
- ประเด็นยุทธศาสตร์และเปา้ประสงค์ของหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

( Strategic Issues) ( Goals)  

1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจยัที่มี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.1 มีระบบบริหารจัดการงานวิจยัที่ดีมี

ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่งเสรมิให้เกดิผล

งานวิจยัที่มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 

1.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

   1.2 พัฒนาระบบสนับสนนุพันธกจิด้านการวจิยั 

   1.3 พัฒนาศักยภาพนักวจิัยใหส้ามารถแขง่ขันได้ 

 
 

 1.4 บูรณาการงานวิจยั การบรกิารวชิาการ และ

การเรียนสอน 

 
 

 1.5 พัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือการวจิัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

 
 

 1.6 พัฒนาระบบการสนับสนนุการเผยแพร่

ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

2 พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานบรกิารวชิาการและสืบ

สานงานตามแนวพระราชด ารเิพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 

มีระบบบริหารจัดการงานบรกิารวชิาการและ

การสืบสานความรูต้ามแนวพระราชด าริที่

เสรมิสรา้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานบรกิาร

วิชาการ 

 
  

2.2 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการทัง้

แหล่งการเรียนรูแ้ละบุคลากร 

 

  

2.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจ

ตระเวน ชายแดน  ตามแนวพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ 

 



ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

( Strategic Issues) ( Goals)  

3 พัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์รให้มีประสิทธภิาพ

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้

3.1 มีระบบริหารจัดการองคก์รที่ดีโดยยดึหลักธรร

มาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการหลักธรรมภิบาล

และการจัดการคุณภาพทั่วทัง้องคก์ร 

 
  

3.2 บรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีการ

จัดการความรูท้ี่มีประสิทธิภาพ 

 
  

3.3 พัฒนาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ 

     
3.4 พัฒนาสุนทรยีภาพเพือ่เสรมิสรา้งบรรยากาศ

ท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และแผนต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกบัแผนตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงครามและของหน่วยงาน 

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับการผลิตบัณฑติให้มีคุณธรรม 

คุณภาพและพัฒนาการผลติครูสู่ความเป็นเลศิ 

  

  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) ความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 

- การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน(ข้อ 94-107) 

- เครอืข่ายอุดมศึกษา (ข้อ 145-159) 

- โครงสรา้งพืน้ฐานการเรียนรู ้(ข้อ160-178) 

2) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษา

แบบองคร์วม 

ยุทศาสตร์ที่  2  พัฒนาอาจารย์ ให้ เป็นมืออาชีพ และพัฒนา

ผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ 

ยุทศาสตรท์ี่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑติอย่างกา้วกระโดด     

 

 

           

 เป้าประสงค์ : - บัณฑติมีคุณลักษณะที่พงึประสงค ์มีทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ 

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตมีทักษะการใช้ภาษา 3 ภาษา 

(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์ 

กลยุทธ์ มรพส. :-  

1.  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม (ภูมิฐาน ภูมิรู้ ภูมิธรรม+

ภาวะผู้น า) สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. พัฒนาส่งเสรมิให้บัณฑิตสายครูมีทักษะการใชภ้าษา 3 ภาษา 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานมีความ

สอดคล้องกับทอ้งถิ่นและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

5. เพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

   กลยุทธ์ หน่วยงาน :- 



ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกบัแผนตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงครามและของหน่วยงาน 

2 การพัฒนาการวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ บูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 

  

   ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

1) ความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 

- บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ (ข้อ 119-128) 

2) ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2551-2554) 

ยุทศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนา

ผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย ์

 เป้าประสงค์ : - เป็นแหล่งสรา้ง พัฒนาองคค์วามรูแ้ละการถ่ายทอดเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นในจงัหวัดพิษณโุลกและสุโขทยั 

กลยุทธ์ มรพส. :-  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสรา้ง

นักวจิัยรุน่ใหม่ 

2. เร่งการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้าง

ความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการ

สอน การวจิัยและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองคก์รภายนอก  

4. เร่งรัดการสร้างผลการวิจัย ถ่ายทอดความรู้จากโครงการสืบสาน

งานอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและการบริการวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาแหล่งบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   กลยุทธ์ หน่วยงาน : 

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบสนับสนนุพันธกจิด้านการวจิยั 



ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกบัแผนตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงครามและของหน่วยงาน 

3. พัฒนาศักยภาพนักวจิัยใหส้ามารถแขง่ขันได้ 

4. บูรณาการงานวิจยั การบรกิารวชิาการ และการเรยีนสอน 

5. พัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือการวจิัยให้มีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาระบบการสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์ 

7. พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานบรกิารวชิาการ 

8. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการทัง้แหล่งการเรียนรูแ้ละ

บุคลากร 

9. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน ชายแดน  ตามแนว

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ 

3 การพัฒนาสู่การเป็นเป็นศนูย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนอืตอนล่าง   

   ความสอดคลอ้ง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

1) ความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 

- 

2) ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2551-2554) 

 

 เป้าประสงค์ : - เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้านศลิปะและวัฒนธรรม และ       ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ มรพส. :-  

1. จัดตั้งองค์กรหลักในการด าเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนล่าง 

2. อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. สรา้งเครอืข่ายการเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 

  

 

 

 กลยุทธ์  หน่วยงาน :- 

4 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรูภ้ายใต้

สภาพแวดล้อมท่ีดี บรหิารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

  



ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกบัแผนตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงครามและของหน่วยงาน 

   ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) ความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 

- ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา (ข้อ 108-118) 

- การเงินอุดมศึกษา (ข้อ 129-136) 

- การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา (ข้อ 137-144) 

2) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2551-2554) 

ยุทศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนา

ผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ 

ยุทศาสตรท์ี่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา             เพื่อ

ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 เป้าประสงค์ : - เป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้บรหิารจัดการตามหลัก           ธรร

มาภิบาล 

กลยุทธ์ มรพส. :-  

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ยกระดับประสิทธิภาพการท างานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  

 

   กลยุทธ์ หน่วยงาน :- 

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการหลักธรรมภิบาลและการจัดการ

คุณภาพทั่วทั้งองคก์ร 

2. บรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีการจัดการความรูท้ี่มี

ประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศให้มีประสิทธภิาพ 

4. พัฒนาสุนทรยีภาพเพือ่เสรมิสรา้งบรรยากาศท างาน 

 

 

 



- แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategies Map) 

การจัดท า Strategy Map 

วิสัยทัศน์   สถาบนัวิจัยและพัฒนาเปน็องค์กรสนับสนุนส่งเสรมิการวิจัย บริการวิชาการ สบืสานงานตามแนวพระราชด าริ   ยึดหลักธรรมภิบาลและการบริหาร

คุณภาพทั่วท้ังองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิน่อยา่งยั่งยนื 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 

 

คุณภาพการให้บริการ 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 

ประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัตริาชการ 

(กระบวนการภายใน) 

 

การพัฒนาองค์กร 

(คนและความรู้) 

 

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  

(การเงิน) 

 

ระบบการสนับสนุนการสรา้งงานวิจัยและ

เผยแพร่หรือถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 

การบรกิารวิชาการที่มีผลกระทบที่เปน็

ประโยชน์และสร้างความเข้มแขง็แก่ชมุชน 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ

ในระดับดีมาก 

มีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธภิาพ

และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เพียงพอ 

มีการบูรณาการการบรกิารวิชาการการเรียน

การสอนและการวิจัย 

มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธภิาพ กระบวนการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดและสืบสาน

งานตามแนวพระราชด าริท่ีตรงกับความต้องการ 

ระบบบรหิารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

บุคลากรมีสมรรถนะตรง

ต าแหนง่งานที่ปฏิบัต ิ

มีการจัดการความรู้ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

และเป็นปัจจบุัน 

มีสถานที่ท างาน  สิง่แวดล้อม

และบรรยากาศที่ด ี

มีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธภิาพ

และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เพียงพอ 



- สรุปรายละเอียดแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าประสงค์  

มีระบบบริหารจัดการงานวิจยัที่ดีมีประสิทธภิาพเพื่อสนับสนุนส่งเสรมิให้เกดิผลงานวิจยัที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบสนับสนนุพันธกจิด้านการวจิยั 

3. พัฒนาศักยภาพนักวจิัยใหส้ามารถแขง่ขันได้ 

4. บูรณาการงานวิจยั การบรกิารวชิาการ และการเรยีนสอน 

5. พัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือการวจิัยให้มีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาระบบการสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่การใช้ประโยชน์ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

   ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

รอ้ยละความพึงพอใจของระบบรหิารจัดการงานวิจัย 80 

ผลประเมินความส าเร็จของสิ่งสนับสนุนพันธกจิด้านการวจิัย 4.51 

รอ้ยละของนักวจิัยที่ได้รับการพัฒนา  14 

รอ้ยละงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ และการเรยีนการสอน 14 

กจิกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความรว่มมือ 5 

วารสารวชิาการที่ได้มาตรฐานเตรีมเข้าสู่ฐาน scopus ระดับ 4 

จ านวนความรูจ้ากงานวิจัยที่สังเคราะห์และเผยแพร่สู่ผู้ใชป้ระโยชน์ 12 

รอ้ยละของบุคลากรที่มีความรูค้วามเข้าใจการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 14 



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

5810000003-01 การศึกษาระบบโลจสิติกส์ของ

มันส าปะหลังในจังหวัด

พิษณุโลกเพื่อการส่งออกผา่น

เขตการคา้ชายแดนไทย-ลาว

ตามเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิ

แนวตะวันออก-ตะวันตก 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

1  เร่ือง 250,000 - - 250,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-02 ผลกระทบด้านการทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศจากการเปดิใช้ถนนหลวง 

4 ช่วงจราจรตามแนวเศรษฐกิจ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 165,000 - - 165,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-03 การวิจัยและพัฒนาความม่ันคง

ด้านอาหารในระดับชุมชนเพื่อให้ 

เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

กรณีศึกษา: ขา้วหอมมะลิปลอด

สารพิษของศูนย์เรียนรู้บา้นผา

รังหม ีจังหวัดพิษณุโลก 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 829,000 - - 829,000 คณะ

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อาหาร 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-04 การศึกษาประสิทธิภาพของสาร

สกัดและสารออกฤทธิ์จาก

ดาวเรืองเพื่อเร่งการ

เจริญเติบโตของพืชผักในระบบ

ไฮโดรโปนิกส์ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 217,000 - - 217,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-05 การพัฒนาโลชันบ ารุงผวิขาว

เสริมสารต้านอนุมูลอิสระสูตร

นาโนอิมัลชันจากสารสกัด

เปลือกหุ้มเมล็ดมะขาม 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 270,000 - - 270,000 คณะ

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อาหาร 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

5810000003-06 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

และระดับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการปอ้งกันปัญหา

อุทกภัยในพืน้ที่ลุ่มน้ ายม

ตอนล่าง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 300,000 - - 300,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-07 การสร้างมูลคา่เพิ่มและการ

พัฒนาภูมิปัญญาการท าข้าว

ทอดอบกรอบปรุงรสสมุนไพร 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 270,000 - - 270,000 คณะ

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อาหาร 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-08 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

ลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงเพื่อรองรับกระบวน

ทัศน์เศรษฐกิจและสังคม

อาเซียน 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 790,000 - - 790,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80) 

5810000003-09 การพัฒนาสูตรเนือ้ดินปั้น

ส าหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร ์

จากดินป้านปลักแรด เขตอ าเภอ

บางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 300,000 - - 300,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-10 การศึกษาส่วนผสมชองวัตถุดิบ

จากชานอ้อยและส่วนผสมปูน

ปลาสเตอร์ในการผลิตฉนวน

ความร้อนเพื่อลดการใช้

พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 270,000 - - 270,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

5810000003-11 การพัฒนาตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ

เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชน

สู่การเกษตรแบบยั่งยืน 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 290,000 - - 290,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-12 การศึกษาแนวทางการน าอัต

ลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษ

แบบไทยประเพณีมาประยุกต์ใน

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 220,000 - - 220,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80) 

5810000003-13 บนกึ่งมอดูย่อยปฐมภูมิเชิงแบบ

ฉบับ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 143,000 - - 143,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-14 การศึกษาสมบัติของเซรามิก

เฟรโ์รอิเล็กทริกระบบเลดเซอร์

โคเนตไทเทเนต-บสิมัท

ไนโอเบยีมไทเทเนต (1-x)PZT-

xBNbT ที่เตรียมโดยวิธีผสม

ออกไซด์ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 270,000 - - 270,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-15 การใช้เทคนิคชีวโมเลกุลเพื่อ

ตรวจสอบความแตกต่างทาง

พันธุกรรมของปลาสกุลปลา

กระดี่ (genus Trichogaster) 

ภายหลังการสร้างเขื่อน 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 270,000 - - 270,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-16 การพัฒนากลูโคสเซนเซอร์ทาง

เคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์โดย

ใช้อนุภาคเมโซพอรัสคาร์บอน

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 280,000 - - 280,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

ร่วมกับอนุภาคโลหะเพื่อใช้เป็น

คะตะลิสต ์

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-17 การใช้ความหลากหลายของไล

เคนเป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพ

ส าหรับการประเมินผลกระทบ

มลพิษทางอากาศในเขตอ าเภอ

เมืองพิษณุโลก 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 290,000 - - 290,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-18 การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่ข้าว

โดยใช้ vacuum infiltration 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 300,000 - - 300,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-19 การพัฒนาหัววัดทางเคมีไฟฟ้า

ต้นทุนต่ าส าหรับตรวจวัดโลหะ

หนักในอาหาร 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 290,000 - - 290,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-20 ฤทธ์ิทางชีวภาพและ

องค์ประกอบทางเคมีของสาร

หอมระเหยจากน้ ามันหอม

ระเหยและสารสกัด ส่วนใบส่อง

ฟ้าดง 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 260,000 - - 260,000 

 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-21 การศึกษาความหลากชนิดและ

การกระจายพันธุข์องราอาร์บัส

คูลาร์มายคอร์ไรซาที่สัมพันธ์

กับข้าวไร่ในจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 210,000 - - 210,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

5810000003-22 การศึกษาต้นทุนและ

ผลตอบแทนในการผลิตโคเนื้อ

ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัด

พิษณุโลก 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 270,000 - - 270,000 คณะ

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อาหาร 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-23 การพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์

เคร่ืองเงินโดยการประยุกต์ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน อ าเภอศรีสัชนา

ลัย จังหวัดสุโขทัย 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 266,000   266,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000003-24 ผลของ KAl(SO4)2K2Cr2O7 

SnCl2CuSO4 FeSO4กรดซิตริก 

และขี้เถ้า ต่อประสิทธภิาพการ

ติดสีย้อม สเตรปโตมัยซีสของ

เส้นใยไหม 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 250,000 

 

 

 

 

 

 

 

  250,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000022-01 

 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานวิจัย 

จ านวนระเบยีบและ

กฏเกณฑ์ท่ีได้รับการ

พัฒนาในระบบบริหาร

จัดการงานงานวิจัย 

3  เร่ือง 300,000 200,000 - 500,000 งานวิจัย 58-2-95 งานส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัย 

ความพึงพอใจของ

ระบบริหารจัดการ

งานวิจัย เทา่กับ ร้อย

ละ 80 

  จ านวนโครงการวิจัยที่

แล้วเสร็จตามเกณฑ์ใน

สัญญารับทุน 

 

 

 

6  โครงการ         



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

  จ านวนบุคลากรที่ได้รับ

พัฒนาด้านองค์ความรู้

เก่ียวกับระบบและกลไก

การบริหารจัดการ

งานวิจัย 

2   คน         

  ระดับความพึงพอใจต่อ

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานวิจัย 

 ร้อยละ 80         

 

 

จ านวนระเบยีบและ

กฏเกณฑ์ท่ีได้รับการ

พัฒนาในระบบบริหาร

จัดการงานงานวิจัย 

3  เร่ือง         

 

 

ผลการประเมินประกัน

คุณภาพภายใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัยอยู่ในระดับมาก 

ร้อยละ 80         

5810000022-01 โครงการจัดการคุณภาพ

งานวิจัย 

จ านวนบุคลกรเขา้ร่วม

กิจกรรม 

15  คน 200,000 - - 200,000 งานวิจัย 58-2-95 งานส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัย 

ผลประเมิน

ความส าเร็จของสิ่ง

สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัย เทา่กับ 4.51 

  ความพึงพอใจต่อการ

เขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80         

5810000023-01 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย 

จ านวนนักวิจัยที่มีองค์

ความรู้ 

40 คน 500,000 - - 500,000 งานวิจัย 58-2-49 โครงการพัฒนา

ศักยภาพในการ

วิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

  จ านวนชุดโครงการ 1 ชุด

โครงการ 

        



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

  ระดับความพึงพอใจต่อ

ผูร่้วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80         

  ผลการประเมินประกัน

คุณภาพในองค์ประกอบ

ด้านการวิจัยอยู่ในระดับ

มาก 

ร้อยละ 80         

5810000024-01 โครงการจัดการผลผลิต

งานวิจัย 

สิทธบิัตร อนุสิทธิบัตร 

หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่ยื่นขอรับการ

จดทรัพย์สินทางปัญญา 

1  เร่ือง 250,000 - - 250,000 งานวิจัย 58-2-92 งานจัดการผลผลิต

งานวิจัยและงาน

เครือขา่ยบริการ

วิชาการ 

ร้อยละของบุคลากรที่

มีความรู้ความเขา้ใจ

การคุ้มครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยและทรัพย์สิน

ทางปัญญา เทา่กับ 14 

  จ านวนความรู้ที่ได้จาก

งานวิจัย 

6  เร่ือง/ปี         

  จ านวนจุลสาร 3  ฉบับ/ปี         

  ความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ  80         

  ความพึงพอใจต่อการ

น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80         

5810000025-01 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ

นักวิจัย/นักบริการวิชาการใน

ระดับดีเด่น 

ประเภทบุคลากรที่ได้รับ

การยกย่อง 

5 ประเภท 60,000 - - 60,000 งานวิจัย 58-2-50 โครงการเผยแพร่

งานวิจัย ถ่ายทอด

ความรู้ ยกย่องเชิด

ชู 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

  ระดับความพึงพอใจต่อ

ขัน้ตอนการคัดสรร 

ร้อยละ 80         

  ผลการประเมินประกัน

คุณภาพในองค์ประกอบ

ด้านการวิจัยอยู่ในระดับ

ดีมาก 

ร้อยละ 80         



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

5810000025-02 โครงการสนับสนุนเขา้ร่วมการ

ประชุมวิชาการ 

จ านวนผลงานวิจัยที่ได้

เขา้ร่วมน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ 

10  ผลงาน 200,000 - - 200,000 งานวิจัย 58-2-50 โครงการเผยแพร่

งานวิจัย ถ่ายทอด

ความรู้ ยกย่องเชิด

ชู 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

   จ านวนผลงานวิจัยที่เขา้

ร่วมจัดนิทรรศการใน

เวทีระดับชาติ 

3  ผลงาน         

   ระดับความพึงพอใจใน

ระบบการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้คณาจารย์ 

นักศึกษาเขา้ร่วมประชุม

ทางวิชาการ 

ร้อยละ 80         

   ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เขา้ร่วมชม

นิทรรศการ 

ร้อยละ 80         

  ผลการประเมินคุณภาพ

ในองค์ประกอบด้านการ

วิจัยอยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 80         

5810000025-05 ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่

ผลงานของนักวิจัยและผู้

ให้บริการวิชาการ 

จ านวนผลงานที่ผลิต

เป็นสื่อมัลติมีเดียเพื่อ

เผยแพร่ 

12 เร่ือง 280,000 - - 280,000 งานบริการ

วิชาการ 

58-2-50 โครงการเผยแพร่

งานวิจัย ถ่ายทอด

ความรู้ ยกย่องเชิด

ชู 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

  จ านวนช่องทางในการ

เผยแพรส่ื่อมัลติมีเดีย 

2 ช่องทาง         

  จ านวนผูเ้ขา้ชมสื่อ

มัลติมีเดีย 

400 คน         



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

  ความพึงพอใจของผู้เขา้

ชมสื่อมัลติมีเดีย 

ร้อยละ 80         

  ความพึงพอใจของ

เจา้ของผลงานวิจัยและ

งานบริการวิชาการ 

ร้อยละ 80         

  ผลการประเมินคุณภาพ

ในองค์ประกอบด้านการ

วิจัยอยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 80         

5810000027-01 การศึกษาการพัฒนาและความ

เป็นไปได้ของชุมชนสู่สังคม

เกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจ

ครัวเรือนเกษตร ต าบลหนอง

กุลา  อ าเภอบางระก า จังหวัด

พิษณุโลก 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 250,000 - - 250,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000027-02 การพัฒนาดินเหนียวท้องถ่ิน

จังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ผลิตเชิง

ชาย ส าหรับตกแต่งอาคาร

ทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 300,000 - - 300,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000027-03 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้

กรองน้ าเซรามิกในบา้นพัก

อาศัยจากดินตะกอนประปา 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1  เร่ือง 300,000 - - 300,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

58-2-48 โครงการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

5810000027-04 ชุดโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

 จ านวนขอ้เสนอ

โครงการวิจัย 

10  

โครงการ 

2,430,000 - - 2,430,000 งานวิจัย 58-2-93 โครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน 

ผลประเมิน

ความส าเร็จของสิ่ง

สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัย เทา่กับ 4.51 



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

  ระดับความพึงพอใจต่อ

ระบบบริหารจัดการ

งานวิจัย 

ร้อยละ  80         

5810000027-05 ชุดโครงการพัฒนาการเรียนการ

สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

จ านวนขอ้เสนอ

โครงการวิจัย 

10  

โครงการ 

600,000 - - 600,000 งานวิจัย 58-2-93 โครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน 

ร้อยละงานวิจัยที่มี

การบูรณาการกับการ

บริการวิชาการ และ

การเรียนการสอน 

เทา่กับ 14 

  ระดับความพึงพอใจต่อ

ระบบบริหารจัดการ

งานวิจัย 

ร้อยละ  80         

5810000031-01 โครงการพัฒนาเครือขา่ยความ

ร่วมมือการวิจัยและบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาสังคม 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

30 คน 150,000 - - 150,000 งานบริการ

วิชาการ 

58-2-94 งานเครือขา่ยการ

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

บริการวิชาการ  ระดับ

ดีมาก  เทา่กับ ร้อยละ 

80 

  จ านวนเครือขา่ยความ

ร่วมมือทางการวิจัยและ

บริการ วิชาการกับ

หน่วยงานต่าง ๆ 

2 เครือขา่ย         

  ความพึงพอใจต่อการ

เขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80         

  ผลการประเมินคุณภาพ

ในองค์ประกอบบริการ

วิชาการ อยู่ในระดับดี

มาก 

 

ร้อยละ 80         



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได ้ อื่น ๆ รวม 

รหัสโครงการ 

ระดับ

มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ

ระดับ 

มหาวิทยาลัย 

5810000034-01 โครงการส่งเสริมเขา้ร่วม

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและ

เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการใน

ระดับชาติ/นานาชาติ  "พิบูล

วิชาการ" 

ร้อยละของผู้เขา้ร่วม

ประชุม 

ร้อยละ 80 - - 600,000 600,000 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

58-2-53 โครงการส่งเสริม

การเขา้ร่วมประชุม

สัมนาทางวิชาการ

และเผยแพรผ่ลงาน

ทางวิชาการใน

ระดับชาติ/

นานาชาติ 

ผลประเมิน

ความส าเร็จของสิ่ง

สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัย เทา่กับ 4.51 

  จ านวนผูน้ าเสนอผลงาน

แบบบรรยาย 

150         

  จ านวนผูน้ าเสนอแบบ

โปสเตอร์ 

150         

  ความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อการ

จัดการประชุมวิชาการ 

ร้อยละ 85         

5810000037-01 โครงการส่งเสริมเขา้ร่วม

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและ

เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการใน

ระดับชาติ/นานาชาติ  "พิบูล

วิชาการ" 

จ านวนของผู้เขา้ร่วม

ประชุม 

ร้อยละ 80 - - 1,450,000 1,450,000 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

58-2-53 โครงการส่งเสริม

การเขา้ร่วมประชุม

สัมนาทางวิชาการ

และเผยแพรผ่ลงาน

ทางวิชาการใน

ระดับชาติ/

นานาชาติ 

ผลประเมิน

ความส าเร็จของสิ่ง

สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัย เทา่กับ 4.51 

  จ านวนผูน้ าเสนอผลงาน

แบบบรรยาย 

150         

  จ านวนผูน้ าเสนอแบบ

โปสเตอร์ 

150         

  ความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต่อการ

จัดการประชุมวิชาการ 

ร้อยละ 85         

รวมท้ังส้ิน  15,340,000     



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาระบบการบริการวิชาการและสืบสานงานตามแนวพระราชด ารเิพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์  

มีระบบบริหารจัดการงานบรกิารวชิาการและการสืบสานความรูต้ามแนวพระราชด าริที่เสรมิสรา้งการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานบรกิารวชิาการ 

2. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการทัง้แหล่งการเรียนรูแ้ละบุคลากร 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน ชายแดน  ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

   ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจต่อการบรหิารจัดการงานบรกิารวชิาการและการสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3.51 

ระดับความส าเร็จของแหล่งเรยีนรู ้(ศูนย์ฝกึอบรม) ระดับ 3 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้และสืบสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

4 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ รวม 
รหัสโครงการ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ช่ือโครงการระดับ 

มหาวิทยาลัย 

5810000022-03 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการงานบริการ

วิชาการและสืบสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริเพื่อการ

พัฒนา 

 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 40  คน 151,500 148,500 - 300,000 งานบริการ

วิชาการ 

58-2-95 งานส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัย 

ระดับความพึงพอใจ

ต่อการบริหารจัดการ

งานบริการวิชาการ

และการสืบสานงาน

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริ เทา่กับ

3.51 

   แผนบริการวิชาการและแผน

โครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ  ประจ าปี  

2558 

1  เล่ม         

   แผนการบูรณาการโครงการ

บริการวิชาการและโครงการ

อันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ  ประจ าปี  

2558 

1  เล่ม         

   รายงานผลการประเมิน

ความส าเร็จของโครงการ

บริการวิชาการและโครงการ

อันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ 

1  เล่ม         

   รายงานผลการประเมิน

ความส าเร็จของการบูรณา

การโครงการบริการวิชาการ

กับการวิจัยและ/หรือการ

เรียนการสอน 

1  เล่ม         

   ความพึงพอใจต่อระบบ

บริหารจัดการงานบริการ

วิชาการและงานส่งเสริมสืบ

ร้อยละ 80         



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ รวม 
รหัสโครงการ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ช่ือโครงการระดับ 

มหาวิทยาลัย 

สานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริ 

  ผลการประเมินประกัน

คุณภาพในองค์ประกอบด้าน

การบริการวิชาการอยู่ใน

ระดับดีมาก 

ร้อยละ 80         

5810000023-02 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้

ให้บริการวิชาการ 

จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วม

กิจกรรม 

40 คน 60,000 - - 60,000 งานบริการ

วิชาการ 

58-2-49 โครงการพัฒนา

ศักยภาพในการ

วิจัย 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

  ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ  80         

  ความรู้ความเขา้ใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ  90         

  การน าความรู้ที่ได้ไปใช้

ประโยชน์ 

ร้อยละ  75         

  ผลการประเมินประกัน

คุณภาพภายในองค์ประกอบ

ด้านบริการวิชาการอยู่ใน

ระดับดีมาก 

ร้อยละ  80         

5810000025-04 โครงการแหล่งเรียนรู้พิบูล

ปัญญา 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 50  คน 380,0000 - - 380,000 งานบริการ

วิชาการ 

58-2-50 โครงการเผยแพร่

งานวิจัย ถ่ายทอด

ความรู้ ยกย่องเชิด

ชู 

ผลการประเมิน

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการ

วิจัย  ระดับดีมาก  

เทา่กับ ร้อยละ 80 

  ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ  80         

  ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ  80         



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ รวม 
รหัสโครงการ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ช่ือโครงการระดับ 

มหาวิทยาลัย 

  การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ 

ร้อยละ 75         

  ผลการประเมินคุณภาพใน

องค์ประกอบด้านการวิจัยอยู่

ในระดับดีมาก 

ร้อยละ  80         

5810000032-01 แผนงานวิจัย เร่ือง 

วัฒนธรรมอาหารพืน้ถ่ิน

พิษณุโลกสู่อาเซียน 

รายงานความก้าวหน้าแผน

งานวิจัย 

3  ฉบับ 1,852,000 - - 1,852,000 คณะ

เทคโนโลยีการเก

ษตรและอาหาร 

58-2-45 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จ

พระเทพฯ(อพ.สธ) 

ระดับความพึงพอใจ

ต่อการบริหารจัดการ

งานบริการวิชาการ

และการสืบสานงาน

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริ เทา่กับ

3.51 

  การน าเสนอผลงานวิจัย 2  ช้ิน         

  รายงานการจัดประชุม

ถ่ายทอดผลงานวิจัย 

1  ฉบับ         

  รายงานแผนงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 

1  ฉบับ         

  เล่มสูตรต ารับอาหารพืน้ถ่ิน

เมืองพิษณุโลก 

1  ฉบับ         

  เล่มรายการส ารับอาหารพื้น

ถ่ินเมืองพิษณุโลก 

1  ฉบับ         

  เล่มพืชอาหารพืน้ถ่ินเมือง

พิษณุโลก 

1  ฉบับ         

  ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อาหาร

พืน้ถ่ินเมืองพิษณุโลก 

1  รูปแบบ         

  เอกสารรวบรวมพันธุป์ลาที่

พบในแมน่้ าน่าน 

1  ฉบับ         



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ รวม 
รหัสโครงการ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ช่ือโครงการระดับ 

มหาวิทยาลัย 

  เอกสารรวบรวมเมนูอาหาร

ปลาแมน่้ าน่าน 

1  ฉบับ         

  เอกสารเผยแพรอ่งคค์วามรู้

เร่ืองวัฒนธรรมการบริโภค

ของคนในจังหวัดพิษณุโลก

กับคนในอาเซียน 

1  ฉบับ         

  ความพึงพอใจของผู้เขา้รับ

การถ่ายทอดผลการวิจัย 

ร้อยละ  80         

5810000032-02 งานบริหารจัดการการ

สร้างองคค์วามรู้และสืบ

สานโครงการตามแนว

พระราชด าริ 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 8 คน 44,000 - - 44,000 งานบริการ

วิชาการ 

58-2-45 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จ

พระเทพฯ(อพ.สธ) 

ระดับความพึงพอใจ

ต่อการบริหารจัดการ

งานบริการวิชาการ

และการสืบสานงาน

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริ เทา่กับ

3.51 

  ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 80         

  ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ 90         

  การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ 

ร้อยละ 75         

5810000036-01 โครงการส่งเสริม

คุณภาพการศึกษา

โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 8 คน 21,500 - - 21,500 งานบริการ

วิชาการ 

58-2-42 โครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

ผลการประเมินประกัน

คุณภาพในองค์ประกอบ

ดา้นการบริการวิชาการ  

ระดับดมีาก  เท่ากับ 

ร้อยละ 80 

  ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 80         

  ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ 90         



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 
โครงการระดับหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ รวม 
รหัสโครงการ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ช่ือโครงการระดับ 

มหาวิทยาลัย 

  การน าความรู้ที่ได้ไปใช้

ประโยชน์ 

ร้อยละ 75         

รวมทั้งส้ิน  2,657,500     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธภิาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์  

มีระบบริหารจัดการองคก์รที่ดีโดยยดึหลักธรรมาภิบาลเปน็องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการหลักธรรมภิบาลและการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคก์ร 

2. บรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีการจัดการความรูท้ี่มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาสุนทรยีภาพเพือ่เสรมิสรา้งบรรยากาศท างาน 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

   ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จในการบรหิารสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ระดับ 5 

รอ้ยละของบุคลากรที่น าความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรูม้าประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานจรงิ 85 

ระดับความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 4.51 

การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 5 ข้อ 

 

 

 

 

 

 



รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 

โครงการระดับ

หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ รวม 
รหัสโครงการ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ช่ือโครงการระดับ 

มหาวิทยาลัย 

5810000026-01 งานบริหารส านักงาน

ผูอ้ านวยการ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สนับสนุนการด าเนินงานบริหาร

ตามโครงสร้างการแบง่ส่วนงาน 

5  งาน 300,000 300,000 - 600,000 งานบริหารทั่วไป 58-2-41 โครงการ

บริหารงานทั่วไป

งานบริหารการวิจัย

และบริการวิชาการ 

ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบที่

เก่ียวกับการบริหาร

จัดการ  ระดับดีมาก 

เทา่กับ ร้อยละ 80 

  ระดับความส าเร็จในการบริหาร

จัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.51 

คะแนน 

        

  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ร้อยละ  80         

  ผลการประเมินประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบที่เก่ียวกับการบริหาร

จัดการ ระดับมาก 

ร้อยละ  80         

5810000028-01 โครงการพัฒนา

บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา 

ร้อยละ  100 - 200,000 - 200,000 งานบริหารทั่วไป 58-4-69 โครงการพัฒนา

บุคลากร 

ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบที่

เก่ียวกับการบริหาร

จัดการ  ระดับดีมาก 

เทา่กับ ร้อยละ 80 

 
 

งานวิจัยสถาบันหรือคู่มือ

ปฏิบัติงาน 

5  เร่ือง         

  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ  80         

  ผลการประเมินประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบที่เก่ียวขอ้งกับการ

บริหารจัดการอยู่ในระดับดีมาก 

 

 

 

 

ร้อยละ  80         



 

 

 

รหัสโครงการ 

ระดับหน่วยงาน 

โครงการระดับ

หน่วยงาน 

ตัวชี้วัด 

 

ค่า

เป้าหมาย 

แหล่งงบประมาณ (บาท) 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายการ

ด าเนินงาน ของ 

สกอ. ,    สมศ., 

มรพส.หน่วยงาน 

แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ รวม 
รหัสโครงการ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ช่ือโครงการระดับ 

มหาวิทยาลัย 

5810000029-01 โครงการทัศนศึกษาดู

งาน 

ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ100  - 51,500 - 51500  58-4-70 โครงการศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนา

บุคลากรใน

หน่วยงาน 

ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบที่

เก่ียวกับการบริหาร

จัดการ  ระดับดีมาก 

เทา่กับ ร้อยละ 80 

  จ านวนงานวิจัยสถาบันหรือคู่มือ

ปฏิบัติงาน 

5  เร่ือง         

  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

ที่ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80         

  ผลการประเมินประกันคุณภาพใน

องค์ประกอบที่เก่ียวขอ้งกับการ

บริหารจัดการอยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 80         

5810000030-01 โครงการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล

และสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ 

จ านวนระบบฐานขอ้มูล 3 ระบบ 100,000 - - 100,000 งานคลังขอ้มูล

และสารสนเทศ 

58-1-25 โครงการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนการสอนและ

การสนับสนุนการ

สอน 

ระดับความพึงพอใจ

ต่อระบบฐานขอ้มูล

และสารสนเทศ 

เทา่กับ 4.51 

  ร้อยละความพึงพอใจต่อระบบ

ฐานขอ้มูล 

ร้อยละ 80         

  ผลการปฏิบัติงานตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 

5 คะแนน         

รวมทั้งส้ิน  951,500     



- สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการ สถาบนัวจิัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์และ

ประเภท  งบรายจ่าย 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

มรพส. 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

หน่วยงาน 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

แผ่นดนิ รายได้ อื่น ๆ รวม 

1 การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพ

และพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 
  

    

2. การพัฒนาการวจิัย และสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิบูรณาการไปสู่การเรียน

การสอนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

1. พัฒนาระบบบรหิารจดัการ

งานวิจยัใหไ้ด้ผลงานวิจัยทีม่ี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

39 13,090,000 200,000 2,050,000 15,340,000 

2. พัฒนาระบบการบริการ

วิชาการและสืบสานงานตามแนว

พระราชด าริเพื่อพัฒนาทอ้งถิน่ 

6 

2,509,000 148,500 - 2,657,500 

3. การพัฒนาสูก่ารเป็นเป็นศูนยศ์ลิปวัฒนธรรม

ภาคเหนอืตอนล่าง 
  

    

4. การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ภายใต้สภาพแวดลอ้มท่ีดี บริหารจัดการตาม

หลักธรรมภิบาล 

3. พัฒนาระบบบรหิารจดัการ

องคก์รให้มีประสิทธิภาพและเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู ้

4 400,000 551,500 - 951,500 

 รวมทั้งสิน้  49 15,999,000 900,000 2,050,000 18,949,000 

 

 

 

 


