
แผนปฏฏบบตฏการประจจาปป (action plan) สถาบบนวฏจบย

ปปการศศกษา 2562

ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

 1 1.2 รรอยละของราย

ววชาทททมทนววตกรรมการ

เรทยนการสอนและ

การประเมวนผล

620723 โครงการจรวยธรรมการววจวยในคน การใชรสวตวว

ทดลองเพพทองานทางววทยาศาสตรว และความ

ปลอดภวยทางชทวภาพ

1. เพพทอใหรอาจารยว/เจราหนราทททสายววชาการ/นวกศศกษา สสง

ผลงานววจวยทททเกททยวขรองกวบจรวยธรรมการววจวยในคน สวตวว

ทดลอง และความปลอดภวยทางชทวภาพ เขรารวบการ

รวบรองจากคณะกรรมการจรวยธรรมการววจวย 2. เพพทอ

รวบรองผลงานววจวยทททเกททยวขรองกวบจรวยธรรมการววจวยในคน 

สวตววทดลอง และความปลอดภวยทางชทวภาพทททสสงเขรามา

พวจารณา ผสานกระบวนการพวจารณา และไดรรวบใบรวบรอง

จากคณะกรรมการจรวยธรรม

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 

สถาบวนววจวย โดย  

นายวบฒวศวกดวด อยผส

จจานงคว  น.ส.อลว

สา  ยวงนบสน น.ส.

กนกรวตนว ครผกวม

โสม

 130,000.00

1หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ไมสนรอยกวสา รรอยละ 80

 2 1.2 (ตสอ) 620727 โครงการสรรางความรสวมมพอดรานการววจวยและสสง

เสรวมการขอทบนภายนอก

1. เพพทอสสงเสรวมใหรบบคลากรไดรมทโอกาสพบปะและแลก

เปลททยนประสบการณวกวบผผรเชททยวชาญทททชจานาญในสาขา

ตสางๆ ซศทงจะทจาใหรบบคลากรมทโอกาสทททจะขอทบนววจวยจาก

แหลสงทบนภายนอกเพวทมมากขศขน 2. เพพทอใหรเกวดความรสวมมพอ

กวบเครพอขสายการววจวยรสวมกวบสถาบวนอบดมศศกษา หนสวย

งานภาครวฐและเอกชน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 50

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 50

เชฏงปรฏมาณ 

มทเครพอขสายหรพอความรสวม

มพอกวบหนสวยงานภายนอก

เชฏงคถณภาพ 

มทการพวฒนางานววจวย 

ระบบววจวย และมทจจานวน

เงวนทบนววจวยภายนอกเพวทม

ขศขนเมพทอเททยบกวบปปการ

ศศกษาทททผสานมา

สถาบวนววจวย โดย  

น.ส. ชญานวษฐว  

อวจฉรวยะโพธา

 30,000.00

 3 2.1 รรอยละของงาน

ววจวยตทพวมพวหรพองาน

สรรางสรรควทททเผยแพรส

ในระดวบชาตวหรพอ

ระดวบนานาชาตวตสอ

อาจารยวประจจาและ

นวกววจวยทวขงหมด

620721 โครงการรางววลสนวบสนบนการเผยแพรสบทความ

ววจวยในวารสารทางววชาการระดวบนานาชาตว

1. เพพทอใหรมทจจานวนงานววจวยและงานสรรางสรรควทททไดรรวบ

การตทพวมพวเผยแพรสระดวบนานาชาตวเพวทมขศขน 2. เพพทอสนวบ

สนบนสสงเสรวมใหรอาจารยว เจราหนราทททสายววชาการตทพวมพว

เผยแพรส ในวารสารววชาการระดวบนานาชาตวทททมทระดวบ

คบณภาพทททสผงขศขน

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

สถาบวนววจวย โดย  

นายวบฒวศวกดวด อยผส

จจานงคว

 1,000,000.00

2หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

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

ถสวงนขจาหนวกไมสตทจากวสา 2.5 

(เตตม 4) หมายเหต Q1 

คสาถสวงนขจาหนรก 4 Q2 คสา

ถสวงนขจาหนรก 3 Q3 คสา

ถสวงนขจาหนรก 2 Q4 คสา

ถสวงนขจาหนรก 1

 4 2.1 (ตสอ) 620722 โครงการสสงเสรวมการเผยแพรสงานววจวยงานสรราง

สรรควและนววตกรรม

1. เพพทอใหรจจานวนงานววจวยและงานสรรางสรรควทททไดรรวบการ

ตทพวมพวเผยแพรส และนจาเสนอผลงานระดวบนานาชาตวเพวทม

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนผลงานววชาการ

สถาบวนววจวย โดย  

นายวบฒวศวกดวด อยผส

 2,500,000.00

3หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ขศขน 2. เพพทอสนวบสนบนสสงเสรวมใหรอาจารยว เจราหนราทททสาย

ววชาการตทพวมพวเผยแพรส และนจาเสนอผลงานระดวบนานา

ชาตวในวารสารววชาการระดวบนานาชาตว งานประชบม

ววชาการระดวบนานาชาตวทททมทระดวบคบณภาพทททสผงขศขน

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 

จจานงคว

4หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

Q1, Q2, Q3, Q4 หรพอททท

ประกาศโดยสจานวกงาน

คณะกรรมการการอบดม

ศศกษา (สกอ.) และสจานวก

งานรวบรองมาตรฐานและ

ประเมวนคบณภาพการ

ศศกษา (สมศ.) โดยมทคสา

ถสวงนขจาหนวกไมสตทจากวสา 2.5 

(เตตม 4) หมายเหตบ Q1 

คสาถสวงนขจาหนวก 4 Q2 คสา

ถสวงนขจาหนวก 3 Q3 คสา

ถสวงนขจาหนวก 2 Q4 คสา

ถสวงนขจาหนวก 1

 5 2.1 (ตสอ) 620724 โครงการจวดประชบมววชาการ RSU National & 

International Research Conference

1. เพพทอเปปนเวททววชาการในการเผยแพรสผลงานววชาการใน

กลบสมสาขาตสาง ๆ ทวขงสาขาแพทยศาสตรว และววทยา

ศาสตรวสบขภาพ สาขานววตกรรมดรานววทยาศาสตรว 

ววศวกรรมศาสตรว และเทคโนโลยท สาขาสถาปปตยกรรม

ศาสตรวและการออกแบบ สาขาเทคโนโลยทการเกษตร 

และ อาหาร สาขาการพวฒนาการเรทยนการสอน สาขา 

การพวฒนาเชวงธบรกวจ เศรษฐศาสตรว การเงวน การธนาคาร 

งานบวญชท ธบรกวจการบวน สาขางานววจวยดรานศวลปศาสตรว 

และสาขามนบษยศาสตรวและสวงคมศาสตรว ในวงกวราง

ระดวบประเทศ 2. เพพทอกระตบรนใหรคณาจารยว บบคลากร 

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 100

บบคลากร : 250

บบคคลภายนอก : 150

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 100

บบคลากร : 250

บบคคลภายนอก : 150

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนผลงานววชาการททท

เขรารวบการพวจารณาควด

เลพอกทททมทคบณภาพ จากปป 

2561 เพวทมขศขนรรอยละ 10 

/ จจานวนบบคลากร

ของมหาววทยาลวยรวงสวต

เขรารสวมจากปป 2561 เพวทม

ขศขนรรอยละ 10

สถาบวนววจวย โดย  

รศ.ดร.กานดา 

วสองไวลวขวต

 1,700,000.00

5หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ตลอดจนบบคคลทวทวไปตระหนวกถศงความสจาควญของงาน

ววจวย และเกวดการแลกเปลททยนเรทยนรผรประสบการณว ตลอด

จนขรอควดเหตนในการพวฒนางานววจวย อวนจะทจาใหรเกวดงาน

ววจวยทททมทประสวทธวภาพมากยวทงขศขน 3. เพพทอรวบรวมบทความ

ทางววชาการในรผปแบบของเอกสารเชวงววชาการและสรราง

เครพอขสาย ในการพวฒนางานววจวยใหรเกวดขศขนระหวสางนวก

ววจวย สถาบวนการศศกษา ตลอดจนหนสวยงานทวขงภาค

รวฐบาลและภาคเอกชน

เชฏงคถณภาพ 

- จจานวนผลงานววชาการ

ทททเขรารวบการพวจารณาควด

เลพอกทททมทคบณภาพ บท

ความววจวยไดรรวบการอสาน

พวจารณาจากผผรทรง

คบณวบฒวอยสางนรอย 2 ทสาน 

ตสอบทความ - ในสสวน

การจวดงานใชรแบบสอบ

ถามประเมวนผลการ

ดจาเนวนงานและรวบขรอ

เสนอแนะ เพพทอการพวฒนา

ในการจวดงานครวขงตสอไป 

โดยผผรเขรารสวมโครงการมท

ความพศงพอใจอยสางนรอย

อยผสทททระดวบ 3.51 

จากระดวบ 5

 6 2.1 (ตสอ) 620725 โครงการพวฒนาวารสารระดวบนานาชาตว

ของมหาววทยาลวย               เขราสผสระบบสากล

1. เปปนแหลสงความรผรใหมสและทบทวนความรผรเดวมทวขงในดราน

ทฤษฎทและปฏวบวตว สจาหรวบคณาจารยวของมหาววทยาลวยรวง

สวต และจากบบคคลภายนอก 2. เปปนเวททเผยแพรสผลงาน

ของคณาจารยว ของมหาววทยาลวยรวงสวต และบบคคลภาย

นอกในรผปแบบของวารสารววชาการระดวบนานาชาตว/

สากล 3. เปปนการแสดงศวกยภาพของคณาจารยว

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

เชฏงปรฏมาณ 

วารสารมหาววทยาลวยรวง

สวตตทพวมพวอยสางตสอเนพทองปป

ละ 4 ฉบวบ ไดรรวบการเผย

แพรสและไดรรวบการยอม

รวบระดวบชาตวและนานา

สถาบวนววจวย โดย  

น.ส.อลวสา  ยวง

นบสน

 500,000.00

6หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

มหาววทยาลวยรวงสวตดรานการเผยแพรสงานววจวยสผสระดวบ

นานาชาตว/สากล และเปปนสพทอกลางการเผยแพรสผลงาน

ทางววชาการ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 50

บบคคลภายนอก : 0

ชาตว

เชฏงคถณภาพ 

มทการดจาเนวนการใหร

วารสารเขราสผสฐานขรอมผล

วารสารในระดวบทททสผงขศขน

 7 2.1 (ตสอ) 620726 โครงการพวฒนาศวกยภาพดรานการววจวย 1. เพพทอสนวบสนบนใหรเกวดการผลวตผลงานววจวยและงานสรราง

สรรควทททมทคบณภาพ อวนสสงผลใหรคณะววชาและมหาววทยาลวย

สามารถบรรลบเปปาหมายตามเกณฑวมาตรฐานการประกวน

คบณภาพการศศกษา 2. เพพทอใหรอาจารยวผผรเขรารวบการอบรมมท

โอกาสไดรรวบการถสายทอดประสบการณวอวนเปปนประโยชนว

จากววทยากรผผรทรงคบณวบฒว 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 โดย  

น.ส.กนกรวตนว ครผ

กวมโสม

 50,000.00

 8 2.1 (ตสอ) 620729 โครงการสนวบสนบนคสาตรวจทานบทความระดวบ

นานาชาตว(*)

เพวทมจจานวนบทความตทพวมพวระดวบนานาชาตว ในวารสารททท

สามารถสพบครนไดรจาก scopus หรพอ Scimago โดยมท 

impact factor หรพออยผสในระดวบควอไทลว 1-3

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 40

บบคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

เชฏงปรฏมาณ 

จจานวนบทความววจวยตท

พวมพวระดวบนานาชาตวรวม 

50 บทความ สจาหรวบปป 

2562

รศ.ดร.กานดา 

วสองไวลวขวต

 400,000.00

7หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

นวกศศกษา : 0

บบคลากร : 40

บบคคลภายนอก : 0

เชฏงคถณภาพ 

ระดวบความพศงพอใจตสอ

การดจาเนวนโครงการนทขใน

ระดวบดทมาก เมพทอทจาการ

สจารวจความควดเหตนของ

นวกววจวยผผรใชรบรวการทวขง

หมด

 9 2.7 มทการจวดการ

ความรผรดรานงานววจวย 

งานสรรางสรรคว

620728 โครงการ e-Research และจวดทจาฐานขรอมผลดราน

งานววจวยงานประชบมววชาการ

1. เพพทอพวฒนาระบบ e-service ของสถาบวนววจวย 2. เพพทอ

พวฒนาระบบฐานขรอมผลดรานการววจวยและงานสรรางสรรคว 

ทททมทความทวนสมวย ประสวทธวภาพ และเอพขออจานวย

ประโยชนวแกสผผรทททเขรามาใชรบรวการ 3. เพพทอใหรนวกววจวยมท

โอกาสทททจะใชรทรวพยากรดรานการววจวยรสวมกวน 4. เพพทอรวบ

รวมผลงานววจวยตสาง ๆเกตบเปปนฐานขรอมผลของสถาบวนววจวย

เพพทออจานวยความสะดวกใหรแกส นวกววจวย 5. เพพทอใหรมทการ

พวฒนาการจวดทจาวารสารววชาการผสานระบบออนไลนว 

และระบบการจวดการประชบมววชาการ และเผยแพรส

เอกสารประชบมววชาการออนไลนว พรรอมระบบสพบครน 6. 

เพพทอประกาศเกทยรตวคบณและเชวดชผเกทยรตวนวกววจวยตรนแบบททท

ดทผสานววดวทวศนวเวตบไซตวสถาบวนววจวย

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 100

บบคลากร : 300

บบคคลภายนอก : 100

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 100

บบคลากร : 300

บบคคลภายนอก : 100

เชฏงปรฏมาณ 

มทระบบบรวหารจวดการ

ดรานการววจวยผสานเวตบไซตว

เพวทมขศขนจากปป 2561 1 

ระบบ / มทจจานวนผผรเขรา

เยททยมชมเวตบไซตวเพวทมขศขน

จากปป 2561 รรอยละ 30

เชฏงคถณภาพ 

สอบถามความพศงพอใจ

โดยผผรใชรงานเวตบไซตวมท

เปอรวเซตนตวอยผสในระดวบ ดท

มาก

สถาบวนววจวย โดย  

น.ส.อลวสา  ยวง

นบสน

 50,000.00

รวมงบประมาณทททอนถมบตฏ  6,360,000.00

8หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน


