
แผนปฏฏบบตฏการประจจาปป (action plan) สถาบบนวฏจบย

ปปการศศกษา 2560

ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

 1 2.1 รรอยละของงาน

ววจจยตตพวมพพหรรองาน

สรรางสรรคพทตทเผยแพรร

ในระดจบชาตวหรรอ

ระดจบนานาชาตวตรอ

อาจารยพประจจาและ

นจกววจจยทจทงหมด

600713 โครงการสรงเสรวมการ

เผยแพรรงานววจจยงาน

สรรางสรรคพและนวจต

กรรม

1. เพรทอใหรมตจจานวนงานววจจยและงาน

สรรางสรรคพทตทไดรรจบการตตพวมพพเผย

แพรร และ/หรรอนจาไปใชรประโยชนพทจทง

ในระดจบนานาชาตวเพวทมขขทน 2. เพรทอใหร

อาจารยพ และนจกววจจยไดรมตโอกาสเขรา

รรวมนจาเสนอผลงานในระดจบนานา

ชาตวเพวทมขขทน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนผลงานววชาการ

ของอาจารยพประจจาและ

นจกววจจยประจจาทตทถถกเผย

แพรรในระดจบนานาชาตว

เพวทมขขทน

เชฏงคถณภาพ 

มตผลงานววจจยทตทมตคบณภาพ

รรวมนจาเสนอในการ

ประชบมววชาการระดจบ

นานาชาตว การตตพวมพพเผย

แพรรบทความววจจยใน

วารสารววชาการระดจบ

นานาชาตวทตทปรากฏชรทอใน

ฐานขรอมถลการจจดอจนดจบ

วารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: 

www.scimagojr.com) 

หรรอปรากฏในฐานขรอมถล

เพรทอใหรมตการ ผลวตผลงานววจจยทตทมตคบณภาพ

ออกสถรสจงคม ดจงนจทนการทตทนจกววจจย

ของมหาววทยาลจย ไดรมตโอกาสเผยแพรรผล

งานววจจยและงานสรรางสรรคพระดจบนานา

ชาตว ทจทงในรถปแบบการนจาเสนอผลงาน

ววจจยและงานสรรางสรรคพในการประชบม

ววชาการระดจบนานาชาตว และการตตพวมพพ

เผยแพรรในวารสารววชาการระดจบนานา

ชาตว และ/หรรอการนจาผลงานววจจยไปใชร

ประโยชนพทจทงในระดจบชาตวหรรอระดจบ

นานาชาตว ซขทงการนจาเสนอในงานประชบม

ววชาการระดจบนานาชาตว แบรงออกเปปน 2 

ประเภท ไดรแกร 1) การนจาเสนอบทความ

ววจจยประเภทโปสเตอรพ (Poster 

presentation) จะมตการสนจบสนบนคราลง

ทะเบตยนนจาเสนอผลงาน (ตามหลจกฐาน

การลงทะเบตยนจรวง) 2) การนจาเสนอบท

ความววจจยประเภทบรรยาย (Oral 

presentation) ในลจกษณะ Full paper 

มตเอกสารประกอบการประชบม 

สถาบจนววจจย โดย  

นายวบฒวศจกดวด อยถร

จจานงคพ

 2,018,600.00

1หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

สากล ISI หรรอ Scopus 

Q1, Q2, Q3, Q4

(Proceedings) มตการสนจบสนบนคราลง

ทะเบตยนนจาเสนอผลงาน (ตามหลจกฐาน

การลงทะเบตยนจรวง) / คราใชรจรายในการ

เดวนทางตามราคามาตรฐาน คราโดยสาร

เครรทองบวนชจทนประหยจด และคราทตทพจก 2 

ครน (ตามระเบตยบของมหาววทยาลจย) 

สรวนการนจาเสนอบทความววจจยในรถป

แบบการตตพวมพพเผยแพรรในวารสาร

ววชาการ ระดจบนานาชาตว 

(International Journal) ทตทมตรายชรทออยถร

บนฐานขรอมถลการจจดอจนดจบวารสาร SJR, 

ISI, Scopus, TCI หรรอทตทยอมรจบโดย

สจานจกงานคณะกรรมการการอบดมศขกษา 

(สกอ.) และสจานจกงานรจบรองมาตรฐาน

และประเมวนคบณภาพการศขกษา (สมศ.) 

และมตคราดจชนตผลกระทบ หรรอจจดอยถรใน

ควอไทลพ หรรอฐานขรอมถลอรทนทตทกจาหนดเพวทม

เตวม โดยคณะกรรมการบรวหารสถาบจน

ววจจย มหาววทยาลจยรจงสวต มตการสนจบสนบน

คราตตพวมพพ (ครา Page charge / ครา 

online ตามจรวง) และสนจบสนบนคราตอบ

แทนการตรวจภาษาอจงกฤษ จจานวน 

2,000 บาท และสจาหรจบการเผยแพรรผล

2หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

งานสรรางสรรคพ มตการสนจบสนบนคราลง

ทะเบตยนนจาเสนอผลงาน (ตามหลจกฐาน

การลงทะเบตยนจรวง) / คราใชรจรายในการ

เดวนทางตามราคามาตรฐาน คราโดยสาร

เครรทองบวนชจทนประหยจด และคราทตทพจก 2 

ครน (ตามระเบตยบของมหาววทยาลจย) เพรทอ

เปปนขวจญและกจาลจงใจสจาหรจบนจกววจจยใหร

สามารถผลวตผลงานไดรอยรางตรอเนรทอง กก

จะเกวดประโยชนพกจบสจงคมและนจาชรทอเสตยง

มาสถรมหาววทยาลจยตามมาและนจกววจจยกกมต

ประสบการณพทจทงทางตรงและทาง

อรอมมากขขทน

 2 2.1 (ตรอ) 600714 โครงการรางวจลสนจบ

สนบนการเผยแพรรบท

ความววจจยในวารสาร

ทางววชาการระดจบ

นานาชาตว

1. เพรทอใหรมตจจานวนงานววจจยและงาน

สรรางสรรคพทตทไดรรจบการตตพวมพพเผย

แพรร และ/หรรอนจาไปใชรประโยชนพทจทง

ในระดจบชาตวหรรอระดจบนานาชาตว

เพวทมขขทน 2. เพรทอใหรอาจารยพ และนจก

ววจจยไดรมตโอกาสเขรารรวมนจาเสนอผล

งานในระดจบนานาชาตวเพวทมขขทน 3. 

เพรทอใหรอาจารยพและนจกววจจยไดรมตกจาลจง

ใจและแรงสนจบสนบนในการทจางาน

เพรทอตตพวมพพผลงานววจจยเพวทมมากขขทนทจทง

ในระดจบชาตวและนานาชาตว

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บบคลากร : 40

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บบคลากร : 40

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนผลงานววจจยทตทถถก

เผยแพรรในระดจบชาตวและ

ระดจบนานาชาตวเพวทมขขทน

และมตผถรไดรรจบรางวจลเพวทม

ขขทน

เชฏงคถณภาพ 

มตผลงานววจจยทตทมตคบณภาพ

รรวมนจาเสนอในการ

ประชบมววชาการระดจบ

เพรทอใหรมตการผลวตผลงานววจจยทตทมตคบณภาพ

ออกสถรสจงคม ดจงนจทนการทตทนจกววจจย

ของมหาววทยาลจย ไดรมตโอกาสนจาเสนอ

งานววจจยและงานสรรางสรรคพตตพวมพพเผย

แพรรและ/หรรอนจาไปใชร ประโยชนพทจทงใน

ระดจบชาตวหรรอระดจบนานาชาตวและมต

การมอบรางวจล เพรทอเปปนขวจญและกจาลจง

ใจสจาหรจบนจกววจจยใหรสามารถผลวตผลงาน

ไดรอยรางตรอเนรทอง กกจะเกวดประโยชนพกจบ

สจงคมและนจาชรทอเสตยงมาสถรมหาววทยาลจย

ตามมา

สถาบจนววจจย โดย  

นายวบฒวศจกดวด อยถร

จจานงคพ

 750,000.00

3หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

นานาชาตว การตตพวมพพเผย

แพรรบทความววจจยใน

วารสารววชาการระดจบ

นานาชาตวทตทปรากฏชรทอใน

ฐานขรอมถลการจจดอจนดจบ

วารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: 

www.scimagojr.com) 

หรรอปรากฏในฐานขรอมถล

สากล ISI หรรอ Scopus 

Q1, Q2, Q3, Q4

 3 2.1 (ตรอ) 600702 โครงการพจฒนา

วารสารระดจบนานา

ชาตวของมหาววทยาลจย               

เขราสถรระบบสากล

1 เปปนแหลรงความรถรใหมรและทบทวน

ความรถรเดวมทจทงในดรานทฤษฎตและ

ปฏวบจตว สจาหรจบคณาจารยพ

ของมหาววทยาลจยรจงสวต และจาก

บบคคลภายนอก 2 เปปนเวทตเผยแพรร

ผลงานของคณาจารยพ 

ของมหาววทยาลจยรจงสวต และบบคคล

ภายนอกในรถปแบบของวารสาร

ววชาการระดจบนานาชาตว/สากล 3 

เปปนการแสดงศจกยภาพของ

คณาจารยพมหาววทยาลจยรจงสวตดราน

การเผยแพรรงานววจจยสถรระดจบนานา

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

วารสารมหาววทยาลจยรจง

สวตตตพวมพพอยรางตรอเนรทองปป

ละ 4 ฉบจบ ไดรรจบการเผย

แพรรและไดรรจบการยอม

รจบระดจบชาตวและนานา

ชาตว

เชฏงคถณภาพ 

- บทความววจจยไดรรจบ

มาตรฐาน TCI และ ACI 

และคาดวราจะเขราสถรฐาน

เพรทอการผลวตบจณฑวตทตทมตคบณภาพและเพวทม

ศจกยภาพของคณาจารยพ และยจงเปปนการ

เผยแพรรผลงานววจจยและชรทอเสตยง

ของมหาววทยาลจยใหรเปปนทตทยอมรจบ ใน

ระดจบนานาชาตว/สากล ดจงนจทน เพรทอการ

จจดเตรตยมความพรรอมรองรจบในความเปปน

นานาชาตวของมหาววทยาลจยรจงสวต ฝฝาย

ววจจยและบรวการววชาการรรวมกจบฝฝาย

ววชาการจขงจจดเตรตยมความพรรอมการจจด

ทจาวารสารระดจบนานาชาตว 

มหาววทยาลจยรจงสวตขขทน

สถาบจนววจจย โดย  

น.ส.อลวสา  ยวง

นบรน

 1,218,000.00

4หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ชาตว/สากล 4 เปปนสรทอกลางการเผย

แพรรผลงานทางววชาการ

ขรอมถล SCOPUS ตรอไป - 

คณาจารยพและนจกววจจยทจา

งานววจจยเพวทมขขทน สามารถ

ขอตจาแหนรงทางววชาการ

เพวทมขขทน - สามารถนจางาน

ววจจยในวารสารมาใชร

ประโยชนพในการสรบครน

หาขรอมถลเพรทอนจามาเพวทม

ความรถรในการทจาววจจย

 4 2.1 (ตรอ) 600699 โครงการจจดประชบม

ววชาการ RSU 

National & 

International 

Research 

Conference

1. เพรทอเปปนเวทตววชาการในการเผย

แพรรผลงานววชาการในกลบรมสาขา

ตราง ๆ ทจทงแพทยศาสตรพ ววทยา

ศาสตรพกายภาพ และววทยาศาสตรพ

สบขภาพ ววศวกรรมศาสตรพและ

เทคโนโลยต สถาปปตยกรรมศาสตรพ

และการออกแบบ มนบษยศาสตรพ

และสจงคมศาสตรพ การพจฒนาการ

เรตยนการสอน และววจจยสถาบจนในวง

กวรางระดจบประเทศ 2. เพรทอกระตบรน

ใหรคณาจารยพ บบคลากร ตลอดจน

บบคคลทจทวไปตระหนจกถขงความสจาคจญ

ของงานววจจย และเกวดการแลก

เปลตทยนเรตยนรถรประสบการณพ ตลอด

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 200

บบคลากร : 300

บบคคลภายนอก : 50

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 200

บบคลากร : 300

บบคคลภายนอก : 50

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนผลงานววชาการทตท

เขรารจบการพวจารณาคจด

เลรอกทตทมตคบณภาพ และ

จจานวนบบคลากร

ของมหาววทยาลจยรจงสวต

เขรารรวมเพวทมขขทน

เชฏงคถณภาพ 

- จจานวนผลงานววชาการ

ทตทเขรารจบการพวจารณาคจด

เลรอกทตทมตคบณภาพ บท

ความววจจยไดรรจบการอราน

พวจารณาจากผถรทรง

มหาววทยาลจยรจงสวต ตระหนจกและเหกน

ความสจาคจญของภารกวจดรานการววจจย จขง

ไดรกจาหนดนโยบายในการสรงเสรวมและ

สนจบสนบนใหรบบคลากรทจางานววจจย รวมถขง

จจดเวทตการเผยแพรรผลงานววจจยบนเวทต

ววชาการอยรางตรอเนรทอง โดยฝฝายววจจยและ

บรวการววชาการ จขงไดรกจาหนดจจดงาน

ประชบมววชาการระดจบชาตวและระดจบ

นานาชาตว เปปนประจจาทบกปป

สถาบจนววจจย โดย  

น.ส.หจทยา  ชา

หอม

 1,760,000.00

5หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

จนขรอควดเหกนในการพจฒนางานววจจย 

อจนจะทจาใหรเกวดงานววจจยทตทมต

ประสวทธวภาพมากยวทงขขทน 3. เพรทอรวบ

รวมบทความทางววชาการในรถปแบบ

ของเอกสารเชวงววชาการและสรราง

เครรอขราย ในการพจฒนางานววจจยใหร

เกวดขขทนระหวรางนจกววจจย สถาบจนการ

ศขกษา ตลอดจนหนรวยงานทจทงภาค

รจฐบาลและภาคเอกชน

คบณวบฒวอยรางนรอย 2 ทราน 

ตรอบทความ - ในสรวน

การจจดงานใชรแบบสอบ

ถามประเมวนผลการ

ดจาเนวนงานและรจบขรอ

เสนอแนะ เพรทอการพจฒนา

ในการจจดงานครจทงตรอไป 

โดยผถรเขรารรวมโครงการมต

ความพขงพอใจอยรางนรอย

อยถรทตทระดจบ 3.51 

จากระดจบ 5

 5 2.3 จจานวนโครงการ

ววจจยและงานสรราง

สรรคพทตทมตแหลรงทบน

ภายนอกหรรอแหลรง

ทบนภายนอกรรวม ทจทง

ระดจบชาตวและระดจบ

นานาชาตว

600720 โครงการสรรางความ

รรวมมรอดรานการววจจย

และสรงเสรวมการขอทบน

ภายนอก

1. เพรทอสรงเสรวมใหรบบคลากรไดรมต

โอกาสพบปะและแลกเปลตทยน

ประสบการณพกจบผถรเชตทยวชาญทตท

ชจานาญใน สาขาตรางๆ ซขทงจะทจาใหร

บบคลากรมตโอกาสทตทจะขอทบนววจจย

จากแหลรงทบนภายนอกเพวทมมากขขทน 

2. เพรทอจจดตจทงกลบรมววจจยเฉพาะทาง

หรรอเครรอขรายภายในมหาววทยาลจย 

3. เพรทอใหรเกวดความรรวมมรอกจบเครรอ

ขรายการววจจยรรวมกจบสถาบจนอบดม

ศขกษา หนรวยงานภาครจฐและเอกชน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บบคลากร : 200

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บบคลากร : 200

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

มตเครรอขรายหรรอความรรวม

มรอกจบหนรวยงานภายนอก

เชฏงคถณภาพ 

มตการพจฒนางานววจจย 

ระบบววจจย และจจานวน

ทบนววจจยภายนอกเพวทมขขทน

การพจฒนาใหรนจก ววจจยมตศจกยภาพดราน

การววจจยจจาเปปนทตทจะตรองมตการสรรางเครรอ

ขรายงานววจจยรรวม กจนระหวรางนจกววจจย

ภายในและภายนอกมหาววทยาลจย นอก

จากนตทการทตทนจกววจจยไดรมตโอกาสแลก

เปลตทยนเรตยนรถรประสบการณพกจบผถรเชตทยว

ชาญทจทงภายในและนอกมหาววทยาลจย 

ยรอมจะสรงผลใหรนจกววจจยไดรมตโอกาสทตทจะ

พจฒนางานววจจย และขอทบนววจจยจาก

แหลรงทบนภายนอกและเปปนทตทรถรจจกของวง

การภายนอกไดรเพวทมมากขขทน

สถาบจนววจจย โดย  

น.ส. ชญานวษฐพ  

อจจฉรวยะโพธา

 60,000.00

 6 2.7 มตการจจดการ 600724 โครงการ 1. เพรทอพจฒนาระบบ e-service ของ ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ เชฏงปรฏมาณ      สถาบจนววจจยเหกนความสจาคจญในการ สถาบจนววจจย โดย   180,000.00

6หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ความรถรดรานงานววจจย 

งานสรรางสรรคพ

e-Research และจจด

ทจาฐานขรอมถลดรานงาน

ววจจยงานประชบม

ววชาการ

สถาบจนววจจย 2. เพรทอพจฒนาระบบ

ฐานขรอมถลดรานการววจจยและงาน

สรรางสรรคพ ทตทมตความทจนสมจย 

ประสวทธวภาพ และเอรทออจานวย

ประโยชนพแกรผถรทตทเขรามาใชรบรวการ 3. 

เพรทอใหรนจกววจจยมตโอกาสทตทจะใชร

ทรจพยากรดรานการววจจยรรวมกจน 4. 

เพรทอรวบรวมผลงานววจจยตราง ๆเกกบ

เปปนฐานขรอมถลของสถาบจนววจจยเพรทอ

อจานวยความสะดวกใหรแกร นจกววจจย 

5. เพรทอใหรมตการพจฒนาการจจดทจา

วารสารววชาการผรานระบบออนไลนพ 

และระบบการจจดการประชบม

ววชาการ และเผยแพรรเอกสาร

ประชบมววชาการออนไลนพ พรรอม

ระบบสรบครน 6. เพรทอประกาศ

เกตยรตวคบณและเชวดชถเกตยรตวนจกววจจย

ตรนแบบทตทดตผรานววดวทจศนพเวกบไซตพ

สถาบจนววจจย

ประโยชนค

นจกศขกษา : 100

บบคลากร : 300

บบคคลภายนอก : 100

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 100

บบคลากร : 300

บบคคลภายนอก : 100

มตระบบการบรวหาร

จจดการดรานการววจจยผราน

เวกบไซตพเพวทมขขทน, มตจจานวน

ผถรเขราเยตทยมชมเวกบไซตพเพวทม

ขขทน

เชฏงคถณภาพ 

สอบถามความพขงพอใจ 

โดยผถรเขรารรวมโครงการมต

ความพขงพอใจอยรางนรอย

อยถรทตทระดจบ 3.51 

จากระดจบ 5

พจฒนาเวกบไซตพใหรมตประสวทธวภาพมาอยราง

ตรอเนรทอง ไมรวราจะเปปนระบบฐานขรอมถล

งานววจจย ฐานขรอมถลนจกววจจย ระบบการ

รวบรวมสถวตวในเรรทองทบนววจจยภายใน/ภาย

นอก ระบบจจดการขราวสาร ระบบลง

ทะเบตยนเพรทอเขรารรวมอบรมและประชบม

และระบบ e-service  เปปนตรน เพรทอ

อจานวยความสะดวกกจบบบคลากร และ

บบคคลภายนอก ใหรสามารถเขราถขงขรอมถล

ไดรอยรางรวดเรกวและมตประสวทธวภาพมากทตท

สบด 

     ทจทงนตทคอมพววเตอรพทตทมตอยถรไมรสามารถ

รองรจบโปรแกรมสจาเรกจรถปในปปจจบบจนไดร 

และมตคบณสมบจตวตทจาเกวนกวราจะรองรจบ

เทคโนโลยตในปปจจบบจนไดร

น.ส.อลวสา  ยวง

นบรน

 7 2.7 (ตรอ) 600716 โครงการพจฒนา

ศจกยภาพดรานการววจจย

1. เพรทอเสรวมสรรางความรถรทตทเกตทยวขรอง

กจบการทจางานววจจยเชวงววชาการใหรแกร

คณาจารยพและบบคลากรทตทยจงไมรเคย

ทจางานววจจยหรรอยจงขาด

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บบคลากร : 60

เชฏงปรฏมาณ 

มตผถรเขรารรวมสจมมนา 

จจานวนไมรนรอยกวรา 80% 

ของเปปาหมายทตทกจาหนด

เพรทอบรรลบตามเกณฑพมาตรฐานการ

ประกจนคบณภาพการศขกษา โดยมตการตจทง

เปปาหมายวรา “ภายในปปการศขกษา 2560 

สาขาววชาววทยาศาสตรพสบขภาพ และ

สถาบจนววจจย โดย  

น.ส.กนกรจตนพ ครถ

กวมโสม

 100,000.00

7หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ประสบการณพเกตทยวกจบงานววจจยใหรไดร

รจบการพจฒนาเพรทอใหรเปปนนจกววจจย

ของมหาววทยาลจยตรอไป 2. เพรทอสนจบ

สนบนใหรเกวดการผลวตผลงานววจจยและ

งานสรรางสรรคพทตทมตคบณภาพ อจนสรงผล

ใหรคณะววชาและมหาววทยาลจย

สามารถบรรลบเปปาหมายตามเกณฑพ

มาตรฐานการประกจนคบณภาพการ

ศขกษา 3. เพรทอใหรอาจารยพผถรเขรารจบ

การอบรมมตโอกาสไดรรจบการถราย

ทอดประสบการณพอจนเปปนประโยชนพ

จากววทยากรผถรทรงคบณวบฒว ตลอดจน

ไดรมตโอกาสแลกเปลตทยนเรตยนรถร

ระหวรางกจน

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บบคลากร : 60

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงคถณภาพ 

สอบถามความพขงพอใจ 

โดยผถรเขรารรวมโครงการมต

ความพขงพอใจอยรางนรอย

อยถรทตทระดจบ 3.51 

จากระดจบ 5

สาขาววชาววทยาศาสตรพและเทคโนโลยตจะ

มตผลงานววจจยหรรองานสรรางสรรคพตตพวมพพ 

เผยแพรร ไมรนรอยกวรา รรอยละ 20 ของ

จจานวนอาจารยพประจจาและนจกววจจยทจทง

หมด และ สาขาววชามนบษยศาสตรพและ

สจงคมศาสตรพ จะมตผลงานววจจยหรรองาน

สรรางสรรคพตตพวมพพเผยแพรร ไมรนรอยกวรา 

รรอยละ 10 ของจจานวนอาจารยพประจจา

และนจกววจจยทจทงหมด” ทจทงนตท ในทางปฏวบจตว

เพรทอบรรลบเปปาหมายดจงกลราว ฝฝายววจจย

และบรวการววชาการ โดย สถาบจนววจจย (

สวจ.) ซขทงมตภารกวจในการใหรการสนจบ

สนบนและสรงเสรวมดรานการทจางานววจจย

องคพความรถร  ซขทงแบรงเปปนประเภทงาน

ววจจยพรทนฐาน งานววจจยประยบกตพ งานววจจย

และพจฒนา นวจตกรรม/สวทงประดวษฐพ งาน

สรรางสรรคพ มตการสรรางกระบวนการสนจบ

สนบนการทจางานววจจยอยรางครบวงจร ครอ

การใหรทบน จจดอบรม จจดนจกววจจยพตทเลตทยง 

สนจบสนบนการเผยแพรร และมตประกาศนตย

บจตรการพจฒนาบบคลากรใหรแกรคณาจารยพ

และบบคลากร เปปนลจกษณะของโครงการ

ทตทจจดขขทนเปปนประจจาทบกปป

8หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

 8 2.7 (ตรอ) 600719 โครงการพจฒนา

ศจกยภาพดรานการววจจย 

(สอดคลรองหลายตจวชตท

วจด)

 0.00

รวมงบประมาณทททอนถมบตฏ  6,086,600.00

9หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน


