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คํานํา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภู มิ เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น ของ
มหาวิทยาลัย ที่ดูแลและสนับ สนุนเพื่อสรางองคความรูใหม โครงการวิ จัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม รวมทั้ ง
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงหวังเปน
อยางยิ่งวา แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเลมนี้ จะชวยสงเสริมความเขาใจ
เกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนางานของสถาบัน และเปนแนวทางใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
และงานบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย ใชเปนเครื่องมือสําหรับแปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจน
เปนไปในทิศทางสูเปาหมายความสําเร็จทําใหการทํางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุเปาหมาย
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สวนที่ 1
บทนํา

ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เปนหนวยงานสนับสนุน ไดรับการ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2548 การแบงสวนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน
สํานักงานผูอํานวยการ และมีการแบงหนวยงานภายในสถาบันเปน 3 กลุมงาน คือกลุมงานบริหาร กลุมงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี และกลุมงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานที่ดูแลและสนับสนุน เพื่อสรางองคความรูใหม โครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม รวมทั้งใหบริการวิชาการแกสังคมปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสํานักงานตั้งอยูที่
อาคาร 24 หอง 240710 ศูนยหันตรา เลขที่ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิ จยั และพัฒนา
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สวนที่ 2
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ.2562-2566
วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักดานการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
พันธกิจ
.1สงเสริมสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ
.2พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและไดรับการตีพิมพเผยแพร ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
.3พัฒนามาตรฐาน ระบบการวิจัยและบริการวิชาการ
.4มุงเนนการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใชหลักพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคม
เอกลักษณ
“ปฏิบัติงานโดยใชการวิจัยเปนฐาน”
อัตลักษณ
“ผูสนับสนุนนักวิจัยและนักบริการวิชาการ”
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศและ
การนําไปใชประโยชน
2. สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
3. บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและใชขอมูลการวิจัยเปนฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. สรางและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ และการนําไปใชประโยชน
เปาประสงคที่ 1. พัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสูการนําไปใชประโยชน
เพิ่มขึ้น
เปาหมายและตัวชี้วัด
1. พัฒนาโครงการวิจัยวิจัยเชิงบูรณาการดานการเกษตรสรางมูลคา อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว
2. พัฒนาคุณภาพนักวิจัยทุกระดับใหสูงขึ้น
3. เพิ่มจํานวนผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศและนําไปใช
ประโยชนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ตอป
4. เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 5 ตอป
5. เพิ่มจํานวน งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่นําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสิน ทาง
ปญญาและหรือไดรับรางวัลในระดับนานาชาติอยางนอย 1.5 ผลงานตอป
6. สรางเครือขายการวิจัยกับวิสาหกิจชุมชน ชุมชน เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งพัฒนาอยางยั่งยืนครบ 3
จังหวัด
7. พัฒนานักวิจัยสายสนับสนุนดวย R2R เพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตอป
8. เพิ่มจํานวนทุนวิจัยจากภายนอกใหไดรอยละ 5 ตอป
กลยุทธ
1. สงเสริมทุนวิจัยเชิงบูรณาการ
2. ส งเสริ มสนั บ สนุ น การนํ า ผลงานวิจั ย หรื อนวัต กรรมและงานสรางสรรคไ ปเผยแพรแ ละนํา ไปใช
ประโยชน
3. สรางความรวมมือกับเครือขายวิชาการ-วิจัย ใหเขมแข็งและสรางเสริมสนับสนุนการจัดการประชุม
4. สงเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ตอบโจทยปญหาของชุมชน
5. พัฒนานักวิจัยสายสนับสนุนดวย R2R
6. สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัย และรางวัลการตีพิมพเผยแพร
.7สนับสนุนการสรางนวัตกรรม และการจดทรัพยสินทางปญญา
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โครงการและแนวทางดําเนินงาน
1.โครงการพัฒนาผลงานวิจัย สูการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
2. โครงการศึกษาดูงาน ฝกอบรม ดานการวิจัย และการบริหารงานวิจัย
3. โครงการผลจาการทําวิจัย สูการนําไปใชประโยชน
4. โครงการวารสารวิจัย และคัดสรรคผลงานวิจัย
5. โครงการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ ประจําป
6. โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)
7. โครงการโจทยวิจัยเริ่มตนจากผูใชประโยชน
8. โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)
9. โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
10. โครงการปรับปรุงเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพผลงานคุณภาพสูง
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและแขงขันการประกวด .11
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. สงเสริมและสนับสนุน พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
เปาประสงคที่ 2. บริการวิชาการเพื่อสังคมโดยคํานึงถึงความยั่งยืน
เปาหมายและตัวชี้วัด
1. มีโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใชหลักพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคม บูรณาการทุก
คณะฯ อยางนอย 1 โครงการตอป
2. ชุมชนและหนวยงานทองถิ่นใน 3 จังหวัดพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยมีสวนรวม และไดใชประโยชน
จากการใหบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย
3. มีและรักษาเครือขายชุมชน สังคม ใหพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกับมหาวิทยาลัย โดย ประเมิน จากความ
พึงพอใจของเครือขาย/ชุมชน อยางนอย รอยละ 75
กลยุทธ
1. มุงพัฒนาชุมชน ดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
2. ผลักดันใหเกิด พันธกิจสัมพันธกับชุมชน และหนวยงานทองถิ่นในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
3. สรางและรักษาเครือขายบริการวิชาการภายในและภายนอก
โครงการและแนวทางดําเนินงาน
1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานพันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลัยกับสังคม
2. โครงการ 1 คณะฯ 1 ชุมชน ดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
3. โครงการสรางและรักษาเครือขายบริการวิชาการและวิจัย
4. โครงการหมูบานตนแบบ ชุมชนตนแบบโดยใชพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคมเปนฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและใชขอมูลการวิจัยเปนฐาน
เปาประสงคที่ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมคี ุณภาพ
เปาหมายและตัวชี้วัด
1. มีระบบบริหารและติดตามงานวิจัยและมีคุณภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ โดยการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวา
รอยละ 80
3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโปรงใส มีความคุมคาและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของโดยการประเมิน
จากความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
4. บริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และประทับใจโดยการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบริการไม
นอยกวารอยละ 80
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการวิจัยและบริการวิ ชาการที่มีเสถียรภาพ ใชงานงาย โดยการ
ประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
6. มีระบบการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ 1 ระบบ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการและการสื่อสาร
3. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร
โครงการและแนวทางดําเนินงาน
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
3. โครงการจัดตั้งหนวยสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
4. โครงการจุลสาร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ
5. โครงการจัดทํารายงานประจําป
6. โครงการรางวัลนักวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคมดีเดน

แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2563 สถาบันวิจยั และพัฒนา
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แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2562-2566
วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักดานการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดการยอมรับในระดับชาติ

พันธกิจ

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

เปาหมาย

1.สงเสริมสนับสนุนการ
2.พัฒนาผลงานวิจัยที่มี
พัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ คุณภาพและไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

3.พัฒนามาตรฐาน
ระบบการวิจัยและ
บริการวิชาการ

1. สรา งและพั ฒนานั กวิ จัย ผลงานวิ จัย หรือนวัต กรรมเพื่ อ
รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และการนําไปใช
ประโยชน

2. ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ
สังคม

พัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยสูการนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น

1. พัฒนาโครงการวิจัยวิจัยเชิงบูรณาการดานการเกษตรสราง
มูลคา อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว
2. พัฒนาคุณภาพนักวิจัยทุกระดับใหสูงขึ้น
3. เพิ่ ม จํ า นวนผลงานวิ จั ย หรื อ นวั ต กรรมเพื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศและนําไปใชประโยชน
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ตอป
4. เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร รอยละ 5 ตอป
5. เพิ่มจํานวน งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสรางสรรค ที่
นําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสิน ทางปญญาและหรือไดรับ
รางวัลในระดับนานาชาติอยางนอย 1.5 ผลงานตอป
6. สรางเครือขายการวิจัยกับวิสาหกิจชุมชน ชุมชน เพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็งพัฒนาอยางยั่งยืนครบ 3 จังหวัด
7. พัฒนาการนักวิจัยสายสนับสนุนดวย R2R เพิ่มขึ้นรอยละ 2
ตอป
8. เพิ่มจํานวนทุนวิจัยจากภายนอกใหไดรอยละ 5 ตอป

แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2563 สถาบันวิจยั และพัฒนา

บริการวิชาการเพื่อสังคม
โดยคํานึงถึงความยั่งยืน

1. มีโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดย
ใชหลักพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัย
กับสังคม บูรณาการทุกคณะฯ อยางนอย
1 โครงการตอป
2. ชุมชนและหนวยงานทองถิ่นใน 3
จังหวัดพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยมี
สวนรวม และไดใชประโยชนจากการ
ใหบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย
3. มีและรักษาเครือข ายชุม ชน สัง คม ให
พัฒนาอย างยั่ งยืน รว มกับ มหาวิทยาลั ย
โดย ประเมิ น จากความพึ ง พอใจของ
เครือขาย/ชุมชน อยางนอย รอยละ 75

4. มุงเนนการบริการวิช า
วิ ช าการเพื่ อสั ง คมโดยใช
หลั ก พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ ข อง
มหาวิทยาลัยกับสังคม

3.บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย ใ ช ห ลั ก
ธรรมาภิบาลและใชขอมูลการวิจัย
เปนฐาน

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ใหมีคุณภาพ

1. มีระบบบริหารและติดตามงานวิจัยและมีคุณภาพ
2. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานประชาสั ม พั น ธ โดยการ
ประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวา
รอยละ 80
3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโปรงใส มีความคุมคา
และการมี สวนรวมของผู เกี่ ยวข องโดยการประเมิ นจาก
ความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ 80
4. บริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และประทับใจโดย
การประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอย
กวารอยละ 80
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการ
วิชาการที่มีเสถียรภาพ ใชงานงาย โดยการประเมิน
จากความพึงพอใจของผูใชบริการไมนอยกวารอยละ
80
6. มี ร ะบบการจั ด การความรู จ ากงานวิ จั ย และงาน
สรางสรรคที่มีคุณภาพ 1 ระบบ
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2562-2566
วิสัยทัศน

เปนองคกรหลักดานการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดการยอมรับในระดับชาติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1. สรางและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย 2. ส ง เ สริ ม แ ละสนั บสนุ น พั น ธกิ จ 3.บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
หรือนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
และใชขอมูลการวิจัยเปนฐาน
เปาหมายของประเทศ และการนําไปใช
ประโยชน

กลยุทธ

1. สงเสริมทุนวิจัยเชิงบูรณาการ
2. ส งเสริ มสนั บ สนุ น การนํ า ผลงานวิ จั ย
หรื อ นวั ต กรรมและงานสร า งสรรค ไ ป
เผยแพรและนําไปใชประโยชน
3. สร า งควา มร วม มื อ กั บ เครื อ ข า ย
วิชาการ-วิจัย ใหเขมแข็งและสรางเสริม
สนับสนุนการจัดการประชุม
4. สงเสริ มงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ตอบ
โจทยปญหาของชุมชน
5. พัฒนานักวิจัยสายสนับสนุนดวย R2R
6. สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัย และ
รางวัลการตีพิมพเผยแพร
7. สนับสนุนการสรางนวัตกรรม และการ
จดทรัพยสินทางปญญา

1. มุงพัฒนาชุมชน ดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
2. ผลั ก ดั น ให เ กิ ด พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ กั บ
ชุ ม ชน และหน ว ยงานท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
บริการของมหาวิทยาลัย
3. สรางและรักษาเครือขายบริการ
วิชาการภายในและภายนอก

1. พั ฒ นาระบบการติ ด ตามงานที่ มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
จัดการและการสื่อสารที่
3. พั ฒ นาระบบประชาสั ม พั น ธ การ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร

โครงการ
สําคัญ

(1.1) โครงการพัฒ นาผลงานวิจั ย สูการตีพิม พ
เผยแพรระดับนานาชาติ
(1.2) โครงการศึกษาดูง าน ฝ กอบรม ดา นการ
วิจัย และการบริหารงานวิจัย
(1.3) โครงการผลจาการทําวิจัย สูการนําไปใช
ประโยชน
(1.4) โครงการวารสารวิ จั ย และคั ด สรรค
ผลงานวิจัย
(1.5) โครงการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ ระดั บ ชาติ
และนานาชาติ ประจําป
(1.6) โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ(Visiting
Professor)
(1.7) โครงการโจทย วิ จั ย เริ่ ม ต น จากผู ใ ช
ประโยชน
(1.8 ) โครงการพั ฒ นานั ก วิ จั ย สายสนั บ สนุ น
(R2R)
(1.9) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพหั ว หน า ชุ ด
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
(1.10) โครงการปรับปรุงเงินรางวัลสําหรับการ
ตีพิมพผลงานคุณภาพสูง
(1.11) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาและแขงขันการประกวด

(2.1) โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นพั น ธกิ จ
สัมพันธ มหาวิทยาลัยกับสังคม
(2.2) โครงการ 1 คณะฯ 1 ชุมชน ดวยพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
(2.3) โครงการสรางและรักษาเครือขายบริการ
วิชาการและวิจัย
(2.4) โครงการหมูบานตนแบบ ชุมชนตนแบบ
โดยใชพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับสังคม
เปนฐาน

(3.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(3.2) โ ครงการพั ฒ นาระ บ บติ ด ตามแล ะ
ประเมินผลโครงการวิจัย
(3.3) โครงการจั ด ตั้ ง หน ว ยสนั บ สนุ น การจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
(3.4) โค รงการจุ ล สาร วารส ารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ
(3.5) โครงการจัดทํารายงานประจําป
(3.6) โครงการรางวัลนักวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อสังคมดีเดน

แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2563 สถาบันวิจยั และพัฒนา
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สวนที่ 3
แผนการใชจายงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจําปงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2563 สถาบันวิจยั และพัฒนา
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สวนที่ 4

แผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 สถาบันวิจยั และพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2563 สถาบันวิจยั และพัฒนา
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แผนปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรม งานบริหารงานวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งบประมาณทีไดรับ
ลําดับที่
โครงการ / กิจกรรม
คาเปาหมาย
จัดสรร (บาท)
แผนดิน รายได
1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 120 บทความ
416,900
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
2 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการเพื่อ ไมนอย ผลงาน
185,200
เผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัย
กวา 5

รวม

-

602,100

ต.ค.
-

-

พ.ศ. 2562
พ.ย.
29พ.ย.62

-

ธ.ค.
-

ม.ค.
-

-

-

-

วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
- 23-24 เม.ย.63
2-6ก.พ.63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ก.ค.
-

ส.ค.
-

2-6 ก.ค.63
22-22 ก.ค.63

-

-

ก.ย.
-

-

-

สถานที่
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน

มทร.สุวรรณภูมิ อามีนะห
(ศูนยนนทบุรี)
- ม.มหิดล
อามีนะห
-ไบเทค บางนา
-เซ็นทรัลเวิรล
-เขาใหญ

แผนการใชจายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศง 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและสงเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ งบรายจายอื่น
งบประมาณรายจาย
ลําดับที่
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจาย/รายจายที่สําคัญ
จากเงินรายได
ต.ค.-62
แผนการใชจาย 147,400.00
คาใชจายโครงการบริการวิชาการ
ผลการใชจาย
24,118.00
1
ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
2

จัดทําแผนงานปฏิบัติงานแผนงาน
/แผนการใชจายงบประมาณ/แผนติดตาม

3

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอม
การจัดโครงการ ฯ

4

5

3.1 ประสานขอมูลบุคลากรแตงตั่งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
3.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
3.3 ขออนุมัติคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ
3.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ
3.5 ดําเนินการเคียรคาใชจายและเอกสารการเงิน
3.6 รายผลการดําเนินงาน (ประจําเดือน) ใหกองแผนทราบ
3.7 แจงรายงานการประชุมใหผูเขารวมประชุมทราบ
กิจกรรมที่ 2 : โครงการสรางความรูความเขาใจการเขียนขอเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
มทร.สุวรรณภูมิ

แผนการใชจาย
ผลการใชจาย

ไตรมาส 1
พ.ย.-62

ธ.ค.-62

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

หมายเหตุ

7,500.00
1,500.00

22/11/2562

แผนการใชจาย

33,600.00

ผลการใชจาย

22,618.00

4.1 ประสานงานที่เกี่ยวของโครงการ
4.2 ขออนุมัติการดําเนินโครงการ/จัดซื้อจัดจาง
4.3 ดําเนินการจัดโครงการ
4.4 รายงานรายชื่อผูเขารวมโดยทราบใหผูอนุมัติทราบ
4.5 ดําเนินการเคียรคาใชจายและเอกสารการเงิน
4.6 รายผลการดําเนินงาน (ประจําเดือน) ใหกองแผนทราบ
กิจกรรมที่ 3 : โครงการบมเพาะนักบริหารจัดการโครงการสูการทํางาน แผนการใชจาย
อยางเปนระบบ
ผลการใชจาย
5.1 ประสานงานที่เกี่ยวของโครงการ
5.2 ขออนุมัติการดําเนินโครงการ/จัดซื้อจัดจาง
5.3 ดําเนินการจัดโครงการ
5.4 รายงานรายชื่อผูเขารวมโดยทราบใหผูอนุมัติทราบ
5.5 ดําเนินการเคียรคาใชจายและเอกสารการเงิน
5.6 รายผลการดําเนินงาน (ประจําเดือน) ใหกองแผนทราบ

ไตรมาส 2
ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

หองประชุมพระพิรุณ(อาคาร24)

16/12/2562

28,800.00

หองประชุมนนทรี(อาคาร24)ชั้น8

แผนการใชจายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศง 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและสงเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ งบรายจายอื่น
งบประมาณรายจาย
ลําดับที่
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจาย/รายจายที่สําคัญ
จากเงินรายได
ต.ค.-62
กิจกรรมที่ 4 : โครงการติดตามประเมินผลการ
6
แผนการใชจาย 52,500.00
ดําเนินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
ผลการใชจาย
6.1 ประสานงานที่เกี่ยวของโครงการ
6.2 ขออนุมัติการดําเนินโครงการ/จัดซื้อจัดจาง
6.3 ดําเนินการจัดโครงการ
6.4 รายงานรายชื่อผูเขารวมโดยทราบใหผูอนุมัติทราบ
6.5 ดําเนินการเคียรคาใชจายและเอกสารการเงิน
6.6 รายผลการดําเนินงาน (ประจําเดือน) ใหกองแผนทราบ
กิจกรรมที่ 5 : โครงการถอดบทเรียนผลการดําเนิน
7
แผนการใชจาย 25,000.00
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก
ผลการใชจาย
7.1 ประสานงานที่เกี่ยวของโครงการ
7.2 ขออนุมัติการดําเนินโครงการ/จัดซื้อจัดจาง
7.3 ดําเนินการจัดโครงการ
7.4 รายงานรายชื่อผูเขารวมโดยทราบใหผูอนุมัติทราบ
7.5 ดําเนินการเคียรคาใชจายและเอกสารการเงิน
7.6 รายผลการดําเนินงาน (ประจําเดือน) ใหกองแผนทราบ
8
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตอมหาวิทยาลัยทราบ

ไตรมาส 1
พ.ย.-62

ธ.ค.-62

ไตรมาส 2
ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรม งานบริหารและพัฒนาระบบ ประจําปงบประมาณ 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งบประมาณทีไดรับ
ลําดับที่
โครงการ / กิจกรรม
คาเปาหมาย
จัดสรร (บาท)
แผนดิน รายได
1 โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting
120,000
Professor)
รวม

-

120,000

ต.ค.
-

-

พ.ศ. 2562
พ.ย.
-

-

ธ.ค.
-

-

ม.ค.
-

-

วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2563
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
17-21
-

ก.พ.63

-

-

-

-

-

ก.ค.
-

ส.ค.
-

ก.ย.
-

-

-

-

สถานที่
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน

มทร.สุวรรณภูมิ ขวัญฤทัย
(ศูนยนนทบุรี)

สวนที่ 5
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย โครงการที่สําคัญภายใตแผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2563 สถาบันวิจยั และพัฒนา
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการที่สําคัญภายใตแผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566
วิสัยทัศน " เปนองคกรหลักดานการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ "
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
โครงการที่สําคัญ
ยุทธศาสตร
2562 2563 2564 2565 2566
2562 2563 2564 2565 2566
1. สรางและ
1.พัฒนานักวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวน
2
6
10
14
18 1.1 สงเสริมทุนวิจัยเชิง
ตัวชี้วัดที่ 1.จํานวน
30
30
30
30
30 1.1 โครงการพัฒนาผลงานวิจัย
พัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย
ผลงานสิ่งประดิษฐ วิจัย
บูรณาการ
ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
สูการตีพิมพเผยแพรระดับ
ผลงานวิจัย หรือ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และนวัตกรรม ที่
ตีพิมพ เผยแพร
นานาชาติ
นวัตกรรมเพื่อ ของมหาวิทยาลัยสู
นําไปใชประโยชน
(สอดคลองตัวชี้วัด มทรส.ที่
3 1 1)
รองรับ
การนําไปใชประโยชน (สอดคลองตัวชี้วัด มท
ตัวชี้วัดที่ 2. รอยละของ
20
20
20
20
20 1.2 โครงการศึกษาดูงาน
อุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น
รส.ที่ 3.1)
อาจารยประจําและนักวิจัย
ฝกอบรม ดานการวิจัย และการ
เปาหมายของ
ประจําที่ไดรับการพัฒนา
บริหารงานวิจัย
ประเทศ และ
(สอดคลองตัวชี้วัด มทรส.ที่
การนําไปใช
3.1.4)
ประโยชน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการ ตัวชี้วัดที่ 3. จํานวน
2
6
10
14
18 1.3 โครงการผลจาการทําวิจัย
นําผลงานวิจัย หรือ
ผลงานวิจัยที่นําไปใช
สูการนําไปใชประโยชน
นวัตกรรมและงาน
ประโยชน
สรางสรรคไปเผยแพรและ
นําไปใชประโยชน
(สอดคลองกลยุทธ มทรส.ที่
3.2)
1.3 สรางความรวมมือกับ ตัวชี้วัดที่ 4.จํานวน
เครือขายวิชาการ-วิจัย ให วารสารวิชาการ
เขมแข็งและสรางเสริม
สนับสนุนการจัดการประชุม
(สอดคลองกลยุทธ มทรส.ที่
3.2)

2

2

2

2

2

1.4 โครงการวารสารวิจัย และ
(ตนฉบับ) (ตนฉบับ) (ตนฉบับ) (ตนฉบับ) (ตนฉบับ) คัดสรรคผลงานวิจัย

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการที่สําคัญภายใตแผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน " เปนองคกรหลักดานการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ "
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
โครงการที่สําคัญ
2562 2563 2564 2565 2566
2562 2563 2564 2565 2566
ตัวชี้วัดที่ 5.จํานวนครั้งการ 3
3
3
3
3 1.5 โครงการจัดประชุมวิชาการ
เขารวมนําเสนอผลงาน
ระดับชาติ และนานาชาติ
ภาคนิทรรศการเพื่อ
ประจําป
เผยแพรผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 6.จํานวนครั้ง
การจัดประชุมวิชาการ/
Work Shop (สอดคลอง
ตัวชี้วัด มทรส.ที่ 3.1.2)

1

1

1

1

1

1.6 โครงการศาสตราจารย
อาคันตุกะ (Visiting Professor)

1.4 สงเสริมงานวิจัยเชิง
ตัวชี้วัดที่ 7. จํานวน
บูรณาการที่ตอบโจทย
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
ปญหาของชุมชน
(สอดคลองตัวชี้วัด มทรส.ที่
(สอดคลองกลยุทธ มทรส.ที่ 3.1.2)
3.2)

1

1

1

1

1

1.7 โครงการโจทยวิจัยเริ่มตน
จากผูใชประโยชน

1.5 พัฒนานักวิจัยสาย
สนับสนุนดวย R2R

ตัวชี้วัดที่ 8.จํานวนนักวิจัย
สายสนับสนุนที่ไดรับทุน
สนับสนุนวิจัย

10

15

20

25

30

1.8 โครงการพัฒนานักวิจัยสาย
สนับสนุน (R2R)

1.6 สนับสนุนการบูรณาการ
งานวิจัย และรางวัลการ
ตีพิมพเผยแพร (สอดคลอง
กลยุทธ มทรส.ที่ 3.2)

ตัวชี้วัดที่ 9.จํานวน
ศูนยวิจัยมาตรฐานเฉพาะ
ทาง (สอดคลองตัวชี้วัด มท
รส.ที่ 3.1.2)

-

-

-

1

-

1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
หัวหนาชุดโครงการวิจัยเชิง
บรณาการ
1.10 โครงการปรับปรุงเงิน
รางวัลสําหรับการตีพิมพผลงาน
คุณภาพสูง

1.7 สนับสนุนการสราง
นวัตกรรม และการจด
ทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัดที่ 10.จํานวน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

-

1

2

3

4

11.โครงการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาและแขงขันการประกวด

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการที่สําคัญภายใตแผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

2. สงเสริมและ 2. บริการวิชาการเพื่อ
สนับสนุนพันธ สังคมโดยคํานึงถึง
กิจสัมพันธ
ความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยกับ
สังคม

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.1 จํานวน
โครงการบริการวิชาการ
เพื่อสังคมโดยใชหลัก
พันธกิจสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
(สอดคลองตัวชี้วัด มท
รส.ที่ 4.1)

วิสัยทัศน " เปนองคกรหลักดานการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ "
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
โครงการที่สําคัญ
2562 2563 2564 2565 2566
2562 2563 2564 2565 2566
1
1
1
1
1 2.1 มุงพัฒนาชุมชน ดวย ตัวชี้วัดที่ 11.จํานวน
1
1
1
1
1 1. โครงการพัฒนาบุคลากร
พันธกิจสัมพันธ
โครงการพัฒนาชุมชน ดวย
ดานพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
พันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
(สอดคลองกลยุทธ มทรส.ที่ มหาวิทยาลัยกับสังคม
4.1)
2.2 ผลักดันใหเกิด พันธกิจ
สัมพันธกับชุมชน และ
หนวยงานทองถิ่นในพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 12.จํานวน
หนวยงาน/ชุมชน ที่เปน
เครือขายความรวมมือดาน
พันธกิจสัมพันธกับ
มหาวิทยาลัย (สอดคลอง
ตัวชี้วัด มทรส.ที่ 4.2.1)

ตัวชี้วัดที่ 13.ระดับความ
2.3 สรางและรักษา
พึงพอใจของเครือขายงาน
เครือขายบริการวิชาการ
บริการวิชาการ
ภายในและภายนอก
(สอดคลองกลยุทธ มทรส.ที่
4.2)

6

6

6

6

3.85

3.90

3.95

4.00

6

2. โครงการ 1 คณะฯ 1 ชุมชน
ดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม

4.50 3. โครงการสรางและรักษา
เครือขายบริการวิชาการและวิจัย

4. โครงการหมูบานตนแบบ
ชุมชนตนแบบโดยใชพันธกิจ
สัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ
สังคมเปนฐาน

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการที่สําคัญภายใตแผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

3.บริหารจัดการ 3. พัฒนาระบบการ
โดยใชหลักธรร บริหารจัดการใหมี
มาภิบาลและใช คุณภาพ
ขอมูลการวิจัย
เปนฐาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 3.1 รอยละ
การบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
(สอดคลองตัวชี้วัด มท
รส.ที่ 5.1)

วิสัยทัศน " เปนองคกรหลักดานการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ "
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
โครงการที่สําคัญ
2562 2563 2564 2565 2566
2562 2563 2564 2565 2566
3.1พัฒนาระบบการติดตาม ตัวชี้วัดที่ 14.ระดับการ
3.70 3.75 3.80 3.85 4.00 1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งานที่มีประสิทธิภาพและมี ประเมินจากความพึงพอใจ
จัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
ธรรมาภิบาล
ของผูใชบริการ
งานสรางสรรค

3.2 นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการ
จัดการและการสื่อสาร

3.3 พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ การสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอก
องคกร

ตัวชี้วัดที่ 15.จํานวนระบบ
ฐานขอมูลบริหารจัดการ
งานวิจัยที่ไดรับการพัฒนา
ปรับปรุง (สอดคลองตัวชี้วัด
มทรส.ที่ 5.2.1)

-

ตัวชี้วัดที่ 16.รอยละของ
ความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานโครงการ

80

-

1

-

-

2. โครงการพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัย
3. โครงการจัดตั้งหนวย
สนับสนุนการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา

80

80

80

80

4. โครงการจุลสาร วารสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ
5. โครงการจัดทํารายงาน
ประจําป
6. โครงการรางวัลนักวิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อสังคมดีเดน

แผนการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2562-2566
ปงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการที่สําคัญ

2562 2563 2564 2565 2566
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. สรางและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
และการนําไปใชประโยชน

ผูรับผิดชอบ









บจ.

(1.2) โครงการศึกษาดูงาน ฝกอบรม ดานการวิจัย และการบริหารงานวิจัย


-









บจ.

(1.3) โครงการผลจาการทําวิจัย สูการนําไปใชประโยชน

-









บจ.

(1.4) โครงการวารสารวิจัย และคัดสรรคผลงานวิจัย











บจ.

(1.5) โครงการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ ประจําป











บจ.

(1.6) โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)









บร.

(1.7) โครงการโจทยวิจัยเริ่มตนจากผูใชประโยชน


-









บจ.

(1.8) โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)











บจ.

(1.9) โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ


-


-




-

บจ.




-

-







บจ.

(1.1) โครงการพัฒนาผลงานวิจัย สูการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ

(1.10) โครงการปรับปรุงเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพผลงานคุณภาพสูง

(1.11) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและแขงขัน
การประกวด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

บจ.

(2.1) โครงการพัฒนาบุคลากรดานพันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลัยกับสังคม











บว.

(2.2) โครงการ 1 คณะฯ 1 ชุมชน ดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม











บว.

(2.3) โครงการสรางและรักษาเครือขายบริการวิชาการและวิจัย











บว.

(2.4) โครงการหมูบานตนแบบ ชุมชนตนแบบโดยใชพันธกิจสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยกับสังคมเปนฐาน












-



บร.




-

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและใชขอมูลการวิจัยเปนฐาน
(3.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค


บว.

(3.2) โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย

-


-

(3.3) โครงการจัดตั้งหนวยสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

-

-

-



-

บจ.

(3.4) โครงการจุลสาร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ











บร.

(3.5) โครงการจัดทํารายงานประจําป











บร.

(3.6) โครงการรางวัลนักวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคมดีเดน











บจ.

หมายเหตุ
บจ. หมายถึง งานบริหารงานวิจัย
บว. หมายถึง งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
บร. หมายถึง งานบริหารและพัฒนาระบบ

บร.

ประมาณการงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2562-2566
ปงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการที่สําคัญ
2562
2563
2564
2565

2566

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. สรางและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และการนําไปใชประโยชน

870,000 1,065,000 1,115,000 1,090,000 1,090,000

(1.1) โครงการพัฒนาผลงานวิจัย สูการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ

45,000

(1.2) โครงการศึกษาดูงาน ฝกอบรม ดานการวิจัย และการบริหารงานวิจัย
(1.3) โครงการผลจาการทําวิจัย สูการนําไปใชประโยชน

ผูรับผิดชอบ

45,000

45,000

45,000

45,000

บจ.

30,000
35,000

30,000
35,000

30,000
35,000

30,000
35,000

บจ.
บจ.

(1.4) โครงการวารสารวิจัย และคัดสรรคผลงานวิจัย

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

บจ.

(1.5) โครงการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ ประจําป

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

บจ.

(1.6) โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)

150,000

150,000
130,000

150,000
130,000

150,000
130,000

150,000
130,000

บร.
บจ.

(1.7) โครงการโจทยวิจัยเริ่มตนจากผูใชประโยชน
(1.8) โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

บจ.

(1.9) โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

บจ.

(1.10) โครงการปรับปรุงเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพผลงานคุณภาพสูง

25,000
25,000

(1.11) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและแขงขัน
การประกวด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ
สังคม

บจ.
25,000

25,000

บจ.

1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000

(2.1) โครงการพัฒนาบุคลากรดานพันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลัยกับสังคม
(2.2) โครงการ 1 คณะฯ 1 ชุมชน ดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
(2.3) โครงการสรางและรักษาเครือขายบริการวิชาการและวิจัย
(2.4) โครงการหมูบานตนแบบ ชุมชนตนแบบโดยใชพันธกิจสัมพันธของ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและใชขอมูล
การวิจัยเปนฐาน

30,000
650,000
260,000
285,000
115,000

30,000
650,000
260,000
285,000
115,000

30,000
30,000
650,000
650,000
260,000
260,000
285,000
285,000
115,000 1,015,000

30,000
650,000
260,000
285,000
115,000

บว.
บว.
บว.
บว.

(3.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

บร.

35,000

บร.

30,000
25,000

บร.
บจ.

(3.2) โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
(3.3) โครงการจัดตั้งหนวยสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
(3.4) โครงการจุลสาร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ
(3.5) โครงการจัดทํารายงานประจําป
(3.6) โครงการรางวัลนักวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคมดีเดน
หมายเหตุ
บจ. หมายถึง งานบริหารงานวิจัย
บว. หมายถึง งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
บร. หมายถึง งานบริหารและพัฒนาระบบ

35,000

35,000

35,000

350,000
550,000
35,000

30,000
25,000

30,000
25,000

30,000
25,000

30,000
25,000

บร.
บจ.

