
ส่งเสริมการผลติผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนานวตักรรมจนมี
การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และนักวิจัยผลติผลงานวิจยั
และนวัตกรรมทีต่อบโจทย์การพัฒนา
เชิงพื้นที่ได้รับการจดทะเบยีน 

 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 คณะ/วิทยาลยั 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่จดทะเบียนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.7 โครงการพัฒนางาน
บริการวิชาการสู่งานวิจัย
และนวัตกรรมเชิงพื้นที่และ       
เชิงประเด็น  

2.1.7.1 จ านวนผลงานวิชาการ 
วิจัยและนวตักรรมเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็นท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

20 
 ผลงาน 

 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานบริการวิชาการงานวิจยั
และนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 
 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ให้มศีักยภาพในการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วม 
 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและ
นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ และการ
สร้างนวัตกรรม 

 คณะ/วิทยาลยั 
 สถาบันวิจัยฯ (1 
ผลงาน) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

2.2 พัฒนา
ข้อเสนอแนะ
นโยบาย
สาธารณะโดยใช้
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) 

2.2.1 โครงการพัฒนาวิจัยสู่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ
องค์ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

2.2.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ     
การพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อ
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูก
ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

ระดับ 
3 

 พัฒนาฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) เพือ่รองรับการสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่          
แบบบูรณาการ 

 พัฒนางานวิจัยสูก่ารถา่ยทอด
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 คณะ/วิทยาลยั 
 งานศูนย์

คอมพิวเตอร์  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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แผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่
แบบบูรณาการ  

2.3 สร้าง
เครือข่ายดา้น
การวิจัยในการ
แก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า เสริม
พลังทางสังคม  

 

2.3.1 โครงการเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนใน
การวิจัยทีเ่พื่อแก้ไขปญัหา
ของชุมชนและท้องถิ่น  

2.3.1.1 ระดับความส าเร็จของ
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในการวิจัยที่เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

ระดับ 
3 

 พัฒนาแผนบริหารงานวิจัย 
และแผนการประชาสมัพันธ์องค์กรใน    
เชิงรุก 
 สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชมุชน 

 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 คณะ/วิทยาลยั 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

2.3.2 โครงการสรา้ง
นวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

2.3.2.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การพัฒนานวัตกรรมที่ได้จาก
ผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 
3 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ
นักวิจัยผลตินวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เครือข่ายเกีย่วกับการผลิตนวตักรรม
จากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 คณะ/วิทยาลยั 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

 2.3.3 โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคี

2.3.3.1 จ านวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย

2 ครั้ง  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อ
ระดมทรัพยากรในการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า เสริมพลังทางสังคม เพื่อเพิ่ม

 คณะ/วิทยาลยั 
 สถาบันวิจัยฯ (1 
ครั้ง) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

เครือข่าย 

 

ต่อปีงบประมาณ ขีดความสามารถของชุมชน และ
ท้องถิ่น ในการพัฒนาการพึ่งพาตนเอง 
และการจัดการตนเอง  

 การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม 
Thailand Research Expo 

 การจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ
สร้างเครอืข่ายวจิัยกบัพันธมติรวิจัยทัว่
ประเทศ 

 

2.4 สร้าง
เครือข่าย
งานวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ้

2.4.1 โครงการส่งเสริมวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2.4.1.1 ร้อยละของอาจารย์     
ครุศาสตร์ที่ร่วมมือกับเครือข่าย
ในการสร้างผลวิจัยและนวัตกรรม
การ จนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละ  

15 

 ส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ตีพิมพ์เผยพรผ่ลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

คณะครุศาสตร ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจดัการมหาวิทยาลัยสูค่วามเป็นเลิศ 

4.3. พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้
เปม็หาวิทยาลัย

4.3.1 โครงการจัดตั้งกองทุน
เริ่มต้นผู้ประกอบการ      
(Pre Seed Fund) 

4.3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การจัดตั้งกองทุนเริม่ต้น
ผู้ประกอบการ (Pre Seed 

ระดับ 
2 

 มีการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้น
ผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 

สถาบันวิจัยฯ  สถาบันวิจัยฯ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/ค าอธิบาย
เพ่ิมเติม 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้รายงาน 

แห่งการพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur
ial University)  

Fund) 

3.4 ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินเป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ 1.9 จ านวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 
 - วิศวกรสังคม 
 - ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) 
ค าอธิบาย 
วิศวกรสังคม หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิด

วิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนปราศจากข้อขัดแย้ง และ
ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากคณะ/หน่วยงานที่มีการจัดอบรมวิศวกรสังคม  
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถจัดท าแผนธุรกิจสู่การพัฒนาธุรกิจของ

ตนเอง 
เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชน 
ท้องถิ่น เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้าน

การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิง
ประเด็น X 100 

จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมด 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน  
ค าอธิบาย  
จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน หมายถึง 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานในการ            จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ฝึกหัดครู ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ทั้งหมด  
เกณฑ์การประเมิน  

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ฝึกหัดครู X 100 

จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดของอาจารย์  
 
 
3.5 ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพ่ือเป็นผู้น า
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การเปลี่ยนแปลงต่อสังคมเกณฑ์การประเมิน 

โครงการที่ 1.5.3  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 เกณฑ์การประเมิน 

จ านวนหลักสูตรที่มีการเปิดสอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
X 100 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 
  

ตัวช้ีวัดที่ 1.5.3.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
  เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดตั้ง Business unit และมีแผนการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา 
ระดับ 2 มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ

กิจกรรมที่ระบุไว้ตามแผน 
ระดับ 3 มีแผนธุรกิจที่ถูกน าไปด าเนินการจริง และสร้างประโยชน์/รายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนที่ได้รับการพัฒนา 
ระดับ 4 มีผู้ประกอบการที่ด าเนินการธุรกิจตามแผนธุรกิจได้จริง หรือได้รับรางวัลจากการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับ 5 มีการประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการที่ 2.1.1  โครงการการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการ

และการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อปี 
  เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการจัดหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการ
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เรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 2 มีแผนบริหารทุนวิจัยและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่ 
และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 3 มีการด าเนินงานจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีการรายงานผลการ 
ด าเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายนักนักวิจัย 
ระดับ 5 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและ

การท่องเทียว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อปีเป็นไปตามแผน 
โครงการที่ 2.1.2  โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2.1 ระดับความส าเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการ

เรียนรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการ

เรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 3 มีการบ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน (Research 

Program) 
ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์แหล่งทุน 

(Research Program) 
ระดับ 5 มีการน าผลการด าเนินงานตามระดับ 4 มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผลการด าเนินการ 
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โครงการที่ 2.1.3  โครงการการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.1.3.1 ระดับความส าเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนา
เชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น  

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้านการจัดการ

เรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น ด้าน

การจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 3 มีการสนับสนุนเครื่องมือ องค์ความรู้ และบริการที่เป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบ

โจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับ 4 มีการส่งเสริมและจัดท าวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 ฉบับ 
ระดับ 5 จ านวนผลงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเชิง

ประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการ 
โครงการที่ 2.1.5  โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

  ตัวช้ีวัดที่ 2.1.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยที่ถูกน าใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานวิจัยที่ถูกไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์ 
ระดับ 3 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้มีสมรรถนะในการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน และใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ระดับ 4 มีการจัดสัมมนา ฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานผู้ให้ทุน ภาครัฐและเอกชนในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

การพัฒนาชุมชน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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ระดับ 5 จ านวนผลงานวิจัยที่ถูกน าใช้ประโยชน์ในชุมชน และเชิงพาณิชย์เป็นไปตามแผน 

โครงการที่ 2.1.6  โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการจดทะเบียน  
  ตัวช้ีวัดที่ 2.1.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียนจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ 3 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องได้ 
ระดับ 4 มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง

พ้ืนที่ได้รับการจดทะเบียน 
ระดับ 5 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการที่ 2.2.1  โครงการพัฒนาวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน  
  ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนด
เป็นนโยบายสาธารณะ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบาย

สาธารณะ 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบาย

สาธารณะ 
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ระดับ 3 มีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือรองรับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
ระดับ 4 พัฒนางานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชนมีการรายงานผลการด าเนินการตามแผน 

เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือถูกก าหนดเป็นนโยบาย

สาธารณะเป็นไปตามแผน 
 
 
โครงการที่ 2.3.1  โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น   

  ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1.1 ระดับความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน
และท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกในการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ า เสริมสร้าง

พลังทางสังคม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
ระดับ 2 มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการ

แก้ปัญหาชุมชน 
ระดับ 4 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายเกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 5 จ านวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อม

ล้ า เสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเองเป็นไปตามแผน 
โครงการที่ 2.3.2  โครงการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  

  ตัวช้ีวัดที่ 2.3.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 
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ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 2 มีแผนและก าหนดเป้าหมายจ านวนผลงานนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 3 มีการบ่มเพาะอาจารย์ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 4 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการ

แก้ปัญหาชุมชน 
ระดับ 5 จ านวนนวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นเป็นไปตามแผน 

 
โครงการที่ 2.4.1  โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 ร้อยละของอาจารย์ครุศาสตร์ที่ร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เกณฑ์การประเมิน  
จ านวนอาจารย์ครุศาสตร์ที่ร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน X 100 
จ านวนอาจารย์ครุศาสตร์ทั้งหมด  

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการที่ 4.3.1  โครงการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
  ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1.1  ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
  เกณฑ์การประเมิน  

ระดับที่ 1 มีการวิเคราะห์ความพร้อม วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) 
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ระดับที่ 2 มีการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) เสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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เพ่ือพิจารณา 

ระดับท่ี 3 มีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 50 
ระดับท่ี 4 มีการด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนเริ่มต้นผู้ประกอบการ (Pre Seed Fund) ร้อยละ 80  
ระดับท่ี 5 มีการจัดสรรเงินทุนเพื่อร่วมทุนในผลงานหรือนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 1 ราย 
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บทท่ี 4 

การก ากับติดตาม 
 

4.1 แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องมี

การพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในหลักการ สาระส าคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภ ายในให้
รับทราบ เข้าใจ มีการน าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ ส านัก 
ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอ้ืออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้มีการ
ก าหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุม
ติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 
4.2 รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

เพ่ือท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ  สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานและเป็นไปตาม
หลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการ
ก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก าหนดจัดให้
มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ  
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4.3  ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 

การขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและ
ตระหนักถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
     1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล   ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะ

ผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 
2565 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก รวมทั้งส านักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงาน
เพ่ือจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

      1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย โดยจ าเป็นต้องมีการน าเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการราย งาน
ผลการด าเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       1.3 การมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์
ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

      1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอ
ความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคม
ภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น 
โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการน าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อาทิ จดหมายข่าว การป ระชุม
ติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
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2. ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
     2.1 การพัฒนาผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็น

กระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน  และ
การปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ าเป็นต้องใช้
เวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าก าร
เปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน  

    2.2 การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องยึด
หลักการท างานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้การด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 

       2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์
การด าเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทาง การบริหาร
หลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้าง
องค์การรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลส าเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการ
จัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

     2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใน 12 เดือน ของทุกปี และน าเสนอผลการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ
และน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
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