
แผนปฏฏบบตฏการประจจาปป (action plan) สถาบบนวฏจบย

ปปการศศกษา 2563

ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผลโครงการ งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

 1 2.1 รรอยละของงาน

ววจจยตตพวมพพหรรองาน

สรรางสรรคพทตทเผยแพรร

ในระดจบชาตวหรรอ

ระดจบนานาชาตวตรอ

อาจารยพประจจาและ

นจกววจจยทจทงหมด

630552 โครงการสรงเสรวมการเผยแพรรงานววจจยงานสรราง

สรรคพและนวจตกรรม

1. เพรทอใหรจจานวนงานววจจยและงาน

สรรางสรรคพทตทไดรรจบการตตพวมพพเผยแพรร 

และนจาเสนอผลงานระดจบนานาชาตว

เพวทมขขทน 2. เพรทอสนจบสนนนสรงเสรวมใหร

อาจารยพ เจราหนราทตทสายววชาการตต

พวมพพเผยแพรร และนจาเสนอผลงาน

ระดจบนานาชาตวในวารสารววชาการ

ระดจบนานาชาตว งานประชนมววชาการ

ระดจบนานาชาตวทตทมตระดจบคนณภาพทตท

สสงขขทน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 60

บนคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 60

บนคคลภายนอก : 0

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ 

จจานวนบทความววชาการของอาจารยพ/เจรา

หนราทตทสายววชาการทตทเผยแพรรในวารสาร

หรรอProceedings ระดจบนานาชาตว (ไมรรวม 

RSU Conference)

คลาเปปาหมาย 

จจานวน 60 บทความ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบถไวผใน

ระบบงบประมาณ 

รายชรทอบทความ นจกววจจย ชรทอวารสารตามรสป

แบบ APA และจจานวนเงวน

รศ.ดร. กานดา 

วรองไวลวขวต

 1,050,000.00

 2 2.1 (ตรอ) 630553 โครงการรางวจลสนจบสนนนการเผยแพรรบทความ

ววจจยในวารสารทางววชาการระดจบนานาชาตว

1. เพรทอใหรมตจจานวนบทความววจจยไดร

รจบการตตพวมพพเผยแพรรระดจบนานา

ชาตวเพวทมขขทน 2. เพรทอสนจบสนนนสรงเสรวม

ใหรอาจารยพ เจราหนราทตทสายววชาการตต

พวมพพเผยแพรร ในวารสารววชาการ

ระดจบนานาชาตวทตทมตระดจบคนณภาพทตท

สสงขขทน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 50

บนคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 50

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ 

จจานวนบทความววชาการของอาจารยพ/เจรา

หนราทตทสายววชาการทตทเผยแพรรในระดจบนานา

ชาตว

คลาเปปาหมาย 

จจานวน 50 บทความ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบถไวผใน

ระบบงบประมาณ 

รศ.ดร. กานดา 

วรองไวลวขวต

 1,100,000.00

1หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผลโครงการ งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

บนคคลภายนอก : 0 รายชรทอบทความ นจกววจจย ชรทอวารสารตามรสป

แบบ APA และจจานวนเงวน

 3 2.1 (ตรอ) 630554 โครงการจรวยธรรมการววจจยในคน การใชรสจตวพ

ทดลองเพรทองาน ทางววทยาศาสตรพ

1. เพรทอใหรอาจารยพ/เจราหนราทตทสาย

ววชาการ/นจกศขกษา สรงผลงานววจจยทตท

เกตทยวขรองกจบจรวยธรรมการววจจยในคน 

สจตวพทดลอง และความปลอดภจยทาง

ชตวภาพ เขรารจบการรจบรองจากคณะ

กรรมการจรวยธรรมการววจจย 2. เพรทอ

รจบรองผลงานววจจยทตทเกตทยวขรองกจบ

จรวยธรรมการววจจยในคน สจตวพทดลอง 

และความปลอดภจยทางชตวภาพทตทสรง

เขรามาพวจารณา ผรานกระบวนการ

พวจารณา และไดรรจบใบรจบรองจาก

คณะกรรมการจรวยธรรม

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 50

บนคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 50

บนคคลภายนอก : 0

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ 

จจานวนโครงการววจจยทตทเกตทยวขรองกจบ

จรวยธรรมววจจยในคน สจตวพทดลอง และความ

ปลอดภจยทางชตวภาพสรงเขรามาพวจารณา

คลาเปปาหมาย 

มตจจานวนโครงการววจจยทตทสรงเขรารจบการ

พวจารณามากกวรา 50 โครงการววจจย

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบถไวผใน

ระบบงบประมาณ 

รายชรทอโครงการววจจยทตทเกตทยวขรองกจบจรวยธรรม

ววจจยในคน สจตวพทดลอง และความปลอดภจย

ทางชตวภาพสรงเขรามาพวจารณา

รศ.ดร. กานดา 

วรองไวลวขวต

 130,000.00

 4 2.1 (ตรอ) 630556 โครงการจจดประชนมววชาการ RSU National & 

International Research Conference

1. เพรทอเปปนเวทตววชาการในการเผย

แพรรผลงานววชาการในกลนรมสาขาตราง 

ๆ ทจทงแพทยศาสตรพ ววทยาศาสตรพ

กายภาพ และววทยาศาสตรพสนขภาพ 

ววศวกรรมศาสตรพและเทคโนโลยต 

สถาปปตยกรรมศาสตรพและการออก

แบบ มนนษยศาสตรพและสจงคมศาสตรพ 

การพจฒนาการเรตยนการสอน และ

ววจจยสถาบจนในวงกวรางระดจบประเทศ 

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 50

บนคลากร : 80

บนคคลภายนอก : 170

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 50

บนคลากร : 80

บนคคลภายนอก : 170

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ 

จจานวนบทความววชาการผรานการพวจารณา

และเขรารรวมประชนมววชาการ

คลาเปปาหมาย 

จจานวน 300 บทความ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบถไวผใน

ระบบงบประมาณ 

1. จจานวนและรายชรทอมหาววทยาลจยรรวมจจด 

2. รายชรทอบทความจากประเทศตราง ๆ และ

รศ.ดร. กานดา 

วรองไวลวขวต

 1,300,000.00

2หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผลโครงการ งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

2. เพรทอกระตนรนใหรคณาจารยพ 

บนคลากร ตลอดจนบนคคลทจทวไป

ตระหนจกถขงความสจาคจญของงานววจจย 

และเกวดการแลกเปลตทยนเรตยนรสร

ประสบการณพ ตลอดจนขรอควดเหหนใน

การพจฒนางานววจจย อจนจะทจาใหรเกวด

งานววจจยทตทมตประสวทธวภาพมากยวทงขขทน 

3. เพรทอรวบรวมบทความทางววชาการ

ในรสปแบบของเอกสารเชวงววชาการ

และสรรางเครรอขราย ในการพจฒนา

งานววจจยใหรเกวดขขทนระหวรางนจกววจจย 

สถาบจนการศขกษา ตลอดจนหนรวย

งานทจทงภาครจฐบาลและภาคเอกชน

มหาววทยาลจย 3. รายชรทอบทความจจาแนก

บนคลากรภายใน ภายนอก และนจกศขกษา

 5 2.1 (ตรอ) 630559 โครงการพจฒนาวารสารระดจบนานาชาตว

ของมหาววทยาลจย เขราสสรระบบสากล

1. เปปนแหลรงความรสรใหมรและทบทวน

ความรสรเดวมทจทงในดรานทฤษฎตและ

ปฏวบจตว สจาหรจบคณาจารยพ

ของมหาววทยาลจยรจงสวต และจาก

บนคคลภายนอก 2. เปปนเวทตเผยแพรร

ผลงานของคณาจารยพ 

ของมหาววทยาลจยรจงสวต และบนคคล

ภายนอกในรสปแบบของวารสาร

ววชาการระดจบนานาชาตว/สากล 3. 

เปปนการแสดงศจกยภาพของ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 100

บนคคลภายนอก : 100

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 0

บนคคลภายนอก : 0

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ 

วารสารระดจบนานาชาตวตตพวมพพในระบบออ

นไลนพและ Printed

คลาเปปาหมาย 

จจานวนวารสารทตทไดรรจบการตตพวมพพ 4 ฉบจบ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบถไวผใน

ระบบงบประมาณ 

เลรมวารสาร 4 ฉบจบ (JCST 2 ฉบจบ / RJSH 

2 ฉบจบ)

รศ.ดร.กานดา 

วรองไวลวขวต

 400,000.00

3หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผลโครงการ งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

คณาจารยพมหาววทยาลจยรจงสวตดราน

การเผยแพรรงานววจจยสสรระดจบนานา

ชาตว/สากล 4. เปปนสรทอกลางการเผย

แพรรผลงานทางววชาการ

 6 2.1 (ตรอ) 630561 โครงการพจฒนาศจกยภาพดรานการววจจย 1. เพรทอสนจบสนนนใหรเกวดการผลวตผล

งานววจจยและงานสรรางสรรคพทตทมต

คนณภาพ อจนสรงผลใหรคณะววชาและ

มหาววทยาลจยสามารถบรรลนเปปา

หมายตามเกณฑพมาตรฐานการ

ประกจนคนณภาพการศขกษา 2. เพรทอใหร

อาจารยพผสรเขรารจบการอบรมมตโอกาส

ไดรรจบการถรายทอดประสบการณพอจน

เปปนประโยชนพจากววทยากรผสรทรง

คนณวนฒว ตลอดจนไดรมตโอกาสแลก

เปลตทยนเรตยนรสร

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 200

บนคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 200

บนคคลภายนอก : 0

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ 

1.ผสรเขรารรวมโครงการไดรรจบประโยชนพจาก

โครงการอยสรในระดจบดตหรรอดตมากขขทนไป 2.

จจานวนผสรเขรารรวมโครงการ

คลาเปปาหมาย 

1.ไมรตทจากวรารรอยละ 60 ของผสรตอบแบบ

ประเมวน 2.จจานวนผสรเขรารรวมโครงการ รรอย

ละ 80 ของกลนรมเปปาหมาย

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบถไวผใน

ระบบงบประมาณ 

1.ผลประเมวนจากผสรเขรารรวมโครงการ 2.

เอกสารลงชรทอผสรเขรารรวมโครงการ

รศ.ดร.กานดา  

วรองไวลวขวต

 30,000.00

 7 2.1 (ตรอ) 630563 โครงการสนจบสนนนคราตรวจทานบทความระดจบ

นานาชาตว

เพวทมจจานวนบทความตตพวมพพระดจบ

นานาชาตว ในวารสารทตทสามารถสรบ

ครนไดรจาก Scopus หรรอ Scimago 

โดยมต impact factor หรรออยสรในระ

ดจบควอไทลพ 1 3

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 50

บนคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ 

จจานวนบทความววจจยตตพวมพพระดจบนานาชาตว

ทตทสรงขอตรวจภาษาอจงกฤษ

คลาเปปาหมาย 

จจานวน 50 บทความ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบถไวผใน

ระบบงบประมาณ 

รศ.ดร.กานดา 

วรองไวลวขวต

 400,000.00

4หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผลโครงการ งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

บนคลากร : 50

บนคคลภายนอก : 0

รายชรทอบทความววจจยทตทสรงขอตรวจภาษา

อจงกฤษ

 8 2.1 (ตรอ) 630565 โครงการ e-Research และจจดทจาฐานขรอมสลดราน

งานววจจยงานประชนมววชาการ

1. เพรทอพจฒนาระบบ e-service ของ

สถาบจนววจจย 2. เพรทอพจฒนาระบบฐาน

ขรอมสลดรานการววจจยและงานสรราง

สรรคพ ทตทมตความทจนสมจย 

ประสวทธวภาพ และเอรทออจานวย

ประโยชนพแกรผสรทตทเขรามาใชรบรวการ 3. 

เพรทอใหรนจกววจจยมตโอกาสทตทจะใชร

ทรจพยากรดรานการววจจยรรวมกจน 4. 

เพรทอรวบรวมผลงานววจจยตราง ๆ เกหบ

เปปนฐานขรอมสลของสถาบจนววจจยเพรทอ

อจานวยความสะดวกใหรแกร นจกววจจย 

5. เพรทอใหรมตการพจฒนาการจจดทจา

วารสารววชาการผรานระบบออนไลนพ 

และระบบการจจดการประชนม

ววชาการ และเผยแพรรเอกสารประชนม

ววชาการออนไลนพ พรรอมระบบสรบครน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 300

บนคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 0

บนคคลภายนอก : 0

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ 

มตระบบจจดการฐานขรอมสลดรานการววจจย เพรทอ

สนจบสนนนการตจดสวนใจ

คลาเปปาหมาย 

1 ระบบ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบถไวผใน

ระบบงบประมาณ 

เอกสารขรอมสลรายงานบทความววจจยในระบบ

ฐานขรอมสล

รศ.ดร.กานดา 

วรองไวลวขวต

 20,000.00

 9 2.3 จจานวนโครงการ

ววจจยและงานสรราง

สรรคพทตทมตแหลรงทนน

ภายนอกหรรอแหลรง

ทนนภายนอกรรวม ทจทง

630561 โครงการพจฒนาศจกยภาพดรานการววจจย (สอดคลรอง

หลายตจวชตทวจด)

 0.00

5หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผลโครงการ งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ระดจบชาตวและระดจบ

นานาชาตว

 10 2.3 (ตรอ) 630562 โครงการสรรางความรรวมมรอดรานการววจจยและสรง

เสรวมการขอทนนภายนอก

1. ใหรขรอมสลสจาหรจบนจกววจจยเกตทยวกจบ

การขอทนนววจจยจากแหลรงทนนภาย

นอกมหาววทยาลจย 2. สนจบสนนนงาน

ดรานเอกสารระดจบมหาววทยาลจย

สจาหรจบการขอทนนววจจยจากแหลรงทนน

ภายนอก 3. จจดตจทงกลนรมววจจยเฉพาะ

ทางหรรอเครรอขรายภายใน

มหาววทยาลจย 4. เพรทอใหรเกวดความ

รรวมมรอกจบเครรอขรายการววจจยรรวมกจบ

สถาบจนอนดมศขกษา หนรวยงานภาครจฐ

และเอกชน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 0

บนคคลภายนอก : 20

ผผผใชผงบประมาณ

นจกศขกษา : 0

บนคลากร : 0

บนคคลภายนอก : 20

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ 

1.มตจจานวนเงวนทนนววจจยภายนอกมากกวรา 9 

ลรานบาท / 2.มตความรรวมมรอกจบองคพกรภาย

นอก

คลาเปปาหมาย 

1.จจานวนเงวนทนนววจจยภายนอกมากกวรา 9 

ลรานบาท / 2.มตความรรวมมรอกจบองคพกรภาย

นอกไมรตทจากวรา 5 องคพกร

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบถไวผใน

ระบบงบประมาณ 

1.ขรอมสลทนนภายนอก รายชรทอนจกววจจย และ

จจานวนเงวน / 2.รายชรทอแหลรงทนน/องคพกร

ภายนอกทตทมตความรรวมมรอ

รศ.ดร.กานดา 

วรองไวลวขวต

 15,000.00

 11 2.4 จจานวนเงวนทนน

สนจบสนนนงานววจจย

และงานสรรางสรรคพ

630562 โครงการสรรางความรรวมมรอดรานการววจจยและสรง

เสรวมการขอทนนภายนอก (สอดคลรองหลายตจวชตท

วจด)

 0.00

 12 2.8 มตเครรทองมรอและ

ระบบฐานขรอมสลองคพ

ความรสรเพรทอสนจบสนนน

การววจจย การพจฒนา

องคพความรสรและนวจต

630552 โครงการสรงเสรวมการเผยแพรรงานววจจยงานสรราง

สรรคพและนวจตกรรม (สอดคลรองหลายตจวชตทวจด)

 0.00

6หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม วบตถถประสงคค กลถลมเปปาหมาย การประเมฏนผลโครงการ งบอนถมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

กรรม

 13 2.8 (ตรอ) 630553 โครงการรางวจลสนจบสนนนการเผยแพรรบทความ

ววจจยในวารสารทางววชาการระดจบนานาชาตว (สอด

คลรองหลายตจวชตทวจด)

 0.00

 14 2.8 (ตรอ) 630556 โครงการจจดประชนมววชาการ RSU National & 

International Research Conference (สอด

คลรองหลายตจวชตทวจด)

 0.00

 15 2.8 (ตรอ) 630559 โครงการพจฒนาวารสารระดจบนานาชาตว

ของมหาววทยาลจย เขราสสรระบบสากล (สอดคลรอง

หลายตจวชตทวจด)

 0.00

 16 2.8 (ตรอ) 630563 โครงการสนจบสนนนคราตรวจทานบทความระดจบ

นานาชาตว (สอดคลรองหลายตจวชตทวจด)

 0.00

รวมงบประมาณทททอนถมบตฏ  4,445,000.00

7หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน


