โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รหัส 6001504
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
หน่วยงาน : สถาบันวิจยั และพัฒนา
โครงการ : สนับสนุนเงินทุนวิจัย
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณ : 5,889,700 บาท
ยุทธศาสตร์/ผลผลิต
1. สร้างบัณฑิตคุณภาพเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิน่ และการพัฒนาประเทศ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาผลผลิตสู่สงั คม
;ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. สร้างระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี เน้นความมีเสถียรภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. พัฒนากลไกดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายและความเป็นสากล
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สร้างภาพลักษณ์ทีโ่ ดดเด่น และคุณค่าต่อสังคม
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิภารกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปัญหา
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 กํ า หนดให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัมนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างภูมิปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยที่มี
คุณภาพ เพื่อตอบสนองภารกิจ และวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยกันอย่างกว้างขวาง
2. เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
สอดรับกับตัวบ่งชี้
; สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
; สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา
เป้าหมายตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 อาจารย์ประจําได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ไม่น้อยกว่า 25,000
บาท
1.2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจํา ร้อยละ 2
1.3 งานวิจัยที่หน่วยงานภายนอกนําไปใช้ประโยชน์คิดจากผลงานวิจัย ร้อยละ 70
2 เชิงคุณภาพ
2.1 คณาจารย์ประจํามีความสนใจทําวิจัยจํานวนมากขึ้น
2.2 มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีชื่อเสียงจากผลงานวิจัย
3. เชิงเวลา (ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ)
; ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 54 – ธ.ค. 54) เบิกจ่ายร้อยละ 20 เป็นเงิน 1,177,940
; ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 55 – มี.ค. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 23 เป็นเงิน 1,354,631
; ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 55 – มิ.ย. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 25 เป็นเงิน 1,472,425
; ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 55 – ก.ย. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 32 เป็นเงิน 1,884,704
หมายเหตุ : ร้อยละเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ

ที่

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1

พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ให้
สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ ด้รบั
ทําสัญญาเพือ่ ขอรับทุนและรับ
ทุนอุดหนุน งวดที่ 1 ร้อยละ 40 ของ
ทุนวิจยั
ดําเนินการวิจยั โดยผู้ขอรับทุนอุดหนุน
ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ก า ร
ดําเนินการวิจัย
นั ก วิ จั ย ส่ ง รู ป เล่ ม รายงานวิ จั ย ฉบั บ
สมบูรณ์

2

3
4
5

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
1. งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างชั่วคราว
- เงินประจําตําแหน่ง
- ค่าครองชีพชัว่ คราว
2. งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
- รายจ่ายอื่น

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เดือน

5,889,700
5,889,700
5,889,700
-
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บาท
บาท
บาท
บาท
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บาท
บาท
บาท
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บาท
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แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ผลการทําโครงการ/กิจกรรม
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน 11 เรื่อง
ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดําเนินงานให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด กิจกรรม / หมวดรายจ่าย / รายการ
หน่วย จํานวน ราคาต่อ
กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ
รวมเงิน
หมายเหตุ
นับ หน่วย หน่วย
โครงการ : สนับสนุนเงินทุนวิจัย
5,889,700
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนเงินทุนวิจัย
(6 เดือนแรก)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทุนวิจัย (6 เดือนแรก)
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนเงินทุนวิจัย
(6 เดือนหลัง)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทุนวิจัย (6 เดือนหลัง)

2,944,850

เรื่อง

11

2,944,850
2,944,850

(ใช้ งปม.54 พลางก่อน)

2,944,850

เรื่อง

11

2,944,850
2,944,850

(ใช้ งปม.55)

โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รหัส 6001205
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
หน่วยงาน : สถาบันวิจยั และพัฒนา
โครงการ : บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนงาน

: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ : 1,085,090 บาท
ยุทธศาสตร์/ผลผลิต
1. สร้างบัณฑิตคุณภาพเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิน่ และการพัฒนาประเทศ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาผลผลิตสู่สงั คม
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. สร้างระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี เน้นความมีเสถียรภาพ
5 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 5 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. พัฒนากลไกดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายและความเป็นสากล
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สร้างภาพลักษณ์ทีโ่ ดดเด่น และคุณค่าต่อสังคม
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิภารกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปัญหา
ในการจัดการศึกษาในระดับอุดทศึกษา การสร้างองค์ความรู้ในด้านการวิจัยมีความสําคัญอย่างยิ่ง
สถาบันวงิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาสร้างองค์ความรู้ด้วยทําวิจัยกันมากขึ้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินไปตามเป้าหมายและพันธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพ
งานวิจยั บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ชี้วัด
สอดรับกับตัวบ่งชี้
; สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาํ ของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
เป้าหมายตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์
2 เชิงคุณภาพ
2.1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั และสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรียนการสอน
3. เชิงเวลา (ระยะเวลาเริม่ ต้น-สิ้นสุดโครงการ)
; ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 54 – ธ.ค. 54) เบิกจ่ายร้อยละ 20 เป็นเงิน 217,020 บาท
; ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 55 – มี.ค. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 23 เป็นเงิน 249,570 บาท
; ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 55 – มิ.ย. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 25 เป็นเงิน 271,270 บาท
; ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 55 – ก.ย. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 32 เป็นเงิน 347,230 บาท
หมายเหตุ : ร้อยละเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
แผนการดําเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1 บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เดือน

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
1. งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ตําแหน่งทางวิชาการ
- พนักงานราชการ
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
- รายจ่ายอื่น

1,085,090
643,200
643,200
441,890
441,890
-

แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ผลการทําโครงการ/กิจกรรม
1. รายงานการประชุมสถาบันวิจยั และพัฒนา
2. แผนปฏิบตั ิการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2553
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงานรายไตรมาส
ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ 4.1 (สกอ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียด กิจกรรม / หมวดรายจ่าย / รายการ
กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ
โครงการ : บริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารมีวาระ (2เท่า)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วย จํานวน ราคาต่อ
นับ หน่วย หน่วย

คน

4

คน

3

รวมเงิน
1,085,090
643,200
643,200
643,200
441,890
441,890
441,890

หมายเหตุ

โครงการเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รหัส 6002501
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการ : บริหารและพัฒนาหน่วยงานตามตัวชี้วัด / ยุทธศาสตร์
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณ : 235,550 บาท
ยุทธศาสตร์/ผลผลิต
1. สร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาผลผลิตสู่สังคม
5 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วัฒนธรรม

ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลงานทํานุบํารุงศิลปะและ

3. สร้างระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี เน้นความมีเสถียรภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. พัฒนากลไกดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายและความเป็นสากล
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และคุณค่าต่อสังคม
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปัญหา
ในการจั ดการศึกษาในระดับอุ ดมศึ กษา การสร้ างองค์ ความรู้ในด้ านการวิ จั ยมี ความสํ าคั ญอย่างยิ่ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
สร้างองค์ความรู้ด้วยทําวิจัยกันมากขึ้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงาน
ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินไปตามเป้าหมายและพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพงานวิจัยบรรลุเป้าหมายตาม
เกณฑ์ชี้วัด
สอดรับกับตัวบ่งชี้
; สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เป้าหมายตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2 ระบบ คือ ระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม
1.2 มีระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 ระบบ คือ ระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2 เชิงคุณภาพ
2.1 มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย
2.2 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยการสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา
2.3 มีระบบและกลไกในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยปรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
2.4 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2.3 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง
3. เชิงเวลา (ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด โครงการ)
5 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 54 – ธ.ค. 54) เบิกจ่ายร้อยละ 20
5 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 55 – มี.ค. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 23
5 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 55 – มิ.ย. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 25
5 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 55 – ก.ย. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 32

แผนการดําเนินงาน

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

44,374
51,030
55,468
70,998

บาท
บาท
บาท
บาท

เดือน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1

ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555
พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
การดําเนินการวิจัย
- การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- จัดการความรู้จากงานวิจัย
ประชุมกรรมการประจําสถาบัน
จัดทํารายงานประเมินตนเองประจําปี
งบประมาณ 2555
จัดทํารายงานประเมินตนเองประจําปี
การศึกษา 2554
จัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ 2555

2

3
4
5
6
7

หมายเหตุ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
1. งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างชั่วคราว
- เงินประจําตําแหน่ง
- ค่าครองชีพชั่วคราว
2. งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
- รายจ่ายอื่น
แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ผลการทําโครงการ/กิจกรรม
1. รายงานประเมินตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

235,550
235,550
15,000
100,000
120,550
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา พ.ศ. 2554
3. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กําหนดไว้
แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
การดําเนินการให้ตรงกับเวลาที่กําหนดไว้

บริหารความเสี่ยง
ควบคุม ติดตาม ให้มีการรายงานผลเป็นรายไตรมาส

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด กิจกรรม / หมวดรายจ่าย / รายการ
กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ
โครงการ : บริหารและพัฒนาหน่วยงานตามตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ 1 : บริหารและพัฒนาหน่วยงานตาม
ตัวชี้วัด
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการประจําสถาบัน
ค่าใช้สอย
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.มหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าอาหาร ,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าวัสดุ
วัสดุอุปกรณ์

หน่วยนับ

จํานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

รวมเงิน

หมายเหตุ

235,550
235,550

ครั้ง

3

อัตรา
รายการ

3
20

235,550
15.000
15.000
100,000
13,680
86,320

20

120,550
120,550

รายการ

ส่วนกลางเบิกจ่าย

โครงการเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รหัส 6002502
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการ : สนับสนุนการทําวิจัย 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณ : 1,700,000 บาท
ยุทธศาสตร์/ผลผลิต
1. สร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาผลผลิตสู่สังคม
5 ผลงานวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้
วัฒนธรรม

ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลงานทํานุบํารุงศิลปะและ

3. สร้างระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี เน้นความมีเสถียรภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. พัฒนากลไกดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายและความเป็นสากล
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และคุณค่าต่อสังคม
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปัญหา
พันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาคือ การวิจัย อันหมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการ
ค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างมีระบบ ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ทําการวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่
นําไปสู่การเผยแพร่ และรวมถึงการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นสิ่งที่ควรให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุน

ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ หนึ่ ง ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลงานวิ จั ย ขึ้ น ในมหาวิ ท ยาลั ย คื อ งบประมาณสนั บ สนุ น เพื่ อ งานวิ จั ย
ประกอบกับในปัจจุบัน แม้จะมีการให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น แต่การเข้าถึงแหล่งทุนนั้น
ยังเป็นข้อจํากัดสําหรับนักวิจัยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การวิจัยโดยอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยยังไม่
ทั่วถึง และไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการในการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ ในขณะเดียวกันในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการวิจัย ที่สามารถต่อยอดและนํามาซึ่งตัวชี้วัดที่สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทุกภาคส่วนได้ทําการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจํา การวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น การวิจัยเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ฯลฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้เสนอโครงการ 1 อาจารย์ 1 มหาวิทยาลัยขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ทําวิจัยตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ และกรอบยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ตามความต้องการของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ในการทําวิจัย และให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
ภายนอกได้
สอดรับกับตัวบ่งชี้
; สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่นี ําไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
;สกอ. ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่นี ําไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
เป้าหมายตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 อาจารย์ประจํา ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อการทําวิจัย จํานวน 110 คน
1.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
1.3 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําสามารถนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40
2 เชิงคุณภาพ
2.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
3. เชิงเวลา (ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด โครงการ)
5 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 54 – ธ.ค. 54) เบิกจ่ายร้อยละ 20
เป็นเงิน 340,000 บาท
5 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 55 – มี.ค. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 23
เป็นเงิน 391,000 บาท
5 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 55 – มิ.ย. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 25
เป็นเงิน 425}000 บาท
5 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 55 – ก.ย. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 32
เป็นเงิน 544,000 บาท
แผนการดําเนินงาน

เดือน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1
2
3
4
5
6
7
8

กําหนดกรอบข้อเสนองานวิจัย
จัดทําประกาศรับข้อเสนองานวิจัย
ประกาศรับข้อเสนองานวิจัย
พัฒนาข้อเสนองานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศผลข้อเสนองานวิจัย
ทําสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย
ติดตามความก้าวหน้า
สรุปรายงานผลการวิจัยประจําปี
งบประมาณ

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
1. งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างชั่วคราว
- เงินประจําตําแหน่ง
- ค่าครองชีพชั่วคราว
2. งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
- รายจ่ายอื่น

หมายเหตุ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

3 ต.ค
4 ต.ค.
10 ต.ค.
2 ต.ค. 4 พ.ย.
8 พ.ย.
1 ธ.ค.
1 มี.ค.,1มิ.ย.,1 ก.ย.
25 ก.ย.

1,700,000
1,700,000
1,700,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ผลการทําโครงการ/กิจกรรม
1. ผลการดําเนินงานตามปฏิทินการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2. รายงานการติดตามความก้าวหน้าทุกระยะ 3 เดือน
3. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมการเผยแพร่ และการนําไปใช้ประโยชน์
ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาจารย์ประจํา ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย และสามารถดําเนินการวิจัยได้คนละ 1 งานวิจัย
2. อาจารย์ประจํา ได้พัฒนาขีดความสามารถในการทําวิจัยของตนเอง เพื่อพัฒนาสู่การขอทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
2. นักวิจัยส่วนหนึ่งไม่ขอทุนเพื่อการทําวิจัย

บริหารความเสี่ยง
1. การจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นความเป็นไปได้ใน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยที่เสร็จสิ้น
2. การกระตุ้นและประกาศเป็นนโยบายมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด กิจกรรม / หมวดรายจ่าย / รายการ
กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ
โครงการ : สนับสนุนการทําวิจัย 1 อาจารย์ 1
งานวิจัย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งานวิจัย กลุ่มงานวิจัยตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
งานวิจัย กลุ่มงานวิจัยตามความต้องการของชุมชน

หน่วยนับ

จํานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

รวมเงิน
1,700,000
1,700,000

งานวิจัย
งานวิจัย

90
20

10,000
40,000

900,000
800,000

หมายเหตุ

โครงการเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รหัส 6002503
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการ : วิจัยตามตัวบ่งชี้และวิจัยสถาบัน
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณ : 150,000 บาท
ยุทธศาสตร์/ผลผลิต
1. สร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาผลผลิตสู่สังคม
5 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วัฒนธรรม

ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลงานทํานุบํารุงศิลปะและ

3. สร้างระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี เน้นความมีเสถียรภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. พัฒนากลไกดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายและความเป็นสากล
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และคุณค่าต่อสังคม
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปัญหา
ในการประกันคุณภาพของ สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. มีตัวบ่งชี้ท่ีต้องเสนอผลงานเป็นงานวิจัย เช่น การมีงาน
ทําของบัณฑิต ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย บางครั้ง
ต้องใช้ผลงานวิจัยในการตัดสินใจ หรือมีบางหน่วยงานที่ต้องทําวิจัย เช่น วิจัยถอดบทเรียนการดูแลนักศึกษา วิจัยความ
ต้องการของกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นต้น จึงมีความจําเป็นต้องทําวิจัยตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ และวิจัยสถาบัน เพื่อ
แก้ปัญหา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดทําวิจัยสถาบัน ตอบสนองตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
2. เพือ่ นําเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีหลักวิชาการ ให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจแก้ปัญหา
สอดรับกับตัวบ่งชี้
5 สมศ. ตัวบ่งชี้ที่
5 สกอ. ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
5 อื่นๆ โปรดระบุ

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจํานวนอาจารย์
4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ตอบสนองการแก้ปัญหาให้กับฝ่ายบริหาร

เป้าหมายตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีงานวิจัยสถาบัน จํานวน 6 เรื่อง
1.2 มีการตัดสินใจแก้ปัญหาจากผลงานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง
2 เชิงคุณภาพ
2.1 มีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
2.2 ผ่านเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้
3. เชิงเวลา (ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด โครงการ)
5 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 54 – ธ.ค. 54) เบิกจ่ายร้อยละ 20
เป็นเงิน
5 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 55 – มี.ค. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 23
เป็นเงิน
5 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 55 – มิ.ย. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 25
เป็นเงิน
5 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 55 – ก.ย. 55) เบิกจ่ายร้อยละ 32
เป็นเงิน

30,000
34,500
37,500
48,000

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนการดําเนินงาน

1
2
3
4
5

ขั้นตอนการดําเนินงาน
กําหนดโจทย์ทําวิจัยจากตัวบ่งชี้ และ
ปัญหาของมหาวิทยาลัย
จัดระบบ และกลไก ในการดําเนินงาน
วิจัย
จัดหาทีมงานวิจัย
ปฏิบัติงานวิจัยให้เกิดผล
ประเมินผล

เดือน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
1. งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างชั่วคราว
- เงินประจําตําแหน่ง
- ค่าครองชีพชั่วคราว
2. งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
- รายจ่ายอื่น

150,000
150,000
150,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ผลการทําโครงการ/กิจกรรม
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ตัวบ่งชี้สามารถผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ
2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาได้
แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
การทําวิจัยไม่เสร็จตามเวลาที่กําหนด

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บริหารความเสี่ยง
ติดตามและสนับสนุนช่วยเหลือให้นักวิจัยทําให้สําเร็จ

รายละเอียด กิจกรรม / หมวดรายจ่าย / รายการ
กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ
โครงการ : วิจัยตามตัวบ่งชี้และวิจัยสถาบัน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งานวิจัย

หน่วยนับ

เรื่อง

จํานวน
หน่วย

6

ราคาต่อ
หน่วย

25,000

รวมเงิน
150,000
150,000
150,000
150,000

หมายเหตุ

โครงการงบยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รหัส 9992105
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หน่วยงาน : สํานักงานอธิการบดี
โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพทางด้านการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณ : 1,018,500 บาท
ยุทธศาสตร์/ผลผลิต
1. สร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาผลผลิตสู่สังคม
5 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม
3. สร้างระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี เน้นความมีเสถียรภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. พัฒนากลไกดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายและความเป็นสากล
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และคุณค่าต่อสังคม
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปัญหา
การจั ดการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมายและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ปัจจัยความสํ าเร็จ
ประการสําคัญมากปัจจัยหนึ่ง คือการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะสําคัญที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย การสร้างสรรค์
งานวิจัยแลงานสร้างสรรค์ที่เป็นผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา อันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องของคณาจารย์ จึงเป็นผลงานที่มีคุณค่า การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ
การนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ และการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งการพัฒนาคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย จึงมีความจําเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการ โดยคาดหวังว่าหากคณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพ จะ
ส่งผลให้การดําเนินงานตามภารกิจหลักมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้สนองต่อการสร้างคุณภาพบัณฑิตทุกระดับ
2. เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้นําเสนอผลงานการวิจัยเผยแพร่สู่เวทีนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัยให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในการประชุมวิชาการ
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยประจําของมหาวิทยาลัยฯ ได้นําผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
สอดรับกับตัวบ่งชี้
5 สมศ. ตัวบ่งชี้ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์
5 สกอ. ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
5 ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ตี ีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่นี ํามาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
ต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
เป้าหมายตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 คณาจารย์ประจํา ร้อยละ 70 เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.2 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมนําเสนอผลงานวิจันทั้งภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง
1.3 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏครั้งที่ 3 จํานวน 30 คน
1.4 คณาจารย์ประจําเข้าร่วมอบรมร้อยละ 60
1.5 มีผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน เช่น
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏ) วิทยาเทคนิค และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเรื่อง เป็นต้น
1.6 มีผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจํา เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 55 ผลงานวิจัย
1.7 ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจําสามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50

2 เชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.2 เพื่อส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ของอาจารย์
และนักวิจัยประจําของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
2.3 เพื่อใช้งานวิจัย/งานสร้างสรรค์เป็นฐานเชื่อมโยงสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
2.4 ผู้เข้ารับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนํางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75
2.5 ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการวิชาการ ร้อยละ 75
2.6 ผู้เข้ารับบริการมีความสนใจในการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75
3. เชิงเวลา (ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด โครงการ)
5 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 54 – ธ.ค. 54)
5 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 55 – มี.ค. 55)
5 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 55 – มิ.ย. 55)
5 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 55 – ก.ย. 55)
แผนการดําเนินงาน
ที่

ขั้นตอนการดําเนินงาน

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
“งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่ 3”
1 แจ้งผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้านําเสนอ
2 ปรับปรุงผลงานวิจัยที่นําเสนอ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานและประชุม
พิจารณาบทความ
4 ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับหน่วยงานกลาง
เพื่อตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ
5 จัดเตรียมงานภาคนิทรรศการ
6 ประสานงานและเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 3
7 เข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 3”
8 สรุปผลการดําเนินงาน
สนับสนุนคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย
1 สนับสนุนคณาจารย์ในการนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
2 สมทบทุนเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ด้านการวิจัย
3 กระตุ้นให้อาจารย์เสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้าง
สรรค์เพื่อขอรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
ทําวิจัยโดยใช้แหล่งทุนจากภายนอก อาทิ วช. เป็นต้น

หมายเหตุ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เดือน

1 พ.ย. 54
30 พ.ย. 54
1 ธ.ค.55
30 ธ.ค. 55
1-10 ม.ค. 55
1-13ม.ค.55
1417 ม.ค. 55
28 ก.พ.55

ที่

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
1 อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่น
ใหม่ระดับกลาง
2 อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่น
ใหม่ระดับสูง
จัดทําวารสาร สวพ วิจัย มหาวิทยาลัยฯ
1 รวบรวมผลงานของนักวิจัย ระยะเวลา 6 เดือน
แรก ตามปีงบประมาณ
2 จัดพิมพ์วารสารงานวิจัย 6 เดือนแรก
3 รวบรวมผลงานของนักวิจัย ระยะเวลา 6 เดือน
หลัง ตามปีงบประมาณ
4 จัดพิมพ์วารสารงานวิจัย 6 เดือนหลัง
บูรณาการผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
1 สํารวจ รวบรวม ผลงานวิจัยในหน่วยงาน
2 กําหนดขอบข่ายการนําเสนอผลงานวิจัย
3 ติดต่อประสานงานและแสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
4 ติดต่อประสานงานและสร้างความร่วมมือกับนักวิจัย
5 จัดทําโครงการและนําเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
6 ประชาสัมพันธ์โครงการสู่กลุ่มเป้าหมาย
7 จัดเตรียมโครงการ
8 ดําเนินโครงการ
9 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

เดือน

มี.ค. 55
เม.ย. 55

1 ต.ค. 54
เม.ย. 55
เม.ย..55
ก.ย.55

1 มี.ค.
1 เม.ย.
11 พ.ค.
11 พ.ค.
1 มิ.ย.
11 มิ.ย.,1 ก.ค.
11 มิ.ย.
1 ก.ค.
11 ส.ค.

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
1. งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างชั่วคราว
- เงินประจําตําแหน่ง
- ค่าครองชีพชั่วคราว
2. งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
- รายจ่ายอื่น

1,018,500
518,500
73,500
354,400
90,600
500,000
500,000
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ผลการทําโครงการ/กิจกรรม
1. รายงานสรุปการพัฒนาตนเองของคณาจารย์
2. ประกาศของหน่วยงานที่แสดงถึงการไปร่วมสัมมนา นําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
3. เอกสารรายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3
4. เอกสารรับรองการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับของสังคม
2. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีโอกาสในการนําเสนอผลงานการวิจัยในเวทีสาธารณะ
ระดับชาติ/นานาชาติ
3. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. เพื่อส่งเสริมด้านการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
จํานวนคณาจารย์ที่จะนําเสนอ/เผยแพร่ผลงานมีไม่มาก

บริหารความเสี่ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดทําประกาศ
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอย่างชัดเจน และจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม
รายละเอียด กิจกรรม / หมวดรายจ่าย / รายการ
จํานวน ราคาต่อ
กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ
หน่วยนับ
รวมเงิน
หน่วย หน่วย
โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพทางด้านการ
1,018,500
วิจัยของคณาจารย์และบุคลากร
กิจกรรมที่ 1 : การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอ
200,000
ผลงานวิจัย “งานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 3”
งบดําเนินงาน
200,000
ค่าตอบแทน
6,300
ค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา
คน/วัน
7/5
180
6,300
ค่าใช้สอย
123,800
ค่าจ้างเหมารถบัส
คัน/วัน
1/4
15,000
60,000
ค่าจัดทํารูปเล่มรายงานผล
ครั้ง
1
5,000
5,000
ค่าที่พัก
ห้อง
20
1,500
30,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง
คน/วัน
30/4
240
28,800
ค่าวัสดุ
69,900
ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ
รายการ
10
69,900
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ และหรือการนําเสนอผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนคณาจารย์คณาจารย์และบุคลากร
ในการตีพิมพ์เผยแพร่ และหรือการนําเสนอผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ

500,000

กิจกรรมที่ 3 : รางวัลสําหรับงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ
3.1 เสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อขอรับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
3.2 ทําวิจัยโดยใช้แหล่งทุนจากภายนอก อาทิ วช. เป็นต้น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

60,000

500,000
500,000
500,000

60,000
60,000

หมายเหตุ

กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ

หน่วยนับ

จํานวน ราคาต่อ
หน่วย หน่วย

รวมเงิน

เงินรางวัล
กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่

60,000
100,000
100,000
100,000
100,000

กิจกรรมที่ 5 : จัดทําวารสาร สวพ วิจัย มหาวิทยาลัยฯ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสาร

100,000

กิจกรรมที่ 6 : บูรณาการผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใช้
ประโยชน์
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรูเ้ รื่องการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย
ค่าใช้สอย
ค่าจัดทําอาหารกลางวัน
ค่าจัดทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าสถานที่ในการจัดตลาดนัดการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ของนักวิจัย
ค่าวัสดุ
โปสเตอร์จัดนิทรรศการ และตลาดนัดการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย
เอกสารสังเคราะห์งานวิจัย
ป้ า ยไวนิ ล ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการตลาดนั ด การใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย
กระเป๋าใส่เอกสาร

58,500

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทุกรายการ

100,000
100,000

คน/ชม.

2/6

600

58,500
7,200
7,200

ชุด
ชุด/ครั้ง
ห้อง

120
120/1
1

80
25
3,000

30,600
9,600
3,000
3,000

ปี

1

15,000

15,000

แผ่น

15

500

20,700
7,500

เล่ม
ผืน

60
3

100
400

6,000
1,200

ใบ

100

60

6,000

หมายเหตุ

