
โครงการบรรยาย  
เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” 

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30 -12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีรัฐบาลก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่

เน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยจัดสรรงบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผนและพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคที่มีความสอดคล้อง
กัน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค เน้นการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
และก าหนดยุทธศาสตร์ชี้น าที่เป็นมิติบูรณาการ (Agenda) และมิติกระทรวง / หน่วยงาน (Function) เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น พัฒนาการเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ได้แก่ การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาวะ เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
เกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและ
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่  รวมทั้งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับ
อนาคต 

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงร่วมกับส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพ่ือตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ของประเทศไทย  และส่งเสริมการบูรณาการการวิจัย
ระหว่างศาสตร์ต่างๆ จากสถาบันการศึกษาใน    เครือข่าย ฯ  ให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่าย เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่และสร้างโอกาสให้สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนอื่นๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน    
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักวิจัยของสมาชิกเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าใจการพัฒนาแผน
งานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” 

2.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

2.3  เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย
วิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 



2.4  เพ่ือสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
 

3. ก าหนดวันและสถานที่ 
3.1 การเตรียมงานจัดโครงการ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 
3.2 ก าหนดการจัดงาน วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 

ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  

3.3 หลังจัดงาน สรุปผลการด าเนินงานโครงการและจัดท ารายงาน ตั้งแต่วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 
ถึง วันศุกร์ที ่13 กันยายน 2562    

 
4. ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 70 คน  จากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

-  บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จ านวน  40 คน 
-  ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน  20 คน 
-  วิทยากรและคณะท างาน                      จ านวน  10 คน 

5. วิธีด าเนินการ/แผนการด าเนินงาน/วิธีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5.1 วิธีด าเนินการ 

         การบรรยายและการตอบข้อซักถาม   
 

5.2 แผนการด าเนินงาน/วิธีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมการด าเนินงาน แผนการ 

1. เตรียมเอกสารและโครงการ/ขออนุมัติโครงการ วันที่ 1 สิงหาคม 2562  
ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562 
 

2.  ประชาสัมพันธ์ โครงการไปยั งสื่อต่ าง  ๆ และ
กลุ่มเป้าหมาย 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  
ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2562 

3. เชิญผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร  
4. จัดพิมพ์และจัดท าเอกสารประกอบการจัดโครงการ วันที่ 23 สิงหาคม 2562  

ถึง วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
5. จัดโครงการ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 

6. ประเมินผลการจัดโครงการและจัดท ารายงานสรุปผล
การโครงการ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 13 
กันยายน 2562    

 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจการพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพ่ือตอบ

โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” 
 6.2 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการได้ตรงตามความต้องการของแหล่งทุน  
  



7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ  
 
8. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
2562 

แผน ผล 
ผลลัพธ์    
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
-  ผู้เข้ารับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้    
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับบริการวิชาการ 
   และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

 
85 
 
 

85.50  
ผลผลิต    
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ    
-  จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 70  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ    
-  ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ร้อยละ 85.50  
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา    
-  งานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100  
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน    
-  ค่าใช้จ่ายของการด าเนินการตามงบประมาณ 
   ที่ได้รับจัดสรร บาท 35,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ก าหนดการโครงการ  
 

 (ร่าง)  
ก าหนดการ 

โครงการบรรยาย  
เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” 

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30 -12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
 

08.30 – 9.00 น.          ลงทะเบียน และกล่าวต้อนรับ  โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ 
09.00 – 12.00 น.         การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบัน 

เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ”  
                               โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ  

ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
และการตอบข้อซักถาม 

 
หมายเหตุ    - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.  
  - รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 น. 
   -  เนื่องจากมีการจัดงานทับแก้ววิชาการครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
     ในวันที่ 26 – 28  สิงหาคม 2562  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจอดรถได้ ณ บริเวณสนามฟุตบอล  
     ริมสระแก้ว หรือ บริเวณประตูเหนือวัง  


