
 

  
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
ดำเนินการให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

เอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จัดทำเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 นี้ จะเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

 หน้า 
คำนำ  
สารบัญ   
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  ก  
แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

1 

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงานและผลผลิตโครงการ  

2 

สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  

6 

ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ยทุธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

9 

ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 9 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

13 

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 
กรอบกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย จำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อน
งานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้งบประมาณในการดำเนินการจาก 3 
แหล่ง คืองบประมาณแผ่นดิน งบประมาณจากเงินรายได้ และงบกองทุนวิจัย มรท.   

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ยึดหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประเด็นสำคัญ 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
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แผนงานและผลผลิตแผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ลำดับที่ แผนงาน 
ผลผลิต/
โครงการ 

งบประมาณ 2565 (บาท) 

งบแผ่นดิน งบ บกศ. 
งบกองทุน
วิจัย มรท. 

รวม 

1 พ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1,250,000 80,000  1,330,000 

2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

โครงการ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

11,000,000   11,000,000 

3. ยุทธศาสตร์การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

  2,500,000 2,500,000 

รวม 12,250,000 80,000 2,500,000 14,830,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำแนกตามยทุธศาสตร์ 
แผนงานและผลผลิต/โครงการ 
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กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงานและผลผลิตโครงการ 

ลำดับที่ แผนงาน 
ผลผลิต/
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน บกศ. 
กองทุนวิจัย

มรท. 
1 พ้ืนฐานด้าน

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 1,250,000 80,000  

2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

โครงการ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

4 11,000,000   

3 ยุทธศาสตร์การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4   2,500,000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ปี 2565 10 
12,250,000 80,000 2,500,000 

14,830,000 
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สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลำดับที่ แหล่งงบประมาณ จำนวนเงินงบประมาณ ร้อยละ 
1 งบประมาณแผ่นดิน  12,250,000 82.60 
2 งบประมาณเงินรายได้ (บกศ.)  80,000 0.54 
3 งบประมาณกองทุนวิจัย มรท. 2,500,000 16.86 

รวม 14,830,000 100.00 
 

 

 

 



 
 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  

ผลผลติ/โครงการ  
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนการดำเนินงานตามโครงการ  
หน่วยนับ  จำนวน  ตอบตัวช้ีวัด  ไตรมาส  

1  
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส  

4 
  ผลสัมฤทธ์ิ

ตาม พรบ.  
 

ผลผลติ/
โครงการ 
ตาม พรบ.  

แผน
ยุทธศาสตร์  

 

ประกันคณุภาพ/
ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลยั  

    

ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
1. โครงการยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนสู่ 
University as a Market place 

          

เชิงปริมาณ :  
1. จำนวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

คน 200  √ √ √ 0.00 0.00 200.00 0.00 

2. จำนวนนักเรียน และนักศึกษา ท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

คน 375  √ √ √ 0.00 0.00 375.00 0.00 

3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการสร้างหรือพัฒนา ผลิตภณัฑ ์ 15  √ √ √ 0.00 0.00 15.00 0.00 

เชิงคุณภาพ :  
1. จำนวนประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ท่ีมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 
 

√ √ √ 0.00 0.00 80.00 0.00 

2. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการไดร้ับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพในการประกอบการเพิ่มมากข้ึน 

ร้อยละ 100     0.00 0.00 100.00 0.00 

เชิงเวลา :  
1. ร้อยละกิจกรรมทีด่ำเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ร้อยละ 100 
 

√ √ √ 0.00 0.00 100.00 0.00 
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ผลผลติ/โครงการ  
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนการดำเนินงานตามโครงการ  
หน่วยนับ  จำนวน  ตอบตัวช้ีวัด  ไตรมาส  

1  
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส  

4 
  ผลสัมฤทธ์ิ

ตาม พรบ.  
 

ผลผลติ/
โครงการ 
ตาม พรบ.  

แผน
ยุทธศาสตร์  

 

ประกันคณุภาพ/
ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลยั  

    

ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
2. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก (รวมผูสู้งอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
และเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ) 

          

เชิงปริมาณ :  
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 600  √ √ √ 0.00 0.00 600.00 0.00 

2. จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมขน 15     0.00 0.00 15.00 0.00 

เชิงคุณภาพ :  
1. ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุม่เป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

15  √ √ √ 0.00 0.00 15.00 0.00 

2. ร้อยละของผูสู้งวัย ผู้ดูแลผูสู้งวัย ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา มีทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

70     0.00 0.00 70.00 0.00 

เชิงเวลา :  
1. การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

 
ร้อยละ 

90  √ √ √ 0.00 0.00 90.00 0.00 

ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
3. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนสามบุร ี

      
    

เชิงปริมาณ :  
1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 
ชุมชน 

 
3 

 √ √ √ 0.00 0.00 3.00 0.00 
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ผลผลติ/โครงการ  
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนการดำเนินงานตามโครงการ  
หน่วยนับ  จำนวน  ตอบตัวช้ีวัด  ไตรมาส  

1  
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส  

4 
  ผลสัมฤทธ์ิ

ตาม พรบ.  
 

ผลผลติ/
โครงการ 
ตาม พรบ.  

แผน
ยุทธศาสตร์  

 

ประกันคณุภาพ/
ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลยั  

    

2. รายวิชาที่เกิดการบรูณาการดา้นสิ่งแวดล้อมในชุมชน รายวิชา 2  √ √ √ 0.00 0.00 2.00 0.00 

เชิงคุณภาพ :  
1. สิ่งแวดล้อมในชุมชนในรับการพัฒนาท่ีดีขึ้นสามารถ
เป็นชุมชนต้นแบบได้อย่างยั่งยืน 

ชุมขน 1  √ √ √ 0.00 0.00 1.00 0.00 

2. ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับบริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

80     0.00 0.00 80.00 0.00 

เชิงเวลา :  
1. ร้อยละกิจกรรมทีด่ำเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ร้อยละ 100  √ √ √ 0.00 0.00 100.00 0.00 

ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
4. โครงการอาหารปลอดภัย 

          

เชิงปริมาณ :  
1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการอบรมความรู้ด้านอาหาร
ปลอดภัย 

ชุมขน 9  √ √ √ 0.00 0.00 9.00 0.00 

เชิงคุณภาพ :  
1. ผู้เข้ารับการอบรมของชุมชนไดร้ับองค์ความรูด้้าน
อาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

80  √ √ √ 0.00 0.00 80.00 0.00 

เชิงเวลา :  
1. โครงการดำเนินไปตามแผนงาน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

80  √ √ √ 0.00 0.00 80.00 0.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ผลผลติ/โครงการ  
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนการดำเนินงานตามโครงการ  
หน่วยนับ  จำนวน  ตอบตัวช้ีวัด  ไตรมาส  

1  
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส  

4 
  ผลสัมฤทธ์ิ

ตาม พรบ.  
 

ผลผลติ/
โครงการ 
ตาม พรบ.  

แผน
ยุทธศาสตร์  

 

ประกันคณุภาพ/
ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลยั  

    

ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสรมิสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

          

1. จำนวนบทความวิจัย บทความวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับชาติและ
นานาชาติ 

เรื่อง/ฉบับ 150 
 

√ √ √ 38 38 37 37 

2. การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้ง 1  √  √   1  

3. จำนวนวารสารทีเ่ผยแพร ่ เล่ม 2  √  √ 1  1  

เชิงคุณภาพ :  
1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัย 
บทความวิชาการและงานสรา้งสรรค์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่กำหนดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
(กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์) อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ 

ร้อยละ 20 

 

√  √ 0.00 0.00 0.00 20 

2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัย 
บทความวิชาการและงานสรา้งสรรค์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่กำหนดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์) อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 

ร้อยละ 30 

 

√  √ 0.00 0.00 0.00 20 
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ผลผลติ/โครงการ  
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนการดำเนินงานตามโครงการ  
หน่วยนับ  จำนวน  ตอบตัวช้ีวัด  ไตรมาส  

1  
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส  

4 
  ผลสัมฤทธ์ิ

ตาม พรบ.  
 

ผลผลติ/
โครงการ 
ตาม พรบ.  

แผน
ยุทธศาสตร์  

 

ประกันคณุภาพ/
ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลยั  

    

3.วารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นไป
ตามเกณฑ์คณุภาพวารสารวิชาการไทยฐานข้อมลู TCI 2 

เล่ม 1 
 √  √ 1 0.00 1 0.00 

เชิงเวลา :  
1. ร้อยละกิจกรรมทีด่ำเนินการแลว้เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ 100 
 

√  √ 0.00 0.00 100.00 0.00 

ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสรมิสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

  
 

       

เชิงปริมาณ :  
1. จำนวนคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษยฯ์ ที่
ได้รับการความรู้และทักษะ 

คน 10 
 

√ √  0.00 0.00 10 0.00 

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์

โครงการ 10  √ √  2 3 3 2 

เชิงคุณภาพ :  
1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ฯ ได้รับ
ความรู้ใหม่และทักษะเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 
 

√ √  0.00 0.00 80.00 0.00 

2.ข้อเสนอโครงการวจิัยของอาจารย์และนักศึกษาได้รับ
การรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

โครงการ 10  √ √  2 3 3 2 

เชิงเวลา :  
1. ร้อยละกิจกรรมทีด่ำเนินการแลว้เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ 100 
 

√ √  0.00 0.00 100.00 0.00 
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ผลผลติ/โครงการ  
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนการดำเนินงานตามโครงการ  
หน่วยนับ  จำนวน  ตอบตัวช้ีวัด  ไตรมาส  

1  
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส  

4 
  ผลสัมฤทธ์ิ

ตาม พรบ.  
 

ผลผลติ/
โครงการ 
ตาม พรบ.  

แผน
ยุทธศาสตร์  

 

ประกันคณุภาพ/
ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลยั  

    

ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

  
 

       

เชิงปริมาณ :  
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/คณะกรรมการไดร้ับ
ค่าตอบแทนในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ2565 

คน 5 √ √ √ √ 0.00 0.00 5 0.00 

2. จำนวนอาจารย ์ คน 40 √ √ √ √ 0.00 0.00 40 0.00 

เชิงคุณภาพ :  
1. ข้อเสนอโครงการวิจยัเป็นไปตามข้อกำหนดของ
มหาวิทยาลยัและความต้องการของท้องถิ่น 

เรื่อง 24 √ √ √ √ 24 0.00 0.00 0.00 

2. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 √ √ √ √ 0.00 0.00 80 0.00 

3. มหาวิทยาลัย มีนักวิจยัหน้าใหม่เพิ่มขึ้น คน 5 √ √ √ √ 0.00 0.00 5 0.00 

เชิงเวลา :  
1. ร้อยละกิจกรรมทีด่ำเนินการแลว้เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ 100 √ √ √ √ 0.00 0.00 100 0.00 

ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
8. งานสนับสนุนทุนนักวิจัย 
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ผลผลติ/โครงการ  
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนการดำเนินงานตามโครงการ  
หน่วยนับ  จำนวน  ตอบตัวช้ีวัด  ไตรมาส  

1  
ไตรมาส  

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส  

4 
  ผลสัมฤทธ์ิ

ตาม พรบ.  
 

ผลผลติ/
โครงการ 
ตาม พรบ.  

แผน
ยุทธศาสตร์  

 

ประกันคณุภาพ/
ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลยั  

    

เชิงปริมาณ :  
1. จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้

เรื่อง 10 √ √ √ √ 0.00 0.00 0.00 10 

2. จำนวนโครงการวิจัยเพื่อรับใช้สงัคม เรื่อง 14 √ √ √ √ 0.00 0.00 0.00 14 

เชิงคุณภาพ :  
1. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู ้

เรื่อง 10 √ √ √ √ 0.00 0.00 0.00 10 

2. มหาวิทยาลัย มีทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม เรื่อง 14 √ √ √ √ 0.00 0.00 0.00 14 

เชิงเวลา :  
1. จำนวนงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานและแล้วเสร็จตาม
เวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 80 √ √ √ √ 0.00 0.00 0.00 80.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลติ/โครงการ  
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนการดำเนินงานตามโครงการ  
หน่วย
นับ  

จำนวน  ตอบตัวช้ีวัด  ไตรมาส  
1  

ไตรมาส  
2 

ไตรมาส  
3 

ไตรมาส  
4 

  ผลสัมฤทธ์ิ
ตาม พรบ.  

 

ผลผลติ/
โครงการ 
ตาม พรบ.  

แผน
ยุทธศาสตร์  

 

ประกันคณุภาพ/
ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลยั  

    

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
9. งานสนับสนุนการจดัการศึกษาและบรหิารจดัการ
มหาวิทยาลยั 

          

เชิงปริมาณ :  
1. ปรับปรุงห้องตามงวดที่ 1-4 

งวดงาน 4  √ √  2.00 2.00 0.00 0.00 

เชิงคุณภาพ :  
1. ร้อยละปรับปรุงตามงวดงานท่ีกำหนดงวดที่ 1-4 

ร้อยละ 100  √ √  0.00 100.00 0.00 0.00 

เชิงเวลา :  
1. ปรับปรุงห้องตามงวดงานที1่-4 

วัน 100  √ √  50.00 50.00 0.00 0.00 

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
10. งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยั 

          

เชิงปริมาณ :  
1. จำนวนงานซื้อวัสดุสำนักงานและการถ่ายเอกสาร 

ครั้ง 4  √   1.00 1.00 1.00 1.00 

2. จำนวนค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ครั้ง 12  √   3.00 3.00 3.00 3.00 

3. จำนวนการติดต่อราชการ ครั้ง 10  √   2.00 3.00 3.00 2.00 
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ผลผลติ/โครงการ  
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย/แผนการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนการดำเนินงานตามโครงการ  
หน่วย
นับ  

จำนวน  ตอบตัวช้ีวัด  ไตรมาส  
1  

ไตรมาส  
2 

ไตรมาส  
3 

ไตรมาส  
4 

  ผลสัมฤทธ์ิ
ตาม พรบ.  

 

ผลผลติ/
โครงการ 
ตาม พรบ.  

แผน
ยุทธศาสตร์  

 

ประกันคณุภาพ/
ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลยั  

    

4. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมการจดัการความรู ้ คน 8  √   0.00 8.00 0.00 0.00 

5. รายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา งาน 1  √   0.00 0.00 0.00 1.00 

6. การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

ครั้ง 2  √   0.00 0.00 1.00 1.00 

เชิงคุณภาพ :  
1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้งานวัสดุและ
สาธารณูปโภคของของสำนักงาน 

ไม่น้อย
กว่าร้อย

ละ 
80  √   0.00 0.00 0.00 80.00 

2. การติดต่อราชการบรรลุวตัถุประสงค ์ ร้อยละ 100  √   0.00 0.00 0.00 100.00 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ได้รับความรู้เพิม่ขึ้น ร้อยละ 100  √   0.00 100.00 0.00 0.00 

4. รายงานการประเมินตนเองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

งาน 4  √   0.00 0.00 0.00 1.00 

5. ผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพไดร้ับคัดเลือกให้นำเสนอ เรื่อง 2  √   0.00 0.00 1.00 1.00 

เชิงเวลา :  
1. ร้อยละกิจกรรมทีด่ำเนินการแลว้เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ 100  √   0.00 0.00 0.00 100.00 
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กรอบกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย จำแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนงาน-ผลผลิต/
โครงการ  

 

งาน/โครงการ  
 

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย  

กิจกรรมหลกั  
 

ลักษณะงาน  
 

เชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์  

 

กิจกรรมย่อย  
 

หมายเหตุ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  

     

ผลผลิต : โครงการ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. โครงการยกระดับ
มาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชนสู่ University 
as a Market place 

ยุทธศาสตร์ 1 โครงการยกระดับ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ 
ชุมชนสู่ University 
as a Market place 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
0101 

1. โครงการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนสู่ University as 
a Market place 
 

งบแผ่นดิน 
4,000,000 

 2. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก 
(รวมผูสู้งอายุผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และเตรียม
ความพร้อมสู่วัย
เกษียณ) 

ยุทธศาสตร์ 1 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก 
(รวมผูสู้งอายุผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และเตรียม
ความพร้อมสู่วัย
เกษียณ) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
0101 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
และยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก (รวมผูสู้งอายุ ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และเตรียมพร้อมสู่วยั
เกษียณ) 
 

งบแผ่นดิน 
5,000,000 

 3. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สามบรุ ี

ยุทธศาสตร์ 1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
สามบรุ ี

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
0101 

1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนสาม
บุรี (ลพบุรี สิงห์บรุี สระบุรี) 

งบแผ่นดิน 
1,000,000 

 4. โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ 1 โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 
0101 

1. โครงการอาหารปลอดภัย 
 

งบแผ่นดิน 
1,000,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

     

ผลผลิต : 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5. โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาการบริหาร
งานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร่งานวิจยัที่มี
คุณภาพ 
 

งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 
0101 

1. สนับสนุนเผยแพร่และเงินรางวัล
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ งานสร้างสรรค์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

งบกองทุน
วิจัย มรท. 
1,250,000 
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แผนงาน-ผลผลิต/
โครงการ  

 

งาน/โครงการ  
 

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย  

กิจกรรมหลกั  
 

ลักษณะงาน  
 

เชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์  

 

กิจกรรมย่อย  
 

หมายเหตุ  
 

 6. โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาการบริหาร
งานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร่งานวิจยัที่มี
คุณภาพ 
 

งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 
0101 

1. ดำเนินการดา้นจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์
 

งบกองทุน
วิจัย มรท. 
50,000 

 7. โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาการบริหาร
งานวิจัย 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 
0101 

1. สร้างผลงานวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 

งบกองทุน
วิจัย มรท. 
200,000 

 8. งานสนับสนุนทุน
วิจัย 

ยุทธศาสตร์ 1 งานสนับสนุนทุนวิจัย งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 
0101 

1. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้และรับใช้สังคม 

งบกองทุน
วิจัย มรท. 
1,000,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

     

ผลผลิต : ผู้สำเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

9. งานสนับสนุนการ
จัดการศึกษาและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ 4 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 
0406 

1. ปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

งบ บกศ. 
1,250,000 

 10. งานสนับสนุนการ
จัดการศึกษาและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ 4 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

งานพ้ืนฐาน กลยุทธ์ 
0406 

1. บริหารจัดการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. ค่าโทรศัพท์ 
3. การติดต่อราชการ 
4. การจัดการความรูส้ถาบันวิจัย
และพัฒนา 

งบ บกศ. 
80,000 
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แผนงาน-ผลผลิต/
โครงการ  

 

งาน/โครงการ  
 

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย  

กิจกรรมหลกั  
 

ลักษณะงาน  
 

เชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์  

 

กิจกรรมย่อย  
 

หมายเหตุ  
 

5. การดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
6. จัดนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ

 

 


