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2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ 
สุวรรณสัมฤทธิ์

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา

1. รายนามผู้ชี้แจง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา  
จันทร์คง

รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอทุยานการศึกษา



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3,591,900      2,035,249               

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 3,591,900      2,035,249               

1,149,200      708,716                  

ผลการด าเนินงานเกิดในไตรมาสที ่4

909,900         636,941                  

ผลการด าเนินงานเกิดในไตรมาสที ่4

โครงการที ่1 : โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ 

ผลการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ

909,900         636,941                  

งบรายจ่าย : งบเงนิอุดหนุนทัว่ไป

393,100         275,192                  

 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (20 %)

 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

งบประมาณ(บาท)
เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง

ด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

แนวทางการด าเนินงานที ่2.1 วิจัยและพัฒนาเพ่ือความมั่นคง สังคม และการพัฒนาทีย่ั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยทีส่ามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือนวัตกรรมส าหรับ

ผู้สูงอายุและผู้พิการภาครัฐร้อยละ 60 ของโครงการ

กิจกรรมที ่1.1  : การวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

(1) โครงการการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิตส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยิน

1) สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านผลิต่ือการเรียนรู้ในระบบเปิด จ านวน 10

 ท่าน

2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

(เปา้หมายที่ 2)

ตัวชี้วัดที ่2.1 นวัตกรรมทีภ่าครัฐน าไปใช้บริการประชาชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของผลงาน

ทัง้หมด

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

งบประมาณ(บาท)
เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

(เปา้หมายที่ 2)

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

ข้อมูลเบือ้งต้นในการน าไปพัฒนา Moocs ทีต่รงกับกลุ่มเป้าหมาย

 - โครงการ/รายการย่อย ( ไม่มี )

516,800         361,749                  

 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (40%) 

 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

1) วางแผนการด าเนินงาน

2) ศึกษาเอกสาร งานวจิัยทีเ่กี่ยวข้อง

3) สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

4) ผู้ทรงคุณวฒิุตรวจเคร่ืองมือ

5) ทดลองใช้เคร่ืองมือและปรับปรุง

6) ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่าง

7) เก็บรวบรวมข้อมูล

 - ผลผลิต (Out put) (เช่น บุคลาการ..คน , ระบบ...ระบบ, ผลงานตีพิมพ.์.เร่ือง เป็นต้น) 

(ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)

1) นักเรียนพิการเรียนร่วมทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยินขั้นทดลอง จ านวน 10 คน

2) เขียนบทความระดับขาติทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล ICT รวม 1 บทความ

3) จัดท าเอกสารหรือเวบ็ไซต์เพือ่เผยแพร่แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบ

เปิด

 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดับกิจกรรม)

(2) โครงการการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

ชนบทด้วยการศึกษาทางไกล



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

งบประมาณ(บาท)
เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

(เปา้หมายที่ 2)

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

 - โครงการ/รายการย่อย (ไม่ม)ี

         239,300                    71,775

ผลการด าเนินงานเกิดในไตรมาสที ่4

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ 

ผลการด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ

239,300         71,775                   

งบรายจ่าย : งบเงนิอุดหนุนทัว่ไป

กิจกรรมที ่1.2 : การจัดการความรู้การวิจัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

และเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ

 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดับกิจกรรม)

1) เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนใน

ระดับอ าเภอและต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล(อ.บ.ต.) และองค์การในชุมชน/

ท้องถิ่น ทีจ่ะจัดบริการความรู้และข้อมูลแก่ผู้สูงอายุในชุมชนชนบท

2) ผู้สูงอายุในชนบทจะมีโอกาสได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

แนวทางการด าเนินงานที ่2.3 การจัดการความรู้การวิจัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและ

สังคม และเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยทีส่ามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมร้อยละ 70

 ของโครงการ

 - ผลผลิต (Out put) (เช่น บุคลาการ..คน , ระบบ...ระบบ, ผลงานตีพิมพ.์.เร่ือง เป็นต้น) 

(ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)

1) ได้รูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวธิทีางไกล 1 รูปแบบ

2) รูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวธิทีางไกลซ่ึงได้ผ่านการท าลองใช้เรียบร้อย

แล้วพร้อมน าไปใช้ได้



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

งบประมาณ(บาท)
เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

(เปา้หมายที่ 2)

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

239,300         71,775                   

 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (16 %) 

 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดับกิจกรรม)

 - โครงการ/รายการย่อย (ไม่ม)ี

1) กระแสไฟฟ้าทีส่มาชิกสหกรณ์ผลิตได้ใน 4 จังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจาก

การทีส่มาชิกสหกรณ์ลงทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

นอกเหนือไปจากการท าอาชีพเกษตรทีเ่ป็นอาชีพพืน้ฐานของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรในพืน้ที ่4 จังหวดั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

2) ปริมาณกระแสไฟฟ้าทีผ่ลิตได้ในแค่ละปีซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึง 10,000  เมกะวตัต์

1) รายได้ทีไ่ด้รับจาการขายกระแสไฟฟ้าทีผ่ลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ทีผ่ลิตได้ถึง

ปีละ 10,00 เมกะวตัต์ ซ่ึงคิดเป็นรายได้เท่ากับ 10,000*1,000,000=

10,000,000,000 หน่วยดดยมีราคาหน่วยละ 6.15 บาท คิดเป็นรายได้ทัง้หมดเท่ากับ

 10,000,000,000, หน่วย*6.15 บาท เท่ากับ 61,500,000,000 บาท หรือ61,500 

ล้านบาท

2) ความเป็นอยู่ของรายได้ทีเ่ป็นตัวเงินจากการขายกระแสไฟฟ้าทีผ่ลิตได้เท่ากับ 

61,500 ล้านบาท

(3) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย

1) ผู้วจิัยได้ท าการลงพืน้ทีท่ีศึ่กษาเป็นการเบือ้งต้นเพือ่เป็นแนวทางในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

 - ผลผลิต (Out put) (เช่น บุคลาการ..คน , ระบบ...ระบบ, ผลงานตีพิมพ.์.เร่ือง เป็นต้น) 

(ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

2,442,700      1,326,533               

ผลการด าเนินงานเกิดในไตรมาสที ่4

2,442,700      1,326,533               

ผลการด าเนินงานเกิดในไตรมาสที ่4

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ 

ผลการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ

2,442,700      1,326,533               

งบรายจ่าย : งบเงนิอุดหนุนทัว่ไป

810,000         566,976                  

 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (40%) 

 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

1) อยู่ระหวา่งด าเนินการบทที ่1 - 3 เก็บข้อมูลภาคสนาม

(เปา้หมายที่ 3)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละ 50

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ

กิจกรรมที ่1.3  : การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่

มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

(4) โครงการการจัดการด้านอุปทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าเพ่ิมของ

ข้าวอินทรีย์

เป้าหมายยุทธศาสตร์ที ่3 : วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ

ตัวชี้วัดที ่3.1 องค์ความรู้ทีไ่ม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ร้อยละ 50

แนวทางการด าเนินงานที ่3.1 วิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางวิชาการเชิงลึกที่

มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 

คุณธรรมและจริยธรรม

2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

งบประมาณ(บาท)



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

(เปา้หมายที่ 3)

2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

งบประมาณ(บาท)

 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดับกิจกรรม)

1.สามารถระบุถึงปัญหาและอุปสรรค์ ตลอดจนทิศทางในอนาคตของข้าวอินทรีย์ใน

ประเทศไทย  เพือ่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่วา่จะเป็น เกษตรกร ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน

 ได้น าไปแก้ไขปรับปรุง ทัง้ในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย เพือ่ลดปัญหาอุปสรรค์

และเพิม่จุดแข็งและลดจุดอ่อนของข้าวอินทรีย์ไทย น าไปสู่การเพิม่ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทีม่ีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน เพิม่ศักยภาพความเป็นผู้น าในการ

ผลิตข้าวอินทรีย์เพือ่การส่งออก และการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ทีย่ั่งยืน

2. สามารถระบุถึงบทบาทความส าคัญของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านอุปทาน

ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ทัง้เกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพือ่ให้

ทราบถึงศักยภาพของภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรค์เกิดจากส่วนใด 

 ทัง้นี้เพือ่แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ตรงประเด็น และภาครัฐสามารถก าหนด

นโยบายการพัฒนาข้าวอินทรีย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ความ

ต้องการของเกษตรกร และความต้องการของผู้ประกอบการทัง้ในระกับขายส่งและ

ขายปลีก

 - ผลผลิต (Out put) (เช่น บุคลาการ..คน , ระบบ...ระบบ, ผลงานตีพิมพ.์.เร่ือง เป็นต้น) 

(ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)

1) รูปแบบทีดี่ในการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิม่ของข้าวอินทรีย์



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

(เปา้หมายที่ 3)

2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

งบประมาณ(บาท)

 - โครงการ/รายการย่อย (ไม่ม)ี

674,300         472,031                  

 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (80%)

 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

1) ลงพืน้ทีเ่พือ่จัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดับกิจกรรม)

 - โครงการ/รายการย่อย (ไม่ม)ี

(5) โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพ้ืนทีลุ่่มน้ าปิง

 - ผลผลิต (Out put) (เช่น บุคลาการ..คน , ระบบ...ระบบ, ผลงานตีพิมพ.์.เร่ือง เป็นต้น) 

(ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)1) ได้ส่ือทีเ่ป็นองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทีดี่จาก 5 ชุมชน

2) ได้โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจาก 5 ชุมชน

1) ผลการวจิัยจะท าให้เพิม่ประสิทธภิาพของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของพืน้ที่

ลุ่มน้ าปิง่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ หรือความเสมอภาคทางสังคม หรือ

3.ผลการศึกษาทีน่ าเสนอรูปแบบทีดี่ในการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและสร้าง

มูลค่าเพิม่ของข้าวอินทรีย์น าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรค์ทีเ่กิดขึ้นทัง้ใน

ระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย ทีห่น่วยงานของรัฐ อาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 

ทัง้นี้เพือ่ลดจุดบกพร่องต่างๆลงในขณะเดียวกันก็เพิม่จุดแข็งของการผลิตข้าวอินทรีย์

ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น รวมทัง้น าเสนอข้อเสนอแนะในการจัดการด้านอุปทานของ

ข้าวอินทรีย์ เพือ่ให้เกษตรกรสามารถเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิม่

ให้กับผลผลิต น าไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว



2.1 ผลงานโครงการวิจัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ วันที ่31 พ.ค.61)

(เปา้หมายที่ 3)

2. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

และสรุปปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข

เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/ความคืบหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพท/์โครงการ

งบประมาณ(บาท)

958,400         287,526                  

 - ความคืบหน้าของการด าเนินงาน (20%) 

 - ผลการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

1) บันทึกคลิปวดีิโอบางเร่ืองแล้ว

1) ได้ส่ือมัลติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทย 10 เร่ือง

2) ได้ส่ือมัลติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการนวดไทยทีม่ีคุณภาพ

 - ผลลัพท์ (Out come) ถ้ามี (ระดับกิจกรรม)

1) ได้เผยแพร่และได้ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยเร่ืองการนวดไทย

 - โครงการ/รายการย่อย (ไม่ม)ี

 - ผลผลิต (Out put) (เช่น บุคลาการ..คน , ระบบ...ระบบ, ผลงานตีพิมพ.์.เร่ือง เป็นต้น) 

(ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างผลงานเด่น)

(6) โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนส าหรับการ

นวดไทยเพ่ือบ าบัดโรค



โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มศัีกยภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด าเนนิการจัดท าข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณในลักษณะ 

แผนงานบรูณาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมแบบแสดงแผนความต้องการ

ภาพรวมงานวิจัยของหนว่ยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ และจัดท าบญัชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอ

ของบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติก าหนด ภายใต้งบประมาณที่ขอ

ขอรับการจัดสรร 60,311,200 บาท จากโครงการศึกษาวิจัยทั้งส้ิน 7 ชุดโครงการ ทั้งนี ้ผลการพิจารณา

ใหค้วามเหน็ชอบด าเนนิโครงการ และจัดสรรงบประมาณของส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ

ใหค้วามเหน็ชอบโครงการระดับ 2 ดาว จ านวน 1 ชุดโครงการ วงเงิน 7,361,300 ล้านบาท และโครงการ 

ระดับ 5 ดาว จ านวน 1 ชุดโครงการ วงเงิน 6,907,200 บาท  แต่ส านกังบประมาณพิจารณาใหด้ าเนนิ

โครงการระดับ 3 - 5 ดาว ดังนัน้  มหาวิทยาลัยจึงได้รับสนบัสนนุงบประมาณโครงการวิจัยระดับ 5 ดาว

จ านวน 1 ชุดโครงการ วงเงิน 6,216,500 บาท ซ่ึงส่งผลใหม้หาวิทยาลัยอาจจะขาดข้อมูลและผลการศึกษา

วิจัยที่น าไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่งในการยกระดับ

การศึกษาของผู้เรียนและเปน็แหล่งความรู้ใหก้ับประชาชนและสังคมภายนอก หรือต้องด าเนนิการจัดหา

แหล่งงบประมาณอื่นมาสนบัสนนุการด าเนนิการโครงการศึกษาวิจัยในส่วนที่ไม่ได้รับความเหน็ชอบจัดสรร

งบประมาณ เนือ่งจากการศึกษาวิจัยถือเปน็พันธกิจที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใหค้วามส าคัญและ

พัฒนาแนวทางการด าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง

      ในการด าเนนิการแก้ไขเพื่อพัฒนาการด าเนนิการตามพันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยต้องด าเนนิการ

พัฒนากระบวนการศึกษาวิจัยใหเ้ปน็ที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชนข์องสังคม รวมทั้ง 

การจัดการแหล่งทุนสนบัสนนุภายนอกหรือการเชื่อมโยงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมขับเคล่ือน 

และด าเนนิการศึกษาวิจัยในลักษณะภาคีร่วมวิจัย เพื่อใหก้ารศึกษาวิจัยเปน็ประโยชนโ์ดยตรงต่อผู้รับบริการ

หรือผู้ที่ต้องการใช้ประโยชนจ์ากผลการศึกษาวิจัย

2.2 สรปุปญัหา อุปสรรคการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข



มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 6,216,500   บาท โดยจะน าไปใช้จ่าย

รองรับการด าเนนิงานที่ส าคัญ  ตามเปา้หมายป ี2562  ได้แก่

3.1 การวิจัย  ด าเนนิการตามโครงการวิจัยใหม่ที่ได้รับความเหน็ชอบสนบัสนนุจากส านกังาน

คณะกรรมการการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) จ านวน 1 ชุดโครงการ โดยไม่รวมถึงโครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับ

งบประมาณสนบัสนนุจากแหล่งทุนอื่นๆ ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้

3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ

1) บทเรียน การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการภยัพิบติัด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนกัและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ า ปงิ วัง 

ยม นา่น และเจ้าพระยาตอนบน 

(หวัหนา้ชุดโครงการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ)

1.1) บทเรียนการจัดการภยัพิบติัด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพื้นที่ของชุมชนใน

ลุ่มน้ าปงิ วัง ยม นา่นและเจ้าพระยาตอนบน 

(หวัหนา้โครงการวิจัยย่อย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริชาติ  ดิษฐกิจ)

1.2) การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนกัในการจัดการภยัพิบติัด้านน้ าและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของลุ่มน้ า ปงิ วัง ยม นา่น และเจ้าพระยาตอนบน 

(หวัหนา้โครงการวิจัยย่อย : รองศาสตราจารย์บ าเพ็ญ เขียวหวาน)

1.3) การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภยัพิบติัด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน้ า

 ปงิ วัง ยม นา่น และเจ้าพระยาตอนบน 

(หวัหนา้โครงการวิจัยย่อย : รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริญ)

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ



 หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 6,216,500              

แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 6,216,500              

เป้าหมายที ่2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 6,216,500              

6,216,500              

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 6,216,500               

6,216,500              

งบรายจ่าย : งบเงนิอุดหนุนทัว่ไป

1,009,500               

 - แนวทางการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

 - ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดวา่จะได้รับ (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างโครงการเด่น)

1) ชุมชน และเครือข่าย

1.1) ได้แนวทางในการจัดการการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับชุมชน

1.2) ได้แนวทางในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

1.3) ลดความเสียหายในผลกระทบทีเ่กิดจากภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

1.4) สามารถเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า 

(1) บทเรียน การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ

ชุมชน เพือ่สร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในพืน้ทีลุ่่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน 

1) เพือ่ศึกษาบทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชน

ในลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน

แนวทางที ่2.2 :  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม ในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การ

จัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยทีส่ามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโนบายของหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชนร้อยละ 90 ของผลงานทัง้หมด

กิจกรรมที ่1 : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ

งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย/แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/แนวทางการด าเนนงาน/ผลทีค่าดว่าจะได้รับ/โครงการ

(เปา้หมายที่ 2)

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

4) จัดกิจจกรรม จ านวน 12 คร้ัง ระยะ 1 ปี จ านวน 885 คน 

2) การจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าของลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน

3) เพือ่พัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทรัพยากรของชุมชน

ในลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน

แบบ ก. 8  



 หน่วย : บาท

3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ

งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย/แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/แนวทางการด าเนนงาน/ผลทีค่าดว่าจะได้รับ/โครงการ

(เปา้หมายที่ 2)

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

1.5) ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า

1.6) สามารถน าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น

2) หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย                1,009,500

    

1) 

    1) ค่าตอบแทน                  170,000

    

2) 

    2) ค่าใช้สอย                  800,000

    3) ค่าวสัดุ                    39,500

 - โครงการ/รายการย่อย ดังนี้

               1,409,500

 - แนวทางการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

2.3) สถาบันการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติด้าน

น้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

(โครงการย่อที ่1.1) บทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่อง

ชุมชนในลุ่มน้ าปิง วงั ยม น่านและเจ้าพระยาตอนบน (หัวหน้าโครงการวจิัยย่อย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   

ปริชาติ  ดิษฐกิจ)

5) จัดกิจจกรรม จ านวน 5 คร้ัง ระยะ 1 ปี จ านวน 270 คน 

1) เพือ่ศึกษาบริบทของชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน้ าปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน

2) เพือ่ศึกษาการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน

3) เพือ่วเิคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน

4) เพือ่พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรน้ าของชุมชน

2.1) หน่วยงาน/ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องมีข้อมูลสามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการ

บริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศในระดับต่างๆ

2.2) หน่วยงาน/ภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ปัญหา และความต้องการสามารถก าหนด

บทบาทในการเข้าไปหนุนเสริมชุมชนในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

แบบ ก. 8  



 หน่วย : บาท

3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ

งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย/แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/แนวทางการด าเนนงาน/ผลทีค่าดว่าจะได้รับ/โครงการ

(เปา้หมายที่ 2)

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

 - ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดวา่จะได้รับ (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างโครงการเด่น)

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 1,409,500               

    1) ค่าตอบแทน                  270,000

    2) ค่าใช้สอย 1,100,000               

    3) ค่าวสัดุ                    39,500

2,427,800               

 - ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดวา่จะได้รับ (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างโครงการเด่น)

1) ชุมชนน าบทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับพืน้ทีข่องชุมชน

ในลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาบนไปพัฒนาเป็นส่ือการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน

2) ชุมชนน าฐานข้อมูลของชุมชนมาใช้ในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าใน

ระดับพืน้ทีข่องชุมชนในลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาบนให้มีประสิทธภิาพและยั่งยืน

3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนน าบทเรียนการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ในระดับพืน้ทีข่องชุมชนในลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาบน ไปใช้เป็นแนวทางในการน าไปพัฒนา

ชุมชนลุ่มน้ าต่างๆ

(โครงการย่อยที ่1.2) การจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหาร

จัดการทรัพยากรของลุ่มน้ า ปิง วงั ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน (หัวหน้าโครงการวจิัยย่อย : รอง

ศาสตราจารย์บ าเพ็ญ    เขียวหวาน)

 - แนวทางการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

1) พัฒนาหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

2) จัดท าส่ือการเรียนรู้เร่ืองการจัดการภัยพิบัติด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

3) จัดการเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ า

1) ได้ชุดการเรียนรู้หลักสูตร

2) ได้รูปแบบเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับชุมชน

4) จัดกิจจกรรม จ านวน 3 คร้ัง ระยะ 1 ปี จ านวน 435 คน 

3) ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้

แบบ ก. 8  



 หน่วย : บาท

3. แผนการด าเนินงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส าคัญ

งบประมาณ 

(บาท)
เป้าหมาย/แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/แนวทางการด าเนนงาน/ผลทีค่าดว่าจะได้รับ/โครงการ

(เปา้หมายที่ 2)

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

2,427,800               

    

1) 

    1) ค่าตอบแทน 380,800                  

    2) ค่าใช้สอย 2,000,000               

    3) ค่าวสัดุ 47,000                   

1,369,700             

 - แนวทางการด าเนินงาน (ระดับกิจกรรม)

 - ผลสัมฤทธิ์ทีค่าดวา่จะได้รับ (ระดับกิจกรรม) (ยกตัวอย่างโครงการเด่น)

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 1,369,700               

    

1) 

    1) ค่าตอบแทน 200,000                  

    2) ค่าใช้สอย 1,130,200               

    3) ค่าวสัดุ 39,500                   

5) เพือ่วเิคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคล่ือนเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า

1) เกิดกระบวนการสร้างเครือข่าย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และน ากลไกจากการวจิัยน าแผนการบริหาร

จัดการเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน และเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนเครือข่ายต่อไป

6) จัดกิจกรรม จ านวน 4 คร้ัง ระยะ 1 ปี จ านวน 180 คน 

4) ผู้เรียนเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย

(โครงการย่อยที ่1.3) การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรของ

ชุมชนในลุ่มน้ า ปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : รองศาสตราจารย์ ดร.

เบญจมาศ  อยู่ประเสริญ)

1) เพือ่ศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายโดยมีการขยายเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า2) เพือ่พัฒนากลไกและบทบาทหน้าทีข่องชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

3) เพือ่จัดท าแผนการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

4) เพือ่ศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

แบบ ก. 8  



กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.)

รวมทั้งสิ้น 6.2165         6.2165         -           -           -           

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

6.2165         6.2165         -           -           -           

กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
สังคมในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

6.2165         6.2165         -           -           -           

งบบคุลากร -              

งบด าเนินงาน -              

งบลงทนุ -              

งบเงินอุดหนุน 6.2165         6.2165         -            -            -           

งบรายจ่ายอืน่ -              

งบประมาณ
งบรายจ่าย

   4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ าแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย



ไมม่รีายการภาระผูกพันงบประมาณ 2562

กระทรวงศึกษาธิการ
สว่นราชการ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งปม.ทัง้สิ้น งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปงีบประมาณ (ไมร่วมเผ่ือเหลือ ทีต่ัง้ไว้ หมายเลข ค าชีแ้จง

ผลผลิต / โครงการ  /งบรายจ่าย / รายการ เริ่มตน้-สิ้นสุด เผ่ือขาดและเงนิ ตัง้แตเ่ริ่ม ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ปตีอ่ๆ ไป สถานภาพ พรอ้มเหตผุล

นอกงบประมาณ) จนถึงป ี61 ตามหมายเหตุ

รวมทัง้สิ้น

1. ผูกพันสัญญา

2. ผูกพัน ม.23

3. ผูกพันรายการใหม่

  หมายเหต ุ   1.ใหแ้สดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเปน็ งบด าเนินงานและงบลงทุน

                    2.ใหแ้สดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ต้ังใหม่ในป ี2562 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพนัเปน็ 3 รายการดังนี้

                      ( 1 ) ผูกพนัตามสัญญา ( 2 ) ผูกพนัตาม ม. 23 (3 ) ผูกพนัรายการใหม่ ป ี2562

                    3. ใหร้ะบหุมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพนังบประมาณรายจ่าย ดังนี้

                      ( 1 ) ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆทั้งส้ิน ( 2 ) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ ( 3 ) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ ( 4 ) อยู่ระหวา่งจัดซ้ือจัดจ้าง ( 5 ) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว

                      ( 6 ) ลงนามในสัญญาแล้ว ( 7 ) ยกเลิกรายการ

5. รายการผูกพันข้ามปงีบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามหน่วยงาน

แบบ ก. 2    



หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ หน่วยนับ

ตัวชีว้ดั / กิจกรรม

แผนงานบูรณาการวจิัยและนวตักรรม 6.2165

เป้าหมายที่ 2 : การวจิัยและนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

สิง่แวดล้อม

6.2165

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนสังคม ชุมชน พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ ถา่ยทอดองค์ความรู้

เทคโนโลย ีหรือก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานขององค์กร 

ร้อยละ 50 ของผลงานวิจยัทั้งหมด

ร้อยละ 50                 

แนวทางการด าเนินงานที่ 2.2 : สนับสนุนการวจิัยและนวตักรรม

ด้านสังคม ในประเด็นส าคัญตามยทุธศาสตร์ของประเทศ การ

จัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

ล้านบาท 6.2165

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจยัที่สามารถน าไปประยกุต์ใช้เป็น

แนวทางในการก าหนดนโนบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชนร้อยละ 90 ของผลงาน

ทั้งหมด

ร้อยละ 90                 

หน่วยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ 

            : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการที่ 1 : โครงการการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สังคมและส่ิงแวดล้อม

ล้านบาท 6.2165             

กจิกรรม : สนับสนุนการวิจยัและนวัตกรรมด้านสังคมใน

ประเด็นส าคัญตามยทุธศาสตร์ของประเทศ การจดัการและ

ถา่ยทอดองค์ความรู้

ชุดโครงการ 1                   

1) ค่าใช้จา่ยในการเพื่อสนับสนุนการวิจยัและนวัตกรรมด้าน

สังคมในประเด็นส าคัญตามยทุธศาสตร์ของประเทศ การ

จดัการและถา่ยทอดองค์ความรู้

ล้านบาท 6.2165             

   6. เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัด

จ าแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

เป้าหมาย งบประมาณ



หน่วย : ล้านบาท

 โครงการ - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ

หน่วยนับ จ านวน

รวมทั้งสิน้ ชุด

โครงการ

1          6.2165

โครงการที่ 1 : โครงการการวจิัยและนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

สิง่แวดล้อม

ชุด

โครงการ

1          6.2165

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการวจิัยและนวตักรรมด้านสังคมในประเด็นส าคัญ

ตามยทุธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

ชุด

โครงการ

1          6.2165

งบเงินอดุหนุนทั่วไป

1) บทเรียน การจดัการเรียนรู้เกี่ยวกบัการจดัการภัยพิบัติด้านน้ าและการ

บริหารจดัการทรัพยากรน้ าของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการ

พัฒนาเครือขา่ยภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ า ปิง วัง ยม น่าน และเจา้พระยา

ตอนบน 

(หัวหน้าชุดโครงการวิจยั : รองศาสตราจารย ์ดร.สัจจา  บรรจงศิริ)

ชุด

โครงการ

1          1.0095

- ค่าตอบแทน           0.1700

- ค่าใช้สอย           0.8000

- ค่าวัสดุ           0.0395

1.1) บทเรียนการจดัการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าใน

ระดับพื้นที่ของชุมชนในลุ่มน้ าปิง วัง ยม น่านและเจา้พระยาตอนบน 

(หัวหน้าโครงการวิจยัยอ่ย : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.   ปริชาติ  ดิษฐกจิ)

โครงการ

ยอ่ย 1

          1.4095

- ค่าตอบแทน           0.2700

- ค่าใช้สอย           1.1000

- ค่าวัสดุ           0.0395

1.2) การจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการจดัการภัยพิบัติด้านน้ า

และการบริหารจดัการทรัพยากรของลุ่มน้ า ปิง วัง ยม น่าน และเจา้พระยา

ตอนบน

(หัวหน้าโครงการวิจยัยอ่ย : รองศาสตราจารยบ์ าเพ็ญ    เขยีวหวาน)

โครงการ

ยอ่ย 2

          2.4278

- ค่าตอบแทน           0.3808

- ค่าใช้สอย           2.0000

- ค่าวัสดุ           0.0470

   7. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย
งบประมาณ



หน่วย : ล้านบาท

 โครงการ - กิจกรรม - งบรายจ่าย - รายการ

หน่วยนับ จ านวน

   7. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.3) การพัฒนาเครือขา่ยการจดัการภัยพิบัติด้านน้ าและการบริหารจดัการ

ทรัพยากรของชุมชนในลุ่มน้ า ปิง วัง ยม น่าน และเจา้พระยาตอนบน 

(หัวหน้าโครงการวิจยัยอ่ย : รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริญ)

โครงการ

ยอ่ย 3

          1.3697

- ค่าตอบแทน           0.2000

- ค่าใช้สอย           1.1302

- ค่าวัสดุ           0.0395


