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คานา
สถาบั น วิ จั ย และพัฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุน ของ
มหาวิทยาลัย ที่ดูแลและสนับ สนุนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเล่มนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนางานของสถาบัน และเป็นแนวทางให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
และงานบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
เป็นไปในทิศทางสู่เป้าหมายความสาเร็จทาให้การทางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุเป้าหมาย
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ส่วนที่ 1
บทนา

ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 การแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
สานักงานผู้อานวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบันเป็น 3 กลุ่มงาน คือกลุ่ มงานบริหาร กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี และกลุ่มงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ดูแลและสนับสนุน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสานักงานตั้งอยู่ที่
อาคาร 24 ห้อง 240710 ศูนย์หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000
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ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ.2562-2566
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
พันธกิจ
.1ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยที่มศี ักยภาพ
.2พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
.3พัฒนามาตรฐาน ระบบการวิจัยและบริการวิชาการ
.4มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใช้หลักพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม
เอกลักษณ์
“ปฏิบัติงานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน”
อัตลักษณ์
“ผู้สนับสนุนนักวิจัยและนักบริการวิชาการ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและ
การนาไปใช้ประโยชน์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
3. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูลการวิจัยเป็นฐาน
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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
7. สนับสนุนการสรางนวัตกรรม 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
11. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและแขงขันการประกวด
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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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูลการวิจัยเป็นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. มีระบบบริหารและติดตามงานวิจัยและมีคุณภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ โดยการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโปร่งใส มีความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องโดยการประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และประทับใจโดยการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการที่มีเสถียรภาพ ใช้งานง่าย โดยการ
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. มีระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 1 ระบบ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการสื่อสาร
3. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โครงการและแนวทางดาเนินงาน
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
3. โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
4. โครงการจุลสาร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
5. โครงการจัดทารายงานประจาปี
6. โครงการรางวัลนักวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคมดีเด่น

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา
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แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2562-2566
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้การยอมรับในระดับชาติ

พันธกิจ

1.ส่งเสริมสนับสนุนการ
2.พัฒนาผลงานวิจัยที่มี
พัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ คุณภาพและได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

3.พัฒนามาตรฐาน
ระบบการวิจัยและ
บริการวิชาการ

4. มุ่งเน้นการบริการวิช า
วิ ช าการเพื่ อสั ง คมโดยใช้
หลั ก พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยกับสังคม

เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เป้าหมาย

1. สร้า งและพัฒนานักวิ จัย ผลงานวิ จัย หรือนวัต กรรมเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และการนาไปใช้
ประโยชน์

พัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

1. พัฒนาโครงการวิจัยวิจัยเชิงบูรณาการด้านการเกษตรสร้าง
มูลค่า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
2. พัฒนาคุณภาพนักวิจัยทุกระดับให้สูงขึ้น
3. เพิ่ ม จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ นวั ต กรรมเพื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและนาไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี
4. เพิ่มจานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ร้อยละ 5 ต่อปี
5. เพิ่มจานวน งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่
นาไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาและหรือได้รับ
รางวัลในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1.5 ผลงานต่อปี
6. สร้างเครือข่ายการวิจัย กับวิสาหกิจชุมชน ชุมชน เพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาอย่างยั่งยืนครบ 3 จังหวัด
7. พัฒนาการนักวิจัยสายสนับสนุนด้วย R2R เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ต่อปี
8. เพิ่มจานวนทุนวิจัยจากภายนอกให้ได้ร้อยละ 5 ต่อปี

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา

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

บริการวิชาการเพื่อสังคม
โดยคานึงถึงความยั่งยืน

1. มีโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดย
ใช้หลักพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
กับสังคม บูรณาการทุกคณะฯ อย่างน้อย
1 โครงการต่อปี
2. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นใน 3
จังหวัดพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วม และได้ใช้ประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการของ มหาวิทยาลัย
3. มีและรักษาเครือข่ ายชุม ชน สัง คม ให้
พัฒนาอย่ างยั่ งยืน ร่ว มกับ มหาวิทยาลั ย
โดย ประเมิ น จากความพึ ง พอใจของ
เครือข่าย/ชุมชน อย่างน้อย ร้อยละ 75

3.บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก
ธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูลการวิจัย
เป็นฐาน

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพ

1. มีระบบบริหารและติดตามงานวิจัยและมีคุณภาพ
2. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานประชาสั ม พั น ธ์ โดยการ
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโปร่งใส มีความคุ้มค่า
และการมี ส่วนร่วมของผู้ เกี่ ยวข้ องโดยการประเมิ นจาก
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และประทับใจโดย
การประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย และบริการ
วิชาการที่ มีเสถียรภาพ ใช้งานง่าย โดยการประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
6. มี ร ะบบการจั ด การความรู้ จ ากงานวิ จัย และงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 1 ระบบ
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2562-2566
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้การยอมรับในระดับชาติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. สร้างและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย 2. ส่ ง เ สริ ม แ ละสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ 3.บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
หรือนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
และใช้ข้อมูลการวิจัยเป็นฐาน
เป้าหมายของประเทศ และการนาไปใช้
ประโยชน์

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมทุนวิจัยเชิงบูรณาการ
2. ส่งเสริมสนับ สนุนการนาผลงานวิจั ย
หรื อ นวั ต กรรมและงานสร้ า งสรรค์ ไ ป
เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
3. สร้ า งควา มร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ย
วิชาการ-วิจัย ให้เข้มแข็งและสร้างเสริม
สนับสนุนการจัดการประชุม
4. ส่งเสริมงานวิจัย เชิงบูรณาการที่ตอบ
โจทย์ปัญหาของชุมชน
5. พัฒนานักวิจัยสายสนับสนุนด้วย R2R
6. สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัย และ
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่
7. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และการ
จดทรัพย์สินทางปัญญา

1. มุ่งพัฒนาชุมชน ด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
2. ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ กั บ
ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
บริการของมหาวิทยาลัย
3. สร้างและรักษาเครือข่ายบริการ
วิชาการภายในและภายนอก

1. พั ฒ นาระบบการติ ด ตามงานที่ มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการและการสื่อสารที่
3. พั ฒ นาระบบประชาสั ม พั น ธ์ การ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โครงการ
สาคัญ

(1.1) โครงการพัฒ นาผลงานวิจัย สู่การตีพิม พ์
เผยแพร่ระดับนานาชาติ
(1.2) โครงการศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม ด้า นการ
วิจัย และการบริหารงานวิจัย
(1.3) โครงการผลจาการทาวิจัย สู่การนาไปใช้
ประโยชน์
(1.4) โครงการวารสารวิ จั ย และคั ด สรรค์
ผลงานวิจัย
(1.5) โครงการจั ดประชุ ม วิ ช าการ ระดั บ ชาติ
และนานาชาติ ประจาปี
(1.6) โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting
Professor)
(1.7) โครงการโจทย์ วิ จั ย เริ่ ม ต้ น จากผู้ ใ ช้
ประโยชน์
(1.8 ) โครงการพั ฒ นานั ก วิ จั ย สายสนั บ สนุ น
(R2R)
(1.9) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพหั ว หน้ า ชุ ด
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
(1.10) โครงการปรับปรุงเงินรางวัลสาหรับการ
ตีพิมพ์ผลงานคุณภาพสูง
(1.11) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาและแข่งขันการประกวด

(2.1) โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นพั น ธกิ จ
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม
(2.2) โครงการ 1 คณะฯ 1 ชุมชน ด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
(2.3) โครงการสร้างและรักษาเครือข่ายบริการ
วิชาการและวิจัย
(2.4) โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ
โดยใช้พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม
เป็นฐาน

(3.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(3.2) โครงการพั ฒ นาระบ บติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัย
(3.3) โครงการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยสนั บ สนุ น การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(3.4) โครงการจุ ล สาร วารสารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
(3.5) โครงการจัดทารายงานประจาปี
(3.6) โครงการรางวัลนักวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อสังคมดีเด่น

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา
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ส่วนที่ 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา
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ส่วนที่ 4

แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา

19

แผนปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรม งานบริหารงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ 2564
คาเปาหมาย

1

โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ
2.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
Professor)

2

โครงการพัฒนาโจทยวิจัยเชิงบูรณาการ
และประเมินขอเสนอโครงการวิจัย

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ
80 คน
2.จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยที่สงประเมิน 128 โครงการ

3

โครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย

4

โครงการอบรมความรูดานทรัพยสินทาง
ปญญากับงานวิจัย

5

โครงการจัดทําวารสารวิชาการ มทร.
จํานวนวารสารที่ตีพิมพ
สุวรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4 ฉบับ

6

โครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ
2.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

80 คน
ไมนอยกวารอยละ 80

7

โครงการนําเสนอผลงานวิจัยภาค
นิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานของ
มหาวิทยาลัย
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

จํานวนผลงานวิจัยเขารวมจัดนิทรรศการ

8

9

30 คน
ไมนอยกวารอยละ 80

งบประมาณทีไดรับจัดสรร
(บาท)
แผนดิน
รายได
150,000

ต.ค.

พ.ศ. 2563
พ.ย.

-

-

วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ
ธ.ค.

-

-

ก.พ.

-

-

จํานวนโครงการวิจัยที่รายงานความกาวหนา ไมนอยกวารอยละ 80
ของโครงการที่เบิกจาย

60,000

-

-

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ
2.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

37,200

-

262,000

-

-

70,800

-

-

2 ผลงาน

185,000

-

-

-

-

1.จํานวนผูเขารวมโครงการ
2.จํานวนบทความ
3.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

150 คน
120 บทความ
ไมนอยกวารอยละ 80

400,000

-

-

-

-

-

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดวยระบบ 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ
2.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
นักวิจัยพี่เลี้ยง

150 คน
ไมนอยกวารอยละ 80

150,000

4 พ.ย.63

-

-

-

รวม

-

1,485,000

-

-

-

-

-

15-22 ม.ค.64

มี.ค.

170,000

130 คน
ไมนอยกวารอยละ 80

3-4 ธ.ค.63

ม.ค.

-

11-13 ม.ค.64

30 ธ.ค.63

-

-

-

เม.ย.

-

พ.ค.64

-

-

-

7 พ.ค.64

-

-

-

-

25 ก.พ.64

-

-

-

-

18 มี.ค.64

8-9 เม.ย.64

-

18-19 มี.ค.64

-

-

พ.ศ. 2564
พ.ค.

-

-

-

-

ก.ค.

-

ส.ค.

30 ก.ค.64

21-25 มิ.ย.64

20 พ.ค.64

-

-

ก.ย.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
หันตรา
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
หันตรา
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
หันตรา
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
หันตรา
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
หันตรา

รองทวีศักดิ+์ ทีมงาน

อรุณรัตน+อามีนะห

อรุณรัตน+ทีมงาน

พรพิมล

อามีนะห

-

30 มิ.ย.64

-

-

-

-

-

7 มิ.ย.64

-

-

-

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
หันตรา

จินดาพร+สุรัตน

-

-

อามีนะห+พรพิมล

-

-

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
หันตรา
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
หันตรา

-

-

26-30 พ.ค.64

29-30 เม.ย.64

-

-

มิ.ย.

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน

-

-

11-12 มี.ค.64

สถานที่ดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

27มิ.ย.-1ก.ค.64

-

19 ก.ค.64

-

-

-

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย
พระนครศรีอยุธยา
หันตรา

สมพร+ทีมงาน

สุรัตน+จินดาพร

แผนปฏิบัติงาน โครงการ / กิจกรรม งานบริหารงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ลําดับที่

โครงการ / กิจกรรม

ประจําปงบประมาณ 2564
คาเปาหมาย

1 คณาจารย บุคลากร ไดรับความรูความ
เขาใจในการพัฒนาขอเสนอโครงการให
สอดคลองกับความตองการของแหลงทุน
ภายนอก
2.เกิดขอมูลผลการดําเนินโครงการ ปญหา
อุปสรรค วิธีแกไข และสรุปรายงาน
สถานการณ
โครงการความรวมมือทางวิชาการโครงการ 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ
พัฒนาอาชีพอยางยั่งยืนในพระราชดําริ
2.การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
3.มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
หรืองานวิจัย
สยามบรมราชกุมารี

50 คน

120 คน
6 หนวยงาน
2 รายวิชา

-

162,500

3

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิด
รายไดกับชุมชน โดยการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวนวัตวิถี

1 แหลง
3 หนวยงาน

-

149,700

4

โครงการบมเพาะวิสาหกิจเพื่อสราง
ผูประกอบการ start up company

2 หลักสูตร
ไมนอยกวา 2 ราย
1 ราย
2 ราย

-

71,500

-

539,700

1

2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทํา
ขอเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อสอด
รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุน
ภายนอก

งบประมาณทีไดรับจัดสรร
(บาท)
แผนดิน
รายได
156,000

รวม

1.เกิดแหลงทองเที่ยวนวัตวิถี
2.เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการ
รวมกันระหวางชุมชน มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานภายนอก
1.Model/หลักสูตรธุรกิจ
2.จํานวนผูประกอบการ
3.จํานวนผลิตภัณฑ/ธุรกิจ
4.ผลิตภัณฑจากวิจัยหรือนวัตกรรมสูการคา
เชิงพาณิชย

ต.ค.

พ.ศ. 2563
พ.ย.

18 พ.ย. 63

วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ
ธ.ค.

23 ธ.ค. 63

ม.ค.

ก.พ.

22-23 ก.พ. 64

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2564
พ.ค.

มิ.ย.

มิ.ย. 64

ก.ค.

ก.ค. 64

ส.ค.

ส.ค. 64

ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา

น.ส.รัษฎากรณ ธรรมโร

ไมนอยกวา 10
โครงการ
29 ต.ค 63

-

23 พ.ย. 63

-

มี.ค. 64

เม.ย. 64

21 ธ.ค. 63

19 / 22
มี.ค. 64

เม.ย. 64

22 ธค..63

มีค.64

พ.ค. 64

ก.ย. 64

ชุมชนตําบลอรัญญิก
น.ส.น้ําทิพย แยมกลีบ
อําเภอนครหลวง
บัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มิ.ย. 64

พค.64

ชุมชนตําบลพระยา
น.ส.น้ําทิพย แยมกลีบ
บันลือ อําเภอลาดบัว
บัว
หลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กค.64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา

นส.พนิดา เฟองขจร

สวนที่ 5
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย โครงการที่สําคัญภายใตแผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2564 สถาบันวิจยั และพัฒนา

22

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการที่สําคัญภายใตแผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566
วิสัยทัศน " เปนองคกรหลักดานการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ "
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ
ตัวชี้วัดกลยุทธ
โครงการที่สําคัญ
ยุทธศาสตร
2562 2563 2564 2565 2566
2562 2563 2564 2565 2566
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวน
2
6
10
14
18 1.1 สงเสริมทุนวิจัยเชิง
ตัวชี้วัดที่ 1.จํานวน
30
30
30
30
30 1.1 โครงการพัฒนาผลงานวิจัย
1. สรางและ
1.พัฒนานักวิจัย
บูรณาการ
ผลงานวิจัยที่ไดรับการ
สูการตีพิมพเผยแพรระดับ
ผลงานสิ่งประดิษฐ วิจัย
พัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย
ตีพิมพ เผยแพร
นานาชาติ
ผลงานวิจัย หรือ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และนวัตกรรม ที่
(สอดคลองตัวชี้วัด มทรส.ที่
นําไปใชประโยชน
นวัตกรรมเพื่อ ของมหาวิทยาลัยสู
2.2.1)
รองรับ
การนําไปใชประโยชน (สอดคลองตัวชี้วัดเชิง
ยุทธศาสตร 2.1)
อุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2. รอยละของ
20
20
20
20
20 1.2 โครงการศึกษาดูงาน
เปาหมายของ
อาจารยประจําและนักวิจัย
ฝกอบรม ดานการวิจัย และการ
ประเทศ และ
ประจําที่ไดรับการพัฒนา
บริหารงานวิจัย
การนําไปใช
ประโยชน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการ
นําผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมและงาน
สรางสรรคไปเผยแพรและ
นําไปใชประโยชน
(สอดคลองกลยุทธ มทรส.ที่
2.2)

ตัวชี้วัดที่ 3. จํานวน
ผลงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน (สอดคลอง
ตัวชี้วัด มทรส.ที่ 2.2.1)

1.3 สรางความรวมมือกับ ตัวชี้วัดที่ 4.จํานวน
เครือขายวิชาการ-วิจัย ให วารสารวิชาการ
เขมแข็งและสรางเสริม
สนับสนุนการจัดการประชุม

2

6

10

14

18

2

2

2

2

2

1.3 โครงการผลจาการทําวิจัย
สูการนําไปใชประโยชน

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

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

เปาประสงค

วิสัยทัศน " เปนองคกรหลักดานการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ "
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ
ตัวชี้วัดกลยุทธ
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

1

1

1

1

1

1.6 โครงการศาสตราจารย
อาคันตุกะ (Visiting Professor)

1.4 สงเสริมงานวิจัยเชิง
ตัวชี้วัดที่ 7. จํานวน
บูรณาการที่ตอบโจทย
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
ปญหาของชุมชน
(สอดคลองกลยุทธ มทรส.ที่
2.2)

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 2.1)

ตัวชี้วัดที่ 9.จํานวน
ศูนยวิจัยมาตรฐานเฉพาะ
ทาง (สอดคลองตัวชี้วัด มท
รส.ที่ 2.1.1)

-

-

-

1

-

1.9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
หัวหนาชุดโครงการวิจัยเชิง
บรณาการ
1.10 โครงการปรับปรุงเงิน
รางวัลสําหรับการตีพิมพผลงาน
คุณภาพสูง

1.7 สนับสนุนการสราง
ตัวชี้วัดที่ 10.จํานวน
นวัตกรรม และการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ทรัพยสินทางปญญา
(สอดคลองตัวชี้วัด มทรส.ที่
(สอดคลองกลยุทธ มทรส.ที่ 2.1.1)
2.1)

-

1

2

3

4

11.โครงการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาและแขงขันการประกวด

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการที่สําคัญภายใตแผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566
วิสัยทัศน " เปนองคกรหลักดานการวิจัยและบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ "
คาเปาหมาย
คาเปาหมาย
ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ
ตัวชี้วัดกลยุทธ
โครงการที่สําคัญ
ยุทธศาสตร
2562 2563 2564 2565 2566
2562 2563 2564 2565 2566
2. สงเสริมและ 2. บริการวิชาการเพื่อ ตัวชี้วัด 2.1 จํานวน
1
1
1
1
1 2.1 มุงพัฒนาชุมชน ดวย ตัวชี้วัดที่ 11.จํานวน
1
1
1
1
1 1. โครงการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนพันธ สังคมโดยคํานึงถึง
โครงการบริการวิชาการ
พันธกิจสัมพันธ
โครงการพัฒนาชุมชน ดวย
ดานพันธกิจสัมพันธ
กิจสัมพันธ
ความยั่งยืน
เพื่อสังคมโดยใชหลัก
มหาวิทยาลัยกับสังคม
พันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
มหาวิทยาลัยกับ
พันธกิจสัมพันธของ
(สอดคลองกลยุทธ มทรส.ที่ มหาวิทยาลัยกับสังคม
สังคม
มหาวิทยาลัยกับสังคม
2.2)
(สอดคลองตัวชี้วัด มท
รส.ที่ 2.2 และ 2.3)
2.2 ผลักดันใหเกิด พันธกิจ ตัวชี้วัดที่ 12.จํานวน
6
6
6
6
6 2. โครงการ 1 คณะฯ 1 ชุมชน
สัมพันธกับชุมชน และ
หนวยงาน/ชุมชน ที่เปน
ดวยพันธกิจสัมพันธ
หนวยงานทองถิ่นในพื้นที่ เครือขายความรวมมือดาน
มหาวิทยาลัยกับสังคม
บริการของมหาวิทยาลัย
พันธกิจสัมพันธกับ
มหาวิทยาลัย (สอดคลอง
ตัวชี้วัด มทรส.ที่ 2.2.2)

2.3 สรางและรักษา
ตัวชี้วัดที่ 13.ระดับความ
เครือขายบริการวิชาการ
พึงพอใจของเครือขายงาน
ภายในและภายนอก
บริการวิชาการ
(สอดคลองกลยุทธ มทรส.ที่
2.2)

3.85

3.90

3.95

4.00

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

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

3.2 นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการ
จัดการและการสื่อสาร

3.3 พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ การสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอก
องคกร

ตัวชี้วัดที่ 15.จํานวนระบบ
ฐานขอมูลบริหารจัดการ
งานวิจัยที่ไดรับการพัฒนา
ปรับปรุง (สอดคลองตัวชี้วัด
มทรส.ที่ 3.1.4)

-

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

