
แผนปฏฏบบตฏการประจจาปป (action plan) สถาบบนวฏจบย

ปปการศศกษา 2561

ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

 1 1.2 รรอยละของราย

ววชาทททมทนววตกรรมการ

เรทยนการสอนและ

การประเมวนผล

610293 โครงการจรวยธรรม

การววจวยในคน การใชร

สวตววทดลองเพพทองาน

ทางววทยาศาสตรว และ

ความปลอดภวยทาง

ชทวภาพ

1. เพพทอใหรอาจารยว/เจราหนราทททสาย

ววชาการ/นวกศศกษา สสงผลงานววจวยททท

เกททยวขรองกวบจรวยธรรมการววจวยในคน 

สวตววทดลอง และความปลอดภวยทาง

ชทวภาพ เขรารวบการรวบรองจากคณะ

กรรมการจรวยธรรมการววจวย 2. เพพทอ

รวบรองผลงานววจวยทททเกททยวขรองกวบ

จรวยธรรมการววจวยในคน สวตวว

ทดลอง และความปลอดภวยทาง

ชทวภาพทททสสงเขรามาพวจารณา 

ผสานกระบวนการพวจารณา และไดร

รวบใบรวบรองจากคณะกรรมการ

จรวยธรรม

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนผลงานววจวยทททเกททยว

ขรองกวบจรวยธรรมการววจวย

ในคน สวตววทดลอง และ

ความปลอดภวยทาง

ชทวภาพ สสงเขรามา

พวจารณา จจานวน ไมสตทจา

กวสา 50 ผลงาน 

เชฏงคถณภาพ 

ผลงานววจวยทททเกททยวขรองกวบ

จรวยธรรมการววจวยในคน 

สวตววทดลอง และความ

ปลอดภวยทางชทวภาพ สสง

เขรามาพวจารณา

ผสานกระบวนการ

พวจารณาจากผผรเชททยวชาญ 

และไดรรวบใบรวบรองจาก

คณะกรรมการจรวยธรรม 

ไมสนรอยกวสา รรอยละ 80

เพพทอสสงเสรวมงานววจวย หรพอการทดลองทททมท

ความเกททยวขรองกวบคน และสวตววทดลอง 

ใหรมทความปลอดภวยและความเปปนอยผสทททดท

ตลอดระยะเวลาทททอยผสในโครงการววจวย

และหลวงเสรรจสวสนการววจวยของอาสา

สมวคร และเพพทอกจากวบดผแลการทจาววจวย

หรพอทดลอง ใหรอยผสในหลวกปฏวบวตวทททเหมาะ

สมเปปนทททยอมรวบในกลบสมบบคคลหรพอสวงคม

ใหรยศดถพอปฏวบวตวสอดคลรองกวบหลวกสากล

สถาบวนววจวย โดย  

นายวบฒวศวกดวด อยผส

จจานงคว  น.ส.อลว

สา  ยวงนบสน น.ส.

กนกรวตนว ครผกวม

โสม

 143,421.00

1หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

 2 1.2 (ตสอ) 610317 โครงการสรรางความ

รสวมมพอดรานการววจวย

และสสงเสรวมการขอทบน

ภายนอก

1. เพพทอสสงเสรวมใหรบบคลากรไดรมท

โอกาสพบปะและแลกเปลททยน

ประสบการณวกวบผผรเชททยวชาญททท

ชจานาญในสาขาตสางๆ ซศทงจะทจาใหร

บบคลากรมทโอกาสทททจะขอทบนววจวย

จากแหลสงทบนภายนอกเพวทมมากขศสน 

2. เพพทอใหรเกวดความรสวมมพอกวบเครพอ

ขสายการววจวยรสวมกวบสถาบวนอบดม

ศศกษา หนสวยงานภาครวฐและเอกชน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 50

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 50

เชฏงปรฏมาณ 

มทเครพอขสายหรพอความรสวม

มพอกวบหนสวยงานภายนอก

เชฏงคถณภาพ 

มทการพวฒนางานววจวย 

ระบบววจวย และมทจจานวน

เงวนทบนววจวยภายนอกเพวทม

ขศสนเมพทอเททยบกวบปปการ

ศศกษาทททผสานมา

การพวฒนาใหรนวก ววจวยมทศวกยภาพดราน

การววจวยจจาเปปนทททจะตรองมทการสรรางเครพอ

ขสายงานววจวยรสวม กวนระหวสางนวกววจวย

ภายในและภายนอกมหาววทยาลวย นอก

จากนทสการทททนวกววจวยไดรมทโอกาสแลก

เปลททยนเรทยนรผรประสบการณวกวบผผรเชททยว

ชาญทวสงภายในและนอกมหาววทยาลวย 

ยสอมจะสสงผลใหรนวกววจวยไดรมทโอกาสทททจะ

พวฒนางานววจวย และขอทบนววจวยจาก

แหลสงทบนภายนอกและเปปนทททรผรจวกของวง

การภายนอกไดรเพวทมมากขศสน

สถาบวนววจวย โดย  

น.ส. ชญานวษฐว  

อวจฉรวยะโพธา

 30,000.00

 3 2.1 รรอยละของงาน

ววจวยตทพวมพวหรพองาน

สรรางสรรควทททเผยแพรส

ในระดวบชาตวหรพอ

ระดวบนานาชาตวตสอ

อาจารยวประจจาและ

นวกววจวยทวสงหมด

610291 โครงการรางววลสนวบ

สนบนการเผยแพรสบท

ความววจวยในวารสาร

ทางววชาการระดวบ

นานาชาตว

1. เพพทอใหรมทจจานวนงานววจวยและงาน

สรรางสรรควทททไดรรวบการตทพวมพวเผย

แพรสระดวบนานาชาตวเพวทมขศสน 2. เพพทอ

สนวบสนบนสสงเสรวมใหรอาจารยว เจรา

หนราทททสายววชาการตทพวมพวเผยแพรส 

ในวารสารววชาการระดวบนานาชาตว

ทททมทระดวบคบณภาพทททสผงขศสน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนผลงานววชาการ

ของอาจารยว/เจราหนราททท

สายววชาการทททตทพวมพวใน

ระดวบนานาชาตว ทททไดรรวบ

รางววล ไมสตทจากวสา 50 ผล

งาน 

เชฏงคถณภาพ 

มทผลงานววจวยทททมทคบณภาพ

ตทพวมพวเผยแพรสบทความ

ววจวยในวารสารววชาการ

เพพทอใหรมทการผลวตผลงานววจวยทททมทคบณภาพ

ออกสผสสวงคม ดวงนวสนการทททนวกววจวย

ของมหาววทยาลวย ไดรมทโอกาสนจาเสนอ

งานววจวยและงานสรรางสรรควตทพวมพวเผย

แพรสและ/หรพอนจาไปใชร ประโยชนวทวสงใน

ระดวบชาตวหรพอระดวบนานาชาตวและมท

การมอบรางววล เพพทอเปปนขววญและกจาลวง

ใจสจาหรวบนวกววจวยใหรสามารถผลวตผลงาน

ไดรอยสางตสอเนพทอง กรจะเกวดประโยชนวกวบ

สวงคมและนจาชพทอเสทยงมาสผสมหาววทยาลวย

ตามมา

สถาบวนววจวย โดย  

นายวบฒวศวกดวด อยผส

จจานงคว

 1,500,000.00

2หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ
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ระดวบนานาชาตวทททปรากฏ

ชพทอในฐานขรอมผลการจวด

อวนดวบวารสาร SJR 

(SCImago Journal 

Rank: 

www.scimagojr.com) 

หรพอปรากฏในฐานขรอมผล

สากล ISI หรพอ Scopus 

Q1, Q2, Q3, Q4 หรพอททท

ประกาศโดยสจานวกงาน

คณะกรรมการการอบดม

ศศกษา (สกอ.) และสจานวก

งานรวบรองมาตรฐานและ

ประเมวนคบณภาพการ

ศศกษา (สมศ.) โดยมทคสา

ถสวงนสจาหนวกไมสตทจากวสา 2.5 

(เตรม 4) หมายเหต Q1 

คสาถสวงนสจาหนรก 4 Q2 คสา

ถสวงนสจาหนรก 3 Q3 คสา

ถสวงนสจาหนรก 2 Q4 คสา

ถสวงนสจาหนรก 1

 4 2.1 (ตสอ) 610292 โครงการสสงเสรวมการ

เผยแพรสงานววจวยงาน

1. เพพทอใหรจจานวนงานววจวยและงาน

สรรางสรรควทททไดรรวบการตทพวมพวเผย

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนผลงานววชาการ

เพพทอใหรมทการ ผลวตผลงานววจวยทททมทคบณภาพ

ออกสผสสวงคม ดวงนวสนการทททนวกววจวย

สถาบวนววจวย โดย  

นายวบฒวศวกดวด อยผส

 2,659,520.00

3หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ
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สรรางสรรควและนววต

กรรม

แพรส และนจาเสนอผลงานระดวบ

นานาชาตวเพวทมขศสน 2. เพพทอสนวบสนบน

สสงเสรวมใหรอาจารยว เจราหนราทททสาย

ววชาการตทพวมพวเผยแพรส และนจา

เสนอผลงานระดวบนานาชาตวใน

วารสารววชาการระดวบนานาชาตว 

งานประชบมววชาการระดวบนานาชาตว

ทททมทระดวบคบณภาพทททสผงขศสน

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 70

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 70

บบคคลภายนอก : 0

ของอาจารยว/เจราหนราททท

สายววชาการทททเผยแพรสใน

ระดวบนานาชาตว - 

จจานวนผลงานววจวยทททไดร

รวบการตทพวมพว ไมสตทจากวสา 

20 ผลงาน - จจานวนผล

งานววจวยทททนจาเสนอผลงาน 

ไมสตทจากวสา 50 ผลงาน 

เชฏงคถณภาพ 

มทผลงานววจวยทททมทคบณภาพ

รสวมนจาเสนอในการ

ประชบมววชาการระดวบ

นานาชาตว การตทพวมพวเผย

แพรสบทความววจวยใน

วารสารววชาการระดวบ

นานาชาตวทททปรากฏชพทอใน

ฐานขรอมผลการจวดอวนดวบ

วารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: 

www.scimagojr.com) 

หรพอปรากฏในฐานขรอมผล

สากล ISI หรพอ Scopus 

ของมหาววทยาลวย ไดรมทโอกาสเผยแพรสผล

งานววจวยและงานสรรางสรรควระดวบนานา

ชาตว ทวสงในรผปแบบการนจาเสนอผลงาน

ววจวยและงานสรรางสรรควในการประชบม

ววชาการระดวบนานาชาตว และการตทพวมพว

เผยแพรสในวารสารววชาการระดวบนานา

ชาตว และ/หรพอการนจาผลงานววจวยไปใชร

ประโยชนวทวสงในระดวบชาตวหรพอระดวบ

นานาชาตว ซศทงการนจาเสนอในงานประชบม

ววชาการระดวบนานาชาตว แบสงออกเปปน 2 

ประเภท ไดรแกส 1) การนจาเสนอบทความ

ววจวยประเภทโปสเตอรว (Poster 

presentation) จะมทการสนวบสนบนคสาลง

ทะเบทยนนจาเสนอผลงาน (ตามหลวกฐาน

การลงทะเบทยนจรวง) 2) การนจาเสนอบท

ความววจวยประเภทบรรยาย (Oral 

presentation) ในลวกษณะ Full paper 

มทเอกสารประกอบการประชบม 

(Proceedings) มทการสนวบสนบนคสาลง

ทะเบทยนนจาเสนอผลงาน (ตามหลวกฐาน

การลงทะเบทยนจรวง) / คสาใชรจสายในการ

เดวนทางตามราคามาตรฐาน คสาโดยสาร

เครพทองบวนชวสนประหยวด และคสาทททพวก 2 

จจานงคว

4หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ
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Q1, Q2, Q3, Q4 หรพอททท

ประกาศโดยสจานวกงาน

คณะกรรมการการอบดม

ศศกษา (สกอ.) และสจานวก

งานรวบรองมาตรฐานและ

ประเมวนคบณภาพการ

ศศกษา (สมศ.) โดยมทคสา

ถสวงนสจาหนวกไมสตทจากวสา 2.5 

(เตรม 4) หมายเหตบ Q1 

คสาถสวงนสจาหนวก 4 Q2 คสา

ถสวงนสจาหนวก 3 Q3 คสา

ถสวงนสจาหนวก 2 Q4 คสา

ถสวงนสจาหนวก 1

คพน (ตามระเบทยบของมหาววทยาลวย) 

สสวนการนจาเสนอบทความววจวยในรผป

แบบการตทพวมพวเผยแพรสในวารสาร

ววชาการ ระดวบนานาชาตว 

(International Journal) ทททมทรายชพทออยผส

บนฐานขรอมผลการจวดอวนดวบวารสาร SJR, 

ISI, Scopus, ACI, TCI หรพอทททยอมรวบ

โดยสจานวกงานคณะกรรมการการอบดม

ศศกษา (สกอ.) และสจานวกงานรวบรอง

มาตรฐานและประเมวนคบณภาพการ

ศศกษา (สมศ.) และมทคสาดวชนทผลกระทบ 

หรพอจวดอยผสในควอไทลว หรพอฐานขรอมผลอพทน

ทททกจาหนดเพวทมเตวม โดยคณะกรรมการ

บรวหารสถาบวนววจวย มหาววทยาลวยรวงสวต 

มทการสนวบสนบนคสาตทพวมพว (คสา Page 

charge / คสา online ตามจรวง) และ

สจาหรวบการเผยแพรสผลงานสรรางสรรคว มท

การสนวบสนบนคสาลงทะเบทยนนจาเสนอผล

งาน (ตามหลวกฐานการลงทะเบทยนจรวง) 

/ คสาใชรจสายในการเดวนทางตามราคา

มาตรฐาน         คสาโดยสารเครพทองบวน

ชวสนประหยวด และคสาทททพวก 2 คพน (ตาม

ระเบทยบของมหาววทยาลวย) เพพทอเปปนขววญ

5หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

และกจาลวงใจสจาหรวบนวกววจวยใหรสามารถ

ผลวตผลงานไดรอยสางตสอเนพทอง กรจะเกวด

ประโยชนวกวบสวงคมและนจาชพทอเสทยงมาสผส

มหาววทยาลวยตามมาและนวกววจวยกรมท

ประสบการณวทวสงทางตรงและทาง

อรอมมากขศสน

 5 2.1 (ตสอ) 610314 โครงการจวดประชบม

ววชาการ RSU 

National & 

International 

Research 

Conference

1. เพพทอเปปนเวททววชาการในการเผย

แพรสผลงานววชาการในกลบสมสาขา

ตสาง ๆ ทวสงแพทยศาสตรว ววทยา

ศาสตรวกายภาพ และววทยาศาสตรว

สบขภาพ ววศวกรรมศาสตรวและ

เทคโนโลยท สถาปปตยกรรมศาสตรว

และการออกแบบ มนบษยศาสตรว

และสวงคมศาสตรว การพวฒนาการ

เรทยนการสอน ในวงกวรางระดวบ

ประเทศ 2. เพพทอกระตบรนใหร

คณาจารยว บบคลากร ตลอดจน

บบคคลทวทวไปตระหนวกถศงความสจาควญ

ของงานววจวย และเกวดการแลก

เปลททยนเรทยนรผรประสบการณว ตลอด

จนขรอควดเหรนในการพวฒนางานววจวย 

อวนจะทจาใหรเกวดงานววจวยทททมท

ประสวทธวภาพมากยวทงขศสน 3. เพพทอรวบ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 100

บบคลากร : 300

บบคคลภายนอก : 100

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 100

บบคลากร : 300

บบคคลภายนอก : 100

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนผลงานววชาการททท

เขรารวบการพวจารณาควด

เลพอกทททมทคบณภาพ และ

จจานวนบบคลากร

ของมหาววทยาลวยรวงสวต

เขรารสวมเพวทมขศสน

เชฏงคถณภาพ 

- จจานวนผลงานววชาการ

ทททเขรารวบการพวจารณาควด

เลพอกทททมทคบณภาพ บท

ความววจวยไดรรวบการอสาน

พวจารณาจากผผรทรง

คบณวบฒวอยสางนรอย 2 ทสาน 

ตสอบทความ - ในสสวน

การจวดงานใชรแบบสอบ

มหาววทยาลวยรวงสวต ตระหนวกและเหรน

ความสจาควญของภารกวจดรานการววจวย จศง

ไดรกจาหนดนโยบายในการสสงเสรวมและ

สนวบสนบนใหรบบคลากรทจางานววจวย รวมถศง

จวดเวททการเผยแพรสผลงานววจวยบนเวทท

ววชาการอยสางตสอเนพทอง โดยฝฝายววชาการ 

จศงไดรกจาหนดจวดงานประชบมววชาการ

ระดวบชาตวและระดวบนานาชาตว เปปน

ประจจาทบกปป

สถาบวนววจวย โดย  

น.ส.หวทยา  ชา

หอม

 1,760,000.00

6หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

รวมบทความทางววชาการในรผปแบบ

ของเอกสารเชวงววชาการและสรราง

เครพอขสาย ในการพวฒนางานววจวยใหร

เกวดขศสนระหวสางนวกววจวย สถาบวนการ

ศศกษา ตลอดจนหนสวยงานทวสงภาค

รวฐบาลและภาคเอกชน

ถามประเมวนผลการ

ดจาเนวนงานและรวบขรอ

เสนอแนะ เพพทอการพวฒนา

ในการจวดงานครวสงตสอไป 

โดยผผรเขรารสวมโครงการมท

ความพศงพอใจอยสางนรอย

อยผสทททระดวบ 3.51 

จากระดวบ 5

 6 2.1 (ตสอ) 610315 โครงการพวฒนา

วารสารระดวบนานา

ชาตวของมหาววทยาลวย               

เขราสผสระบบสากล

1. เปปนแหลสงความรผรใหมสและทบทวน

ความรผรเดวมทวสงในดรานทฤษฎทและ

ปฏวบวตว สจาหรวบคณาจารยว

ของมหาววทยาลวยรวงสวต และจาก

บบคคลภายนอก 2. เปปนเวททเผยแพรส

ผลงานของคณาจารยว 

ของมหาววทยาลวยรวงสวต และบบคคล

ภายนอกในรผปแบบของวารสาร

ววชาการระดวบนานาชาตว/สากล 3. 

เปปนการแสดงศวกยภาพของ

คณาจารยวมหาววทยาลวยรวงสวตดราน

การเผยแพรสงานววจวยสผสระดวบนานา

ชาตว/สากล และเปปนสพทอกลางการ

เผยแพรสผลงานทางววชาการ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

วารสารมหาววทยาลวยรวง

สวตตทพวมพวอยสางตสอเนพทองปป

ละ 4 ฉบวบ ไดรรวบการเผย

แพรสและไดรรวบการยอม

รวบระดวบชาตวและนานา

ชาตว

เชฏงคถณภาพ 

- บทความววจวยไดรรวบ

มาตรฐาน TCI และ ACI 

และคาดวสาจะเขราสผสฐาน

ขรอมผล SCOPUS ตสอไป - 

คณาจารยวและนวกววจวยทจา

งานววจวยเพวทมขศสน สามารถ

เพพทอการผลวตบวณฑวตทททมทคบณภาพและเพวทม

ศวกยภาพของคณาจารยว และยวงเปปนการ

เผยแพรสผลงานววจวยและชพทอเสทยง

ของมหาววทยาลวยใหรเปปนทททยอมรวบ ใน

ระดวบนานาชาตว/สากล ดวงนวสน เพพทอการ

จวดเตรทยมความพรรอมรองรวบในความเปปน

นานาชาตวของมหาววทยาลวยรวงสวต ฝฝาย

ววชาการจศงจวดเตรทยมความพรรอมการจวด

ทจาวารสารระดวบนานาชาตว 

มหาววทยาลวยรวงสวตขศสน

สถาบวนววจวย โดย  

น.ส.อลวสา  ยวง

นบสน

 900,000.00

7หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ขอตจาแหนสงทางววชาการ

เพวทมขศสน - สามารถนจางาน

ววจวยในวารสารมาใชร

ประโยชนวในการสพบครน

หาขรอมผลเพพทอนจามาเพวทม

ความรผรในการทจาววจวย

 7 2.1 (ตสอ) 610316 โครงการพวฒนา

ศวกยภาพดรานการววจวย

1. เพพทอสนวบสนบนใหรเกวดการผลวตผล

งานววจวยและงานสรรางสรรควทททมท

คบณภาพ อวนสสงผลใหรคณะววชาและ

มหาววทยาลวยสามารถบรรลบเปปา

หมายตามเกณฑวมาตรฐานการ

ประกวนคบณภาพการศศกษา 2. เพพทอใหร

อาจารยวผผรเขรารวบการอบรมมทโอกาส

ไดรรวบการถสายทอดประสบการณวอวน

เปปนประโยชนวจากววทยากรผผรทรง

คบณวบฒว ตลอดจนไดรมทโอกาสแลก

เปลททยนเรทยนรผรระหวสางกวน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

มทผผรเขรารสวมสวมมนา 

จจานวนไมสนรอยกวสา 80% 

ของเปปาหมายทททกจาหนด

เชฏงคถณภาพ 

สอบถามความพศงพอใจ 

โดยผผรเขรารสวมโครงการมท

ความพศงพอใจอยสางนรอย

อยผสทททระดวบ 3.51 

จากระดวบ 5

        สถาบวนววจวย เปปนหนสวยงานซศทงมท

ภารกวจในการสนวบสนบนและสสงเสรวมการ

ทจาววจวย ดรานการทจางานววจวยองควความรผร 

ซศทงแบสงเปปนประเภทงานววจวยพพสนฐาน งาน

ววจวยประยบกตว งานววจวยและพวฒนา นววต

กรรม/สวทงประดวษฐว งานสรรางสรรคว มทการ

สรรางกระบวนการสนวบสนบนการทจางาน

ววจวยอยสางครบวงจร คพอการใหรทบน จวด

อบรม จวดนวกววจวยพททเลทสยง สนวบสนบนการ

เผยแพรส และเพพทอเปปนการพวฒนา

บบคลากรของมหาววทยาลวยใหรมทความรผร

สามารถปฏวบวตวดรานการววจวยไดรอยสางมท

คบณภาพ ทางสถาบวนววจวย จศงมทการจวด

อบรมเพพทอพวฒนาศวกยภาพดรานการววจวย 

และมทประกาศนทยบวตรการพวฒนา

บบคลากรใหรแกสคณาจารยวและบบคลากร 

เปปนลวกษณะของโครงการทททจวดขศสนเปปน

สถาบวนววจวย โดย  

น.ส.กนกรวตนว ครผ

กวมโสม

 50,000.00

8หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ประจจาทบกปป เพพทอตอบสนองเจตนารมณว

ของมหาววทยาลวยในการพวฒนาบบคลากร

ใหรเปปนผผรทททมทความรผรความสามารถดราน

การววจวย และพวฒนาเปปนนวกววจวยมพอ

อาชทพไดรตสอไป

 8 2.1 (ตสอ) 611384 โครงการจวดซพสอ

ครบภวณฑวสจาหรวบสจานวก

งานจรวยธรรมการวว

จวย(*)

เพพทอจวดซพสอครบภวณฑวสจาหรวบสจานวกงาน

จรวยธรรมการววจวย

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 0

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 0

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

ไดรเครพทองครบภวณฑวสจาหรวบ

ระบบปปดเปปดประตผ 

Digital door lock และ

เครพทองทจาลายเอกสาร

เชฏงคถณภาพ 

ขรอมผลอาสาสมวครอยผสใน

สถานทททจวดเกรบเปปนความ

ลวบ ขรอมผลไมสรวทวไหล

สถาบวนววจวย จวดตวสงสจานวกงานจรวยธรรม

งานววจวย เนพทองจากเงพทอนไขการจวดการ

บรวหารงานจรวยธรรม จจาเปปนตรองปกปปอง

ขรอมผลของอาสาสมวครใหรเปปนความลวบ ไมส

อนบญาตใหรมทการเขราออกอยสางอวสระ และ

เอกสารทททเกททยวขรองทวสงหมดทททใชรเสรรจแลรว 

ตรองทจาลายภายในสจานวกงาน เพพทอ

ปปองกวนการละเมวดขรอมผลของอาสาสมวคร

รศ.ดร.กานดา 

วสองไวลวขวต

 26,579.00

 9 2.1 (ตสอ) 611386 โครงการสนวบสนบนคสา

ตรวจทานบทความ

ระดวบนานาชาตว(*)

เพวทมจจานวนบทความตทพวมพวระดวบ

นานาชาตว ในวารสารทททสามารถสพบ

ครนไดรจาก scopus หรพอ Scimago 

โดยมท impact factor หรพออยผสในระ

ดวบควอไทลว 1-3

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 53

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 53

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนบทความววจวยตท

พวมพวระดวบนานาชาตวรวม 

80 บทความ สจาหรวบปป 

2561

เชฏงคถณภาพ 

ระดวบความพศงพอใจตสอ

สนวบสนบนใหรนวกววจวยทททมทผลงานววจวยทททดท 

แตสขาดความมวทนใจในการใชรภาษา

อวงกฤษ โดยสนวบสนบนคสาตรวจทานบท

ความระดวบทททชสวยปรวบประโยคการ

บรรยายใหรเปปนสากล สามารถตทพวมพวใน

วารสารระดวบสผงไดรงสายขศสน

รศ.ดร.กานดา 

วสองไวลวขวต

 530,000.00

9หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

บบคคลภายนอก : 0 การดจาเนวนโครงการนทสใน

ระดวบดทมาก เมพทอทจาการ

สจารวจความควดเหรนของ

นวกววจวยผผรใชรบรวการทวสง

หมด

 10 2.1 (ตสอ) 611387 โครงการพวฒนาระบบ

การสพบครนงานววจวยใน

รายงานสพบเนพทองและ

วารสาร

ของมหาววทยาลวยรวง

สวต (*)

เพพทอพวฒนาระบบการจวดเกรบบท

ความในรายงานสพบเนพทองการประชบม

ววชาการ ตลอดจนบทความผลงาน

ววจวยและงานสรรางสรรคว ใหรสามารถ

สพบครนไดรดรวย search engine ตสาง 

ๆ ไดรแกส google chrome, 

Internet explorer ตลอดจนระบบ

บน platform มพอถพอ ทวสง ios และ 

android

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 100

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 100

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

มทจจานวนบทความทททสพบ

ครนไดรโดยระบบไมสตทจากวสา 

100 บทความ

เชฏงคถณภาพ 

ความพศงพอใจของเจรา

ของบทความทททเผยแพรสใน

รายงานสพบเนพทอง ระดวบ ดท

ดรวยปปจจบบวนบทความววจวยของบบคลากร

มหาววทยาลวยรวงสวต ทททเผยแพรสในวารสาร

ของมหาววทยาลวย และรายงานสพบเนพทอง

การประชบมววชาการเปปนจจานวนมาก ยวง

ไมสสามารถสพบครนไดรในระดวบสากล เนพทอง

จากปปจจบบวนการจวดเกรบบทความเปปนการ

จวดเกรบแบบ cluster เพพทอบรรจบลงแผสน 

CD โดยใหรสามารถใชร keyword สพบครน

ไดรในระบบรวมทททกจาหนดเทสานวสน ดวงนวสน

เพพทอปรวบเปลททยนใหรบทความเหลสานทส

สามารถถผกสพบครนไดรดรวย search 

engine ทททใชรโดยทวทวไปไดรแกส google 

chrome, Internet  explorer ตลอด

จนระบบบน platform มพอถพอ ทวสง ios 

และ android เพพทอเพวทมจจานวนการสพบ

ครนขรอมผลผลงานในวารสารและงานววจวย

ของมหาววทยาลวยรวงสวต ใหรเกวดการ

ตวดตาม และเพวทมโอกาสการถผกอรางอวงบท

รศ.ดร.กานดา 

วสองไวลวขวต

 20,000.00

10หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ความ และเพวทมการรวบรผรใหรเปปนวงกวราง

 11 2.7 มทการจวดการ

ความรผรดรานงานววจวย 

งานสรรางสรรคว

610318 โครงการ 

e-Research และจวด

ทจาฐานขรอมผลดรานงาน

ววจวยงานประชบม

ววชาการ

1. เพพทอพวฒนาระบบ e-service ของ

สถาบวนววจวย 2. เพพทอพวฒนาระบบ

ฐานขรอมผลดรานการววจวยและงาน

สรรางสรรคว ทททมทความทวนสมวย 

ประสวทธวภาพ และเอพสออจานวย

ประโยชนวแกสผผรทททเขรามาใชรบรวการ 3. 

เพพทอใหรนวกววจวยมทโอกาสทททจะใชร

ทรวพยากรดรานการววจวยรสวมกวน 4. 

เพพทอรวบรวมผลงานววจวยตสาง ๆเกรบ

เปปนฐานขรอมผลของสถาบวนววจวยเพพทอ

อจานวยความสะดวกใหรแกส นวกววจวย 

5. เพพทอใหรมทการพวฒนาการจวดทจา

วารสารววชาการผสานระบบออนไลนว 

และระบบการจวดการประชบม

ววชาการ และเผยแพรสเอกสาร

ประชบมววชาการออนไลนว พรรอม

ระบบสพบครน 6. เพพทอประกาศ

เกทยรตวคบณและเชวดชผเกทยรตวนวกววจวย

ตรนแบบทททดทผสานววดวทวศนวเวรบไซตว

สถาบวนววจวย

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 100

บบคลากร : 300

บบคคลภายนอก : 100

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 100

บบคลากร : 300

บบคคลภายนอก : 100

เชฏงปรฏมาณ 

มทระบบการบรวหาร

จวดการดรานการววจวยผสาน

เวรบไซตวเพวทมขศสน, มทจจานวน

ผผรเขราเยททยมชมเวรบไซตวเพวทม

ขศสน

เชฏงคถณภาพ 

สอบถามความพศงพอใจ

โดยผผรใชรงานเวรบไซตวมท

เปอรวเซรนตวอยผสในระดวบ ดท

มาก

        สถาบวนววจวยเหรนความสจาควญใน

การพวฒนาเวรบไซตวใหรมทประสวทธวภาพมา

อยสางตสอเนพทอง ไมสวสาจะเปปนระบบฐาน

ขรอมผลงานววจวย ฐานขรอมผลนวกววจวย ระบบ

การรวบรวมสถวตวในเรพทองทบนววจวยภายใน/

ภายนอก ระบบจวดการขสาวสาร ระบบ

ลงทะเบทยนเพพทอเขรารสวมอบรมและประชบม

และระบบ e-service  เปปนตรน เพพทอ

อจานวยความสะดวกกวบบบคลากร และ

บบคคลภายนอก ใหรสามารถเขราถศงขรอมผล

ไดรอยสางรวดเรรวและมทประสวทธวภาพมากททท

สบด 

        ทวสงนทสคอมพววเตอรวทททมทอยผสไมส

สามารถรองรวบโปรแกรมสจาเรรจรผปใน

ปปจจบบวนไดร และมทคบณสมบวตวตทจาเกวนกวสาจะ

รองรวบเทคโนโลยทในปปจจบบวนไดร

สถาบวนววจวย โดย  

น.ส.อลวสา  ยวง

นบสน

 50,000.00

รวมงบประมาณทททอนถมบตฏ  7,669,520.00

11หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน


