แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั และพัฒนา
วันที่ 18 ธันวาคม 2562

บทสรุ ปผู้บริ หาร
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กาหนดให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีเพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565) และจากการทบทวนทิศทางการวิจัย และผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน บุคลากร จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
เพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้จึงต้องอาศัยการรวมพลัง ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานบริหารจัดการ
และนาแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
คณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายในและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ จัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2548 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ที่มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 และต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 กาหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีส่วนราชการภายในเป็น สานักงานผู้อานวยการ มีขอบข่ายพันธกิจตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 เรื่อง ขอบข่ายพันธกิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยดังนี้
1. สนับสนุน ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสานึกในความเป็นไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ให้บริการทางวิชาการ
4. ร่วมมือและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
6. สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดาริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ผู้บริหำรหน่วยงำนจำก อดีตถึงปัจจุบัน
รายชื่อของผู้บริหารหน่วยงานตั้งแต่อดีตที่เป็นสานักวิจัยและบริการวิชาการจนถึง ปี พ.ศ. 2547 และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในปี
พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 รายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

พ.ศ. – พ.ศ.
2538 - 2539
2539 – 2543
2543 - 2546
2546 - 2547
2548 - 2552
2552 – 2556
2556 - 2560
2560 – ปัจจุบัน

1.2 ปรัชญำ
สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่สากล
1.3 ปณิธำน
มุ่งมั่น พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ
1.4 อัตลักษณ์
บริหารงานวิจัยควบคู่งานบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคม
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1.5 เอกลักษณ์
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการอย่างโปร่งใสด้วยใจบริการ
1.6 เป้ำหมำย
16.1 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นดาเนินงาน ด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และงานตามยุทธศาสตร์
16.2 เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสอดคล้องกับแผนงบประมาณที่ตั้งไว้
1.7 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผน
1.7.1 ร้อยละของการรายงานความสาเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานวิจัย ร้อยละ 85 ของจานวนโครงการที่ สนับสนุนและส่งเสริม
ด้านงานวิจัย
1.7.2 ร้อยละของการรายงานความสาเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมงานบริการวิชาการ และงานตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 90 ของจานวน
โครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมงานบริการวิชาการ และงานตามยุทธศาสตร์
1.7.3 มีร้อยละของโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสที่กาหนด ร้อยละ 90 ของจานวนโครงการทั้งหมด

3

ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)

ปัจจัยภำยใน

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ทาให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึงจุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน
(W : Weakness) โอกาส (O : Opportunities) และอุปสรรค (T : Treats) เพื่อนาไปพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป ซึ่งจากการทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกล่าว สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
จุดแข็ง (S: Strengths)
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดยการจัด
อบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ
3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้านงานวิจัย
และการบริการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ
5. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI)
6. มีศักยภาพสูงด้านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

จุดอ่อน (W: Weakness)
จุดอ่อน (Weakness : W)
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์
2. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) และ
ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ
3. งานวิจัยแบบชุดโครงการมีจานวนน้อย เนื่องจาก
นักวิจัยไม่เข้าร่วมการอบรม
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ปัจจัยภำยนอก

2.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ด้วยวิธี SWOT ทาให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึงโอกาส (O:Opportunities) และอุปสรรค
(T: Treats) ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) นี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทา แผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการ
พัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป
ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)
โอกำส (O: Opportunities)
โอกำส (Opportunities : O)
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรม
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะให้การสนับสนุนการวิจัยของ
คณาจารย์หลายแหล่ง
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความร่วมมือใน
ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
องค์กร

อุปสรรค (T: Treats)
อุปสรรค (Treats : T)
1. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจานวนน้อย
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ยังมีจานวนน้อย เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3. ขาดระบบงานวิจัยด้านการส่งเสริมการต่อยอดและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยสู่สังคม

ผลจากการนาข้อมูลด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT สามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 2.3
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ซึ่งจากผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT ดังกล่าวทาให้สามารถนาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมากาหนดเป็น วิสัยทัศน์ เพื่อนามาใช้ในการ
จัดทา แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังภาพที่ 2.1
2. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศำสตร์ตำม แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
W

S
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. สถาบันวิจยั และพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการวิจยั โดยการ
จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจยั อย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ
3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้าน
งานวิจัยและการบริการวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
4. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ
5. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
6. มีศักยภาพสูงด้านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

O
โอกำส (Opportunities : O)
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรม
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีแหล่งเงินทุนภายนอกทีจ่ ะให้การสนับสนุนการวิจยั ของ
คณาจารย์หลายแหล่ง
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความร่วมมือ
ในด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และองค์กร

วิสัยทัศน์

จุดอ่อน (Weakness : W)
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิง
พาณิชย์
2. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ (MIS) และระบบฐานข้อมูล
ด้านงานวิจยั และการบริการวิชาการ
3. งานวิจัยแบบชุดโครงการมีจานวน
น้อย เนื่องจากนักวิจยั ไม่เข้าร่วมการ
อบรม

กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่
เป็นผู้นาด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิน่ อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร

T

อุปสรรค (Treats : T)
1. งบประมาณในการบริหารจัดการมี
จานวนน้อย
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ยังมีจานวนน้อย เนื่องจากขาด
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3. ขาดระบบงานวิจัยด้านการส่งเสริม
การต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
งานวิจัยสู่สังคม

ภาพที่ 2.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
3.1 วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3.2 พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ท้องถิ่น และสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 โดยบูรณาการกับ การเรียน
การสอนและการวิจัย
4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยแบบ บูรณาการ ในรูปแบบชุดโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ
5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอก
6. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3.3 นโยบำย
1. สร้างและพัฒนานักวิจัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
3. เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์สนใจทางานวิจัย ผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ทางานวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
6. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อบริหารจัดการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
7. จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมงานวิจัย และการบริการวิชาการ
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3.4 แผนภูมิควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำ สตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติร ำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
(แผนระดับ 1)

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำหมำย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา คนตลอดช่วง
ชีวิต
ตัวชี้วัด 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.3.6 การวางพื้น ฐานระบบรองรั บ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์ม

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำ หมำย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ ง มี คุณภาพ พร้อมส าหรับ วิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา คน
ตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัด 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
4.3 ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.3.1 การปรับ เปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เ อื้อ ต่อ การ
พัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับ การเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
เป้ำหมำย : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ
ตัวชี้วัด 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.1.7 สร้ างความเป็ นธรรมในการเข้าถึง บริก ารสาธารณสุ ข และการศึก ษา
โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
4.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับ
ครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน
การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ
ครอบครัว การเงินและอาชีพ
4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการ
พึ่งพาตนเองและการพึ่งพากันเอง
4.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
4.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันท่งปัญญาให้กบั ชุมชน

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
(แผนระดับ 2)

ประเด็นที่ 11 : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้ำหมำย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ทมี่ ีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่
21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์

ประเด็นที่ 11 : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้ำหมำย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรูแ้ ละทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 รักการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์

ประเด็นที่ 17 : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้ำหมำย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประเทศไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9
กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย
(2) คลอดบุตร(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน
อุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทางาน

แผนย่อย
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1) จัดให้มี การพัฒ นาทักษะที่ สอดรับ กับทั กษะในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่
21 โดยเฉพาะทั ก ษะด้านการคิด วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
แนวทำงกำรพัฒนำ 2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ

เป้ำ หมำย : วัยเรี ยน/วัย รุ่น มี ความรู้ และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก คิ ด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

เป้ำหมำย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี สานึกพลเมื อง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ
World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

เป้ำหมำย : มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่ เป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือ

ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ
(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20
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แผนกำรปฏิรูปประเทศ

-

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12
(แผนระดับ 2)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษ
ที่ 21
เป้ำหมำยที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิม่ ขึ้น

-

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับ
โลกศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำยที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มขึ้น

-

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
เป้ำหมำยที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ไดรับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น

ประเด็น/แนวทำงพัฒนำ
3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมี
คุณค่ำ
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ ามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษา

ประเด็น/แนวทำงพัฒนำ
3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิต
อย่ำงมีคุณค่ำ
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-25679)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563 -2565)
(แผนระดับ 3)
ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 -2565)
สถำบันวิจัยและพัฒนำ

แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ

3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ ามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทัง้ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมาย
1.1 พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึน้
1.2 ยกระดับงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้นาไปสูก่ ารตีพมิ พ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติ
นานาชาติ หรือนาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับศักยภาพบุคลากร
เป้าหมาย
3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
3.2 มีเครือข่ายการทางานทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ร้อยละของการรายงานความสาเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริม
ด้านงานวิจัย ร้อยละ 85 ของจานวนโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานวิจัย

มีร้อยละของโครงการทีส่ ามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสที่
กาหนด ร้อยละ 90 ของจานวนโครงการทัง้ หมด

1.1 โครงการการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research
Expo)

3.1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็น/แนวทำงกำรพัฒนำ
3.3 เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำน
รำกตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน
ที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน
3.3.3 พัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ ระดับ ชุมชน การ
สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่
กับ เศรษฐกิ จ ชุม ชน การสร้างความร่วมมื อกั บภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒ นา
ความรู้ในเชิง ทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเ พื่ อสร้างศักยภาพให้กั บชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
2.1 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสังคม
2.4 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ร้อยละของการรายงานความสาเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมงานบริการ
วิชาการ และงานตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 90 ของจานวนโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมงานบริการ
วิชาการ และงานตามยุทธศาสตร์

2.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
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พ.ศ.2563
สถำบันวิจัยและพัฒนำ

งบประมำณ

1.2 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
1.3 โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1.4 โครงการจัดทาวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
1.6 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563
1.7 โครงการพัฒนานักวิจัย
1.8 โครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2563
1.9 โครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยโดรนกู้ภัยและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ”
6,164,000

2.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จกั สาน จานวน 2
ผลิตภัณฑ์ 2 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง )
2.4 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2.5 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
2.6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จกั สาน
2.7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

222,500

3,440,540
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3.5 สรุปข้อมูลพื้นฐำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 3.1 สรุปข้อมูลพื้นฐำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ลำดับ

ชื่อโครงกำร

1

โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจยั และพัฒนา

2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

3

โครงการการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand
Research Expo)

4

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย

5

โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6
7
8
9

โครงการจัดทาวารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”
ประจาปี พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนานักวิจัย

งบรำยได้
งบแผ่นดิน

บ.กศ.

บ.กศ.
(เพิ่มเติม)

เงินกอง
ทุนวิจัย
อววน.

เงินอุดหนุน
ภำยนอก (วช.)

รวมทั้งสิ้น

200,000

200,000

22,500

22,500
150,000

150,000

30,000

30,000

600,000

600,000

178,000

178,000

25,000

25,000

120,000

120,000

600,000

600,000
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งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ลำดับ

ชื่อโครงกำร

10

โครงการวิจัยและนวัตกรรม

11

โครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วย
โดรนกู้ภัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ”

12

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

13
14
15
16

งบรำยได้
งบแผ่นดิน

บ.กศ.

บ.กศ.
(เพิ่มเติม)

เงินกอง
ทุนวิจัย
อววน.

เงินอุดหนุน
ภำยนอก (วช.)

3,911,000

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสาน จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง )
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น

3,911,000
550,000

550,000

550,000

9,827,040

109,630
100,000
985,470
750,000
820,000

17

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

325,440

18

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จักสาน จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ 1 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)

350,000

รวมเงินทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

3,440,540

222,500

1,703,000

3,911,000
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3.6 แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

โครงการการนาเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย
โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการจัดทาวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนานักวิจัย
โครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2563
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สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

โครงการการนาเสนอผลงานวิจัยใน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand
Research Expo)

1. การจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานวิจัย
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงาน
นิทรรศการ

1 ครั้ง
ร้อยละ 80

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย

1. มีการเชิดชูเกียรตินักวิจัย

3 ประเภท

โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์

1. จานวนห้องหน่วยจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์
2. จานวนการสนับสนุน MOU
3. การขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์
1. ต้นฉบับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2. โครงการ/กิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา
1. จานวนครั้งที่จัดประชุม
2. จานวนโครงการวิจยั ที่ผ่านการพิจารณา

โครงการจัดทาวารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

1 ห้อง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

งบประมำณ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

30,000

150,000

600,000

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

แหล่งรำยได้
บกศ. (เพิ่มเติม)

1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

บกศ. (เพิ่มเติม)
บกศ. (เพิ่มเติม)

1 MOU
10 โครงการ
3 ฉบับ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

178,000

1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

บกศ. (เพิ่มเติม)

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

25,000

1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

บกศ. (เพิ่มเติม)

ร้อยละ 90
2 ครั้ง
20 โครงการ
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โครงกำร/กิจกรรม
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2563
โครงการพัฒนานักวิจัย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
จานวนกลุ่มเป้าหมาย

โครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี 2563 จานวนโครงการวิจยั
โครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพ งานวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลา
การบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยโดรนกู้ภัยและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของ
ประเทศ”

ค่ำเป้ำหมำย
150 คน
50 คน/
โครงการ
4 โครงการ
100

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

งบประมำณ
120,000
600,000
3,911,000
550,000

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

แหล่งรำยได้
บกศ. (เพิ่มเติม)
บกศ. (เพิ่มเติม)
เงินกองทุนวิจัย
อววน.
เงินกองทุนวิจัย
อววน.
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โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น
2.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
2.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2 พื้นทีเ่ ป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง )
2.4 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2.5 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
2.6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน
2.7 โครงการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น
โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน

1. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในชุมชนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการ
2. สื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษา
1. กิจกรรม โครงการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
2. หน่วยงาน (ภายใน) เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก
3. จานวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
4. ร้อยละรายได้ของครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
1. จานวนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของ
ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ
2. จานวนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ
3. จานวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
กิจกรรม
4. ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในการ
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

30 คน
2 ชิ้นงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
จักสาน จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2 พื้นที่
เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทอง )

5 กิจกรรม

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

แหล่งรำยได้

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

1,016,000

1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

งบประมาณ
แผ่นดิน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

750,000

1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

งบประมาณ
แผ่นดิน

120,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

6 หน่วยงาน
15 ครัวเรือน
ร้อยละ 10
2 ผลิตภัณฑ์
200 คน
20 คน
20 คน
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โครงกำร/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

1. จานวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. จานวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดอ่างทอง
3. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระรา
โชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตัวชี้วัด สงป.
4. จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิด
ร่วมทาระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นาชุมชน และประชาชน
ตัวชี้วัด สงป.
1. จานวนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนที่ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพ
2. จานวนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
3. จานวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. จานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จของโครงการ

5 ตาบล
5 ตาบล
110 คน

1. จานวนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชนที่ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพ
2. จานวนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
3. จานวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. จานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จของโครงการ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
1 ตุลาคม 2562
– 30 กันยายน
2563

แหล่งรำยได้

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

325,440

1 ตุลาคม 2562
– 30 กันยายน
2563

งบประมาณ
แผ่นดิน

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

350,000

1 ตุลาคม 2562
– 30 กันยายน
2563

งบประมาณ
แผ่นดิน

820,000

งบประมาณ
แผ่นดิน

4 กิจกรรม
2 ผลิตภัณฑ์
50 คน
20 คน
8 กิจกรรม
2 ผลิตภัณฑ์
100 คน
30 คน
12 กิจกรรม
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โครงกำร/กิจกรรม
โครงการพัฒนาพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

1. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน
ท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการ

120

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

งบประมำณ
109,630

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน
2563

แหล่งรำยได้
งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3
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กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและยกระดับศักยภำพบุคลำกร
3.1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและยกระดับศักยภำพบุคลำกร
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจยั และ
พัฒนา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

1. ร้อยละของผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสถาบันวิจยั และพัฒนา
2.ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการยกระดับศักยภาพ
บุคลากร
1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

ร้อยละ 85

8 คน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

งบประมำณ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

22,500

200,000

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563

แหล่งรำยได้
บารุงการศึกษา

บารุงการศึกษา
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ภำคผนวก

ภาคผนวกหมายเลข 1

คำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ที่ 29 /2563
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
--------------------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
1) อาจารย์ ดร.สุจิตกัลยา
มฤครัฐอินแปลง
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก
4) อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
5) นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
6) นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี
7) นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
8) นางสาวบงกช สมหวัง
9) นางสาวสุธีรา มูลดี
10) นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์
11) นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด
12) นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์

โดยมีหน้ำที่ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วางแผนการดาเนินงานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
ทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน
นาเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการอื่นๆ ที่ผู้อานวยการสถาบันมอบหมาย
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สั่ง ณ วันที่

10 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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