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ส่วนที่ 1
บทนำ

ประวัติควำมเป็นมำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 การแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
สานักงานผู้อานวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบันเป็น 3 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานบริหาร 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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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิ จยั และพัฒนา
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โครงสร้างการบริ หารสถาบันวิ จยั และพัฒนา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์
วิสัยทัศน์
พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสูพ่ ันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนางานวิจัยเข้าสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
2. มุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. ประสานและสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านวิจัยและการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
4. พัฒนามาตรฐาน ระบบการวิจัย ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบการติดตามประเมินผล
5. มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใช้หลักพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม (University
Social Engagement)
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เอกลักษณ์
“ปฏิบัติงานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน”
อัตลักษณ์
“ผู้สนับสนุนนักวิจัยและนักบริการวิชาการ”
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. สร้างและพัฒนานักวิจยั ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและนานาชาติ
2. พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสังคมโดยใช้หลักการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
3. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล และใช้ข้อมูลการวิจัยเป็นฐาน (Management by using Good
government and Research based approach)
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ส่วนที่ 2
แผนพัฒนำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2558-2562)
แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กาหนดจุดเน้น
คือ
1. เน้นการบูรณาการ การวิจัยกับการให้บริการวิชาการ ควรจัดให้มีกลไกการบูรณาการที่ดี ระหว่าง
คณะ สาขาวิชา และสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น การตั้งกลุ่มวิจัย การตั้งศูนย์วิจัยเพื่อให้เกิดการบูร
ณาการที่แท้จริง อันจะส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพ ในทุกระดับ และเป็นการพัฒนาการเรียน
การสอน ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ได้โดยแท้จริง
2. เน้นพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อให้ผลการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มี
ผลกระทบที่ดีต่อสังคม และบูรณาการไปด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถพัฒนาสังคมได้
อย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
3. เน้นการบริหารจัดการด้วยระบบ PDCA เพื่อให้กลไกการบริหาร ได้นาระบบการประเมินผล และ
ติดตามผลมาปรับแผนกลยุทธ์ ในการดาเนินงานได้ทันในแต่ละปีงบประมาณ และปิดช่องว่างในการ
บริหารจัดการที่ไม่ใช้ข้อมูลที่แท้จริงเป็นฐานในการตัดสินใจ หรือใช้ในการนาไปสู่การแก้ปัญหาในการ
บริหารที่แท้จริง องค์กรใดที่มีระบบการบริหารงานที่ดี ย่อมส่งผลดี ต่อประสิทธิภาพการทางาน และ
ความพึงพอใจของลูกค้าเสมอ
4. เน้นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ โดยการสนับสนุนให้คณะฯ ที่มีศักยภาพ จัด
ประชุมวิชาการ หรือการจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้จัดประชุมวิชาการเอง โดยใช้ศักยภาพ
ของเครือข่ายวิจัยที่มีอยู่เดิมและที่สร้างใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากร ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน อันจะเป็นการสะท้อนให้เป็นถึงการพัฒนาด้านวิจัยและบริการวิชาการ ที่จะสร้าง
ชื่อเสียงและความเชื่อถือให้กับมหาวิทยาลัยและต่อลูกค้าที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ใน
อนาคต
5. ผลักดันวารสารวิชาการ มทร สุวรรณภูมิ ให้เป็นวารสารที่ปรากฏในฐานขัอมูลดัชนีวารสารไทย(TCI)
และวางแนวทางในอนาคตเพื่ อ ผลั ก ดั น วารสาร มทร สุ วรรณภูมิ ให้เป็นวารสารวิ ชาการระดั บ
นานาชาติต่อไป
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ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และโครงกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1. สร้ำงและพัฒนำนักวิจัย ผลงำนวิจัย หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนำสังคมและนำนำชำติ
เป้ำประสงค์ที่ 1. พัฒนำนักวิจัย ผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของมหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

หน่วยนับ

1.จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
2.จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์

จานวน
ผลงาน
จานวน
ผลงาน

ค่ำเป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562
125 150 200 225 240 ฝ่ายวิจัยฯ

60

70

80

90

95

ฝ่ายวิจัยฯ

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนำคุณภำพนักวิจัย และผลงำนวิจัยให้มีคุณภำพสูง
โครงกำร (1) โครงการนักวิจัยต้นกล้าพัฒนาสุวรรณภูมิ
(2) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
(3) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยเพื่อประเมินผลการวิจัย
(4) โครงการศึกษาศักยภาพนักวิจัย
กลยุทธ์ท่ี 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรนำผลงำนวิจัย นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ไปเผยแพร่ และนำไปใช้
ประโยชน์
โครงกำร (5) โครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
(6) โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์โดยใช้คณะเป็นฐาน
(7) โครงการวารสารวิจัยและคัดสรรค์ผลงานวิจัย/ วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
(8) โครงการนาเสนอผลงานวิจัย ภาคนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย
(9) โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
กลยุทธ์ท่ี 1.3 ส่งเสริมสนับสนุน และจัดกำรประชุมวิชำกำร
โครงกำร (10) โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(11) โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting Professor)
(12) โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มทร.สุวรรณภูมิ
(13) โครงการราชมงคลวิชาการ
(14) โครงการศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมด้านการวิจัยและการบริหารงานวิจัย
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กลยุทธ์ท่ี 1.4 ส่งเสริมงำนวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหำของชุมชนและสังคม
โครงกำร (15) โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสาคัญ
กลยุทธ์ท่ี 1.5 พัฒนำนักวิจัยสำยสนับสนุนด้วย R2R
โครงกำร (16) โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)
กลยุทธ์ท่ี 1.6 สนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนวิจัย เช่น กำรตั้งกลุ่มวิจัย กำรตัง้ ศูนย์วิจัย
โครงกำร (17) โครงการสัมมนาเชิงบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ
กลยุทธ์ท่ี 1.7 สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม และทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนและนำไปสู่
กำรใช้ประโยชน์ได้จริง
โครงกำร (18) โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์(แบบบูรณาการการวิจัยกับบริการวิชาการ) เพือ่ นาไปสู่การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
(19) โครงการ 1 คณะ 1 นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อสังคม โดยใช้หลักกำรพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม
เป้ำประสงค์ที่ 2. บริกำรวิชำกำรเพื่อสังคมโดยคำนึงถึงควำมยั่งยืน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

หน่วยนับ

1.ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ/
กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการเรียนรู้/
หรือมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม

ร้อยละ

ค่ำเป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562
25
30
35
40
40 ฝ่ายบริการฯ

กลยุทธ์ท่ี 2.1 มุ่งพัฒนำนำสังคมด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม
โครงกำร (20) โครงการพัฒนาบุคคลากร ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย กับสังคม
(21) โครงการจัดทาแผน 1 คณะ 1 ชุมชน ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
กลยุทธ์ท่ี 2.2 ผลักดันให้เกิด พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และกำรบริกำรวิชำกำรทีม่ ีรำยได้ในทุกคณะ
โครงกำร (22) โครงการ 1 คณะ 1 งานบริการวิชาการที่มีรายได้

แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2558-2562)
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กลยุทธ์ท่ี 2.3 สร้ำงและรักษำเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร ภำยในและภำยนอก
โครงกำร (23) โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ
(24) โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ โดยใช้พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นฐาน
(25) โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิพระดาบส

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3. บริหำรจัดกำรด้วยธรรมำภิบำล และใช้ข้อมูลกำรวิจัยเป็นฐำน
เป้ำประสงค์ที่ 3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
ค่ำเป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562
1.ร้ อ ยละการบรรลุ เ ป้ า หมายตาม ร้อยละการ 74
76
80
82
85 ฝ่ายบริหาร
ตัวบ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บรรลุ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

หน่วยนับ

กลยุทธ์ท่ี 3.1 บริหำรบนฐำนของข้อมูลที่แท้จริงและพัฒนำระบบกำรติดตำมงำนที่มีประสิทธิภำพและมี
ธรรมำภิบำล
โครงกำร (26) โครงการวิจัยเพื่อศึกษาภูมิหลังด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
(27) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(28) โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์นนทบุรี
กลยุทธ์ท่ี 3.2 นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำร และกำรสื่อสำรที่คุ้มค่ำ
โครงกำร (29) โครงการจัดทาฐานข้อมูลการวิจัย-บริการวิชาการ
(30) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
(31) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ท่ี 3.3 พัฒนำระบบประชำสัมพันธ์ ภำยในและภำยนอกองค์กร
โครงกำร (32) โครงการวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
(33) โครงการจุลสารวิจัย-บริการวิชาการ
(34) โครงการจัดทารายงานประจาปี สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2558-2562)
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แผนที่ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ

วิสัยทัศน์
พัฒนำนักวิจัยก้ำวไกล สู่พันธกิจมหำวิทยำลัยเพื่อสังคม

เป้ำประสงค์

เป้ำหมำย

พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

พัฒนำนักวิจัย ผลงำนวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของ
มหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้น
1. เพิ่มจ านวนนักวิจั ยของมหาวิทยาลัยจาก
203 คน เป็น 300 คนในปี พ.ศ. 2561
2. พัฒนาคุณภาพนักวิจัยทุกระดับให้สูงขึ้น
3. เพิ่ ม จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
หรือนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ได้นาไปใช้
ประโยชน์ 30 เรื่อง ต่อปี
4. เพิ่มจานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 5 ต่อปี
5. เพิ่ มจ านวนผลงานวิจั ย สิ่งประดิษ ฐ์แ ละ
งานสร้า งสรรค์ ที่นาไปสู่การจดทะเบี ย น
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างน้อย 1 ผลงาน
ต่อปี
6. สร้า งเครื อ ข่ า ยการวิจั ย ท้อ งถิ่ นเพื่ อ สร้า ง
ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ครบ 3
จังหวัด
7. พัฒนาการนักวิจัยสายสนับสนุนด้วย R2R
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี

.1ส่งเสริมการสร้าง
นั ก วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ
เพื่ อ พั ฒ นางานวิ จั ย
เ ข ้า สู ่ก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น ์ใ น
รูปแบบต่าง ๆ

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ให้มีคุณภำพ

บริกำรวิชำกำรเพื่อสังคม
โดยคำนึงถึงควำมยั่งยืน
1. มีโครงการบริการวิชาการเพื่อ
สั ง คมโดยใช้ ห ลั ก พั น ธกิ จ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับ
สังคมคณะละ 1 โครงการต่อ
ปี
2. ชุ ม ชนและสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว ม
และได้ใ ช้ป ระโยชน์ จ ริง จาก
การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย 6 ชุมชนต่อปี
3. มีและรักษาเครือข่ายชุมชน
สัง คม ให้ พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดย
ประเมิ น จากความพึ ง พอใจ
ของเครือข่าย/ชุมชน ที่ระดับ
3.51 ขึ้นไป (จากสเกล 5)
4. มีโ ครงการบริก ารวิชาการที่
ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ย
คณะฯ ละ 1 โครงการต่อปี

.2 มุ่ ม เน้ น ให้ เ กิ ด ผลงานวิ จั ย ที่ มี
คุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งระดับชาติและนานาชาติประสาน
และสร้ า งเครื อ ข่ า ย เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถด้ า นวิ จั ย และการจั ด
ประชุ มวิ ช า การระดั บ ช าติ แ ล ะ
นานาชาติ

1. สร้ ำ งและพั ฒ นำนั ก วิ จั ย ผลงำนวิ จั ย หรื อ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนำสังคม และนำนำชำติ
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1. มีระบบบริหารงานวิจัยที่และระบบติดตามที่ตรงเวลา และมี
คุณภาพ
2. บริห ารเครือ ข่า ยและเพิ่ มประสิทธิภ าพงานประชาสัมพั นธ์
โดยการประเมินจากความrพึ งพอใจของผู้ใช้บ ริก ารที่ระดับ
3.51 ขึ้นไป (จากสเกล 5)
3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโปร่งใส เป็นประโยชน์ มีความ
คุ้มค่า และการมีส่วน ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยการประเมินจาก
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ระดับ 3.51 ขึ้นไป (จากสเกล 5)
4. บริ ก ารด้ ว ยความรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง และประทั บ ใจโดยการ
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ระดับ 3.51 ขึ้นไป
(จากสเกล 5)
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ทันสมัย ปลอดภัย
มีเสถียรภาพและเข้าถึงได้ง่าย โดยการประเมินจากความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการที่ระดับ 3.51 ขึ้นไป (จากสเกล 5)
6. พั ฒนาระบบการจั ดการเรื่อ งการบู รณาการการวิจั ย กับ การ
เรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพ 1 ระบบ
7. มีระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ 1 ระบบ

.3 ประสานและสร้ า ง
เครื อ ข่ า ย เพื่ อ พั ฒ นา
ขีด ความสามารถด้ า น
วิจัยและการจัดประชุม
วิ ช าการ ระดั บ ชาติ
และนานาชาติ

.4 พัฒ นามาตรฐาน
ระบบการวิจ ัย และ
บ ร ิก า ร ว ิช า ก า ร
ร ะ บ บ ฐ า น ข ้อ ม ูล
สารสนเทศ และ
ร ะ บ บ ก า ร ติด ต า ม
ประเมินผล

2.พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำร
เพื่อสังคม โดยใช้หลักกำรพันธ
กิ จ สั ม พั น ธ์ ม หำวิ ท ยำลั ย กั บ
สังคม

.5มุ่งเน้นการบริการวิชาการ
เพื่ อ สั ง คมโดยใช้ ห ลั ก พั น ธ
กิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
กั บ สั ง ค ม (University
Social Engagement)

3.บริหำรจัดกำรด้วยธรรมำภิบำลและ
ใช้ข้อมูลกำรวิจัยเป็นฐำน

9
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและโครงการที่
สาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2557-2560(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

ที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ

สรุปความเชือ่ มโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมายและโครงการทีส่ าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
2. สร้างและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ เพือ่
พัฒนาชุมชน
สังคมและ
ประเทศชาติ

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
2. งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ มี
คุณภาพสามารถ
นาไปพัฒนาชุมชน
สังคมให้
เข้มแข็งและเพิม่
ศักยภาพในการ
แข่งขันแก่ธรุ กิจ
อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2557
(แผน/ผล)

2558

2559

2560

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 จานวน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทีต่ ีพิมพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

0

0

0

0

ตัวชี้วดั ที่ 2.2 จานวน
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ทีน่ าไปใช้ประโยชน์

0

0

0

กลยุทธ์
2.1 พัฒนางานวิจัย
ให้มีคุณภาพสูง

2557
(แผน/ผล)

2558

2559

2560

25

30

35

โครงการทีส่ าคัญ

ตัวชี้วดั ที่ 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจาทีไ่ ด้รบั การ
พัฒนาด้านการวิจัยต่อปี

20
(21.78)

ตัวชี้วดั ที่ 2.1.2 เงินสนับสนุนงาน
วิจัย/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คน/ปี

0

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วดั ที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงาน
วิจัย/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์/คน/ปี

0

25,000

25,000

25,000

ตัวชี้วดั ที่ 2.1.4 จานวน
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ/์
เครื่องหมายการค้า

0

0

0

0

2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่ ตัวชี้วดั ที่ 2.2.1 จานวนโครงการวิจัย
การวิจัยเชิงบูรณาการ
เชิงบูรณาการ

0
(1)

1

1

1

(16) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ ทาวิจัย
เชิงบูรณาการ

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการ ตัวชี้วดั ที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์
นาผลงานวิจัยและงาน
ประจาและนักวิจัยประจาทีน่ า
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่หรือ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่
นาไปใช้ประโยชน์

20
(32.13)

22

24

26

(17) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ นา
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์

ตัวชี้วดั ที่ 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจาทีน่ าผลงาน
วิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

10
(3.95)

12

14

16

ตัวชี้วดั ที่ 2.4.1 จานวนครั้งของการ
จัดประชุมวิชาการ

0
(1)

0

1

1

0

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดประชุมวิชาการ

1

ตัวชี้วัด

(13) โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีระบบพีเ่ ลี้ยง
(Mentor)
(14) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
(15) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
มหาวิทยาลัย

(18) โครงการจัดประชุมวิชาการ

สรุปความเชือ่ มโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมายและโครงการทีส่ าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
3. ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ
เพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน
สังคม และสร้าง
รายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย

6. พัฒนาคุณภาพ
ของอาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

2

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
3. เป็นแหล่ง
ให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน
อย่างต่อเนือ่ งและ
ยั่งยืน เพือ่ ให้ชุมชน
เป็นสังคมฐานความรู้
(Knowledge Based
Society) ทีม่ ีความ
เข้มแข็ง พึง่ พาตนเอง
ได้ และมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ีขนึ้

6. อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และมีขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

2557
(แผน/ผล)

ค่าเป้าหมาย

2558

2559

2560

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 ร้อยละของ
โครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการทีม่ ีการบูรณา
การกับการจัดการเรียนการ
สอนและ/หรืองานวิจัย

25
(71.23)

30

35

40

ตัวชี้วดั ที่ 3.2 ร้อยละของ
โครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการทีม่ ีการ
เรียนรู้และ/หรือมีส่วนร่วม
ของชุมชน สังคม

20
(20.55)

25

30

35

กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ชุมชนและนาเสนอ
องค์ความรู้ทมี่ หาวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัด

2557
(แผน/ผล)

2558

2559

2560

ตัวชี้วดั ที่ 3.1.1 จานวนชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมายของการให้บริการ
วิชาการเชิงบูรณาการ โดยการร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

0

6

6

6

ตัวชี้วดั ที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้รบั บริการต่อประโยชน์จาก
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

>80
(87.72)

>80

>80

>80

โครงการทีส่ าคัญ
(19) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพือ่ จัดบริการทางวิชาการ
(20) โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน สังคม
ด้วยวิชาชีพและเทคโนโลยี

3.2 .พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการการ
ให้บริการทางวิชาการให้
เอือ้ อานวยต่อการสร้าง
รายได้

ตัวชี้วดั ที่ 3.2.1 จานวนศูนย์การ
เรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม

1
(1)

1

1

1

(21) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ
ภาคสนามและตลาดราชมงคล

ตัวชี้วดั ที่ 3.2.2 จานวนหลักสูตรที่
สร้างรายได้

0

0

0

0

(22) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
เพือ่ สร้างรายได้

ตัวชี้วดั ที่ 3.2.3 รายได้ทไี่ ด้รบั จากการ
บริการวิชาการในรอบ 1 ปี

0

0

0

0

6.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

ตัวชี้วดั ที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาทีไ่ ด้รบั การเพิม่ พูนความรู้/
ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ
ตามเกณฑ์ทกี่ าหนดในเวลา 1 ปี

-

-

-

-

(28) โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทาง
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วดั ที่ 6.1 ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการสอน
ของอาจารย์

-

-

-

-

ตัวชี้วดั ที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ย
ความพึงพอใจการบริการ
ของผู้รบั บริการต่อการ
ดาเนินงานของบุคลากร

80
(86.60)

>80

>80

>80

ตัวชี้วดั ที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจาทีไ่ ด้รบั การเพิม่ พูนความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทกี่ าหนดใน
เวลา 1 ปี

-

-

-

-

(29) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุนทางด้านการปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วดั ที่ 6.3 ร้อยละเฉลี่ย
ความพึงพอใจของอาจารย์
และบุคลากรในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย

80
(72.17)

>80

>80

>80

ตัวชี้วดั ที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนได้รบั การเพิม่ พูน
ความรู/้ ประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ทกี่ าหนดในเวลา 1 ปี

50
(55.47)

55

60

65

(30) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการ
จัดทาผลงานเพือ่ ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

สรุปความเชือ่ มโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมายและโครงการทีส่ าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2557
(แผน/ผล)

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2558

2559

2560

ตัวชี้วดั ที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนทีม่ ีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ได้รบั การพัฒนาเพือ่ รองรับการ
เข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึน้

0

30

40

50

ตัวชี้วดั ที่ 6.1.5 จานวนงานวิจัย
สถาบันในรอบ 1 ปี

0

1

2

3

75
(75)

>80

>80

>80

(31) โครงการจัดสวัสดิการให้แก่อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
(32) โครงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร

70
(100)

>80

>80

>80

(33) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ

50
(50)

55

60

65

(34) โครงการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ข้อกาหนด/กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้

6.2 พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน

7. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเชิง
บูรณาการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

7. การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วดั ที่ 7.1 ร้อยละการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย

72
(84.84)

74

76

80

โครงการทีส่ าคัญ

2557
(แผน/ผล)

ตัวชี้วดั ที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
เฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ
(สายบริหาร สายวิชาการ
สายสนับสนุน) ทีม่ ีต่อการได้
ปฏิบัติงานและสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย
7.1 พัฒนาระบบการ
ตัวชี้วดั ที่ 7.1.1ร้อยละของผู้บริหารที่
บริหารและการติดตามทีม่ ี ได้รบั การเพิม่ พูนความรู้ประสบการณ์
ประสิทธิภาพ
ทางการบริหาร
ในเวลา 1 ปี
ตัวชี้วดั ที่ 7.1.2ร้อยละของ
ความสาเร็จของผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง

(35) โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7.2 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นทีร่ ู้จัก
เป็นทีย่ อมรับในระดับ
ท้องถิน่ ประเทศ
และนานาชาติ

3

ตัวชี้วดั ที่ 7.2.1จานวนข่าวทีไ่ ด้รบั การ
เผยแพร่ในสื่อต่างๆ

-

20

20

25

(36) โครงการจัดทาแผนการตลาด แผนการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(37) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั ที่ 7.2.2 จานวนครั้งของ
หน่วยงาน/บุคคล ทีใ่ ช้บริการของ
มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

สรุปความเชือ่ มโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั ค่าเป้าหมายและโครงการทีส่ าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2557
(แผน/ผล)

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2558

2559

2560

-

-

-

-

7.3 การบริหารงาน
ตัวชี้วดั ที่ 7.3.1 ร้อยละความสาเร็จ
การเงินและงบประมาณให้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
เกิดประโยชน์สูงสุด
ประจาปี

75
(93.53)

85

90

94

(38) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การบริหารงานการเงินและงบประมาณ

7.4 พัฒนาด้านกายภาพ ตัวชี้วดั ที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจ
และสภาพแวดล้อมโดยใช้ เฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการ
แนวทาง Green University พัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัย

75
(78.17)

>80

>80

>80

(39) โครงการจัดทาแผนแม่บท (Master Plan)
การใช้พนื้ ทีข่ องมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั ที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่
เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร
คณะกรรมการหรือทีป่ รึกษาให้กับ
หน่วยงานภายนอก

7.5 นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ

4

โครงการทีส่ าคัญ

2557
(แผน/ผล)

ตัวชี้วดั ที่ 7.5.1 จานวนระบบ
สารสนเทศใหม่ทนี่ ามา
ใช้เพือ่ การบริหารจัดการ

(40) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green
University
-

1

-

-

(41) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร (MIS)

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย โครงการที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ.ศ. 2558-2562

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. สร้างและ
พัฒนานักวิจัย
ผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมเพือ่
พัฒนาสังคม
และนานาชาติ

วิสัยทัศน์ " พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม "
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
1.พัฒนานักวิจัย
ผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย
เพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัด

2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2558 2559 2560 2561 2562

125 150 200 225 240 1.1 พัฒนาคุณภาพนักวิจัย
และผลงานวิจัยให้มี
คุณภาพสูง
(สอดคล้องกลยุทธ์ มทรส.ที่
2.1)

ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของ
นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา (สอดคล้องตัวชี้วัด
มทรส.ที่ 2.1.1)

25

ตัวชี้วัด 1.2 จานวน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์

60

ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละของ
อนุกรรมการวิจัยที่เข้าร่วม
โครงการต่ออาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา

10

10

10

10

10 (3) โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
อนุกรรมการวิจัยเพื่อประเมิน
ผลการวิจัย

-

1

1

1

1 (4) โครงการศึกษาศักยภาพ
นักวิจัย

70

80

90

95

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการ
นาผลงานวิจัย นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ไป
เผยแพร่ และนาไปใช้
ประโยชน์
(สอดคล้องกลยุทธ์ มทรส.ที่
2.3)

30

35

40

โครงการที่สาคัญ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จานวน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 3. จานวน
โครงการศึกษาศักยภาพ
นักวิจัย

1

ค่าเป้าหมาย

45 (1) โครงการนักวิจัยต้นกล้า
พัฒนาสุวรรณภูมิ
(2) โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 4. จานวน
50 50 50 50 50 (5) โครงการพัฒนาผลงานสู่
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
ผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
และนานาชาติ
ระดับชาติ และนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 5. จานวน
ผลงานที่จัดเตรียมต้นฉบับ
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

6.แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562-1 ก.ค.58

10

13

15

16

17

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ " พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม "
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6. จานวน
ผลงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์(สอดคล้อง
ตัวชี้วัด มทรส.ที่ 2.3.2)
ตัวชี้วัดที่ 7. จานวน
วารสารวิชาการ

1.3 ส่งเสริมสนับสนุน และ
จัดการประชุมวิชาการ
(สอดคล้องกลยุทธ์ มทรส.ที่
2.4)

2

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561 2562
-

90

โครงการที่สาคัญ

102 110 120 (6) โครงการส่งเสริมผลงานวิจัย
สู่การนาไปใช้ประโยชน์โดยใช้
คณะเป็นฐาน

400 400 400 400 400 (7) โครงการวารสารวิจัยและ
(เล่ม) (เล่ม) (เล่ม) (เล่ม) (เล่ม) คัดสรรค์ผลงานวิจัย/
วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

ตัวชี้วัดที่ 8. จานวนครั้ง
การเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
ภาคนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

3

3

3

3

3 (8) โครงการนาเสนอผลงานวิจัย
ภาคนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ผลงานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 9. จานวนรางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัย/นัก
บริการวิชาการ มทร.
สุวรรณภูมิ

-

20

20

20

20 (9) โครงการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย/นักบริการวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ

ตัวชี้วัดที่ 10. จานวนครั้ง
การจัดประชุมวิชาการ/
Work Shop(สอดคล้อง
ตัวชี้วัด มทรส.ที่ 2.4.1)

-

1

1

1

1 (10) โครงการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ

6.แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562-1 ก.ค.58

(11) โครงการศาสตราจารย์
อาคันตุกะ(Visiting Professor)

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ " พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม "
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์

1.4 ส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบ
โจทย์ปัญหาของชุมชนและ
สังคม
(สอดคล้องกลยุทธ์ มทรส.ที่
2.2)

3

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561 2562

โครงการที่สาคัญ

ตัวชี้วัดที่ 11. จานวนครั้ง
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ
(สอดคล้องตัวชี้วัด มทรส.ที่
2.4.1)

-

-

1

-

1 (12) โครงการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ มทร.สุวรรณ
ภูมิ

ตัวชี้วัดที่ 12. จานวนครั้ง
การเข้าร่วมโครงการราช
มงคลวิชาการ(สอดคล้อง
ตัวชี้วัด มทรส.ที่ 2.4.1)

1

1

1

1

1 (13) โครงการราชมงคลวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 13. จานวนครั้ง
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/
ด้านการวิจัยและการ
บริหารงานวิจัย

-

1

-

1

-

ตัวชี้วัดที่ 14. ร้อยละของ
นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณา
การโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์
เป็นสาคัญ

10

-

12

-

14 (15) โครงการพัฒนาโจทย์วิจัย
เชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้
ประโยชน์เป็นสาคัญ

ตัวชี้วัดที่ 15. จานวน
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
(สอดคล้องตัวชี้วัด มทรส.ที่
2.2.1)

1

1

1

1

1

6.แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562-1 ก.ค.58

(14) โครงการศึกษาดูงาน /
ฝึกอบรมด้านการวิจัยและการ
บริหารงานวิจัย

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ " พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม "
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์
1.5 พัฒนานักวิจัยสาย
สนับสนุนด้วย R2R

4

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561 2562

โครงการที่สาคัญ

ตัวชี้วัดที่ 16. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
นักวิจัยสายสนับสนุนต่อ
บุคลากรสายสนับสนุน

-

10

12

14

15 (16) โครงการพัฒนานักวิจัย
สายสนับสนุน (R2R)

1.6 สนับสนุนการบูรณาการ ตัวชี้วัดที่ 17. ร้อยละของ
งานวิจัย เช่น การตั้งกลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา
วิจัย การตั้งศูนย์วิจัย
เชิงบูรณาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสห
วิทยาการต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา

-

-

10

-

-

1.7 สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม และทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานและนาไปสู่การใช้
ประโยชน์ได้จริง
(สอดคล้องกลยุทธ์ มทรส.ที่
2.1)

ตัวชี้วัดที่ 18. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา

-

-

5

7

8 (18) โครงการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์(แบบบูรณาการการ
วิจัยกับบริการวิชาการ) เพื่อ
นาไปสู่การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัดที่ 19. จานวน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
(สอดคล้องตัวชี้วัด มทรส.ที่
2.1.4)

-

1

1

1

1 (19) โครงการ 1 คณะ 1
นวัตกรรม

6.แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562-1 ก.ค.58

(17) โครงการสัมมนาเชิงบูรณา
การเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงสหวิทยาการ

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ " พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม "
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

2. พัฒนาการ
2. บริการวิชาการเพือ่
ให้บริการวิชาการ สังคมโดยคานึงถึง
เพือ่ สังคม โดย ความยั่งยืน
ใช้หลักการพันธ
กิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับ
สังคม

ตัวชี้วัด

2558 2559 2560 2561 2562

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของ 25
โครงการบริการ
วิชาการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่มีการ
เรียนรู้/หรือมีส่วนร่วม
ของชุมชนและสังคม

30

35

40

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561 2562
6

6

6

โครงการที่สาคัญ

45 2.1 มุ่งพัฒนานาสังคมด้วย
พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
(สอดคล้องกลยุทธ์ มทรส.ที่
3.1)

ตัวชี้วัดที่ 20. จานวน
โครงการบริการวิชาการ
เพื่อสังคมโดยใช้หลักพันธ
กิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยกับสังคม
(สอดคล้องตัวชี้วัด มทรส.ที่
3.1.1)

6

6 (20) โครงการพัฒนาบุคคลากร
ด้านพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย กับสังคม

2.2 ผลักดันให้เกิด พันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน และการ
บริการวิชาการที่มีรายได้ใน
ทุกคณะ

ตัวชี้วัดที่ 21. จานวน
โครงการบริการวิชาการที่มี
รายได้ (สอดคล้องตัวชี้วัด
มทรส.ที่ 3.2.2)

6

2.3 สร้างและรักษา
เครือข่ายบริการวิชาการ
ภายในและภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 22. ระดับความ 3.51 3.60 3.70 3.80 3.85 (23) โครงการเครือข่ายความ
พึงพอใจของเครือข่ายงาน
ร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ
บริการวิชาการ
(สอดคล้องตัวชี้วัด มทรส.ที่
(24) โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
3.1.2)
ชุมชนต้นแบบ โดยใช้พันธกิจ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับ
สังคมเป็นฐาน

(21) โครงการจัดทาแผน 1
คณะ 1 ชุมชน ด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
6

6

6

6 (22) โครงการ 1 คณะ 1 งาน
บริการวิชาการที่มีรายได้

(25) โครงการบริการวิชาการ
ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส

5

6.แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562-1 ก.ค.58

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ " พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม "
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

3. บริหารจัดการ 3. พัฒนาระบบการ
ด้วยธรรมาภิบาล บริหารจัดการให้มี
และใช้ข้อมูล
คุณภาพ
การวิจัยเป็นฐาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละ
การบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2558 2559 2560 2561 2562
74

76

80

82

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

85 3.1 บริหารบนฐานของ
ตัวชี้วัดที่ 23. ระดับการ
ข้อมูลที่แท้จริงและพัฒนา ประเมินจากความพึงพอใจ
ระบบการติดตามงานที่มี ของผู้ใช้บริการ
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาล

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561 2562
-

โครงการที่สาคัญ

3.51 3.60 3.65 3.70 (26) โครงการวิจัยเพื่อศึกษาภูมิ
หลังด้านการวิจัยและการ
ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
(27) โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(28) โครงการจัดตั้งหน่วย
สนับสนุนการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์
นนทบุรี

3.2 นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการ และการสื่อสารที่
คุ้มค่า
(สอดคล้อง
กลยุทธ์ มทรส.ที่ 7.5)
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ตัวชี้วัดที่ 24. จานวน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ(สอดคล้อง
ตัวชี้วัด มทรส.ที่ 7.5.1)

-

1

1

-

-

(29) โครงการจัดทาฐานข้อมูล
การวิจัย-บริการวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 25. จานวน
ระบบฐานข้อมูลบริหาร
จัดการงานวิจัย(สอดคล้อง
ตัวชี้วัด มทรส.ที่ 7.5.1)

1

-

-

-

-

(30) โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

6.แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562-1 ก.ค.58

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ " พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม "
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2558 2559 2560 2561 2562

โครงการที่สาคัญ

ตัวชี้วัดที่ 26. จานวน
ระบบฐานข้อมูลบริหาร
จัดการงานวิจัยที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง(สอดคล้อง
ตัวชี้วัด มทรส.ที่ 7.5.1)

-

1

-

1

-

(31) โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

3.3 พัฒนาระบบ
ตัวชี้วัดที่ 27. ร้อยละของ
ประชาสัมพันธ์ ภายในและ ความสาเร็จของผลการ
ภายนอกองค์กร
ดาเนินงานโครงการ

80

80

80

80

80 (32) โครงการวารสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา
(33) โครงการจุลสารวิจัยบริการวิชาการ
(34) โครงการจัดทารายงาน
ประจาปี สถาบันวิจัยและพัฒนา

7

6.แผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2558-2562-1 ก.ค.58

แผนการดาเนินงานโครงการทีส่ าคัญ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2558 - 2562
ปีงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการทีส่ าคัญ
2558 2559 2560 2561 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและนานาชาติ
-

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

(4) โครงการศึกษาศักยภาพนักวิจัย

-

P

P

P

P

(5) โครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

-

P

P

P

P

P

P

P

P

(7) โครงการวารสารวิจัยและคัดสรรค์ผลงานวิจัย/ วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

P

P

P

P

P

(8) โครงการนาเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการเพือ่ เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย

P

P

P

P

P

(9) โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

-

P

P

P

P

(10) โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

-

P

-

-

(11) โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting Professor)

-

-

P

-

-

(12) โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มทร.สุวรรณภูมิ

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

(16) โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)

-

P

P

P

P

(17) โครงการสัมมนาเชิงบูรณาการเพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ

-

P

P

P

P

P

P

P

P

-

P

P

P

P

(1) โครงการนักวิจัยต้นกล้าพัฒนาสุวรรณภูมิ
(2) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
(3) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัย เพือ่
ประเมินผลการวิจัย

(6) โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์โดยใช้คณะเป็นฐาน

(13) โครงการราชมงคลวิชาการ
(14) โครงการศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมด้านการวิจัยและการบริหารงานวิจัย
(15) โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสาคัญ

(18) โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์(แบบบูรณาการการวิจัยกับบริการวิชาการ) เพือ่
นาไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(19) โครงการ 1 คณะ 1 นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสังคม โดยใช้หลักการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสัโครงการพั
งคม ฒนาบุคคลากร ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
P
P
P
P
(20)
(21) โครงการจัดทาแผน 1 คณะ 1 ชุมชน ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
(22) โครงการ 1 คณะ 1 งานบริการวิชาการทีม่ ีรายได้
(23) โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ
(24) โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ โดยใช้พันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นฐาน
(25) โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิพระดาบส

P

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

P

P

P

P

แผนการดาเนินงานโครงการทีส่ าคัญ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2558 - 2562
ปีงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการทีส่ าคัญ
2558 2559 2560 2561 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล และใช้ข้อมูลการวิจัยเป็นฐาน
(26) โครงการวิจัยเพือ่ ศึกษาภูมิหลังด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

-

P

-

P

-

(27) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

-

P

P

-

(28) โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์นนทบุรี

-

P

P

-

-

P

-

-

-

P

-

(29) โครงการจัดทาฐานข้อมูลการวิจัย-บริการวิชาการ
(30) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
(31) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

P

(32) โครงการวารสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
(33) โครงการจุลสารวิจัย-บริการวิชาการ

P
P

(34) โครงการจัดทารายงานประจาปี สถาบันวิจัยและพัฒนา

P

P
P
P

P
P

P

P

P
P

P
P

P

P

ประมาณการงบประมาณในการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2558 - 2562
ปีงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการที่สาคัญ
2558
2559
2560
2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างและพัฒนานักวิจยั ผลงานวิจยั หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคมและนานาชาติ
(1) โครงการนักวิจยั ต้นกล้าพัฒนาสุวรรณภูมิ
(2) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพนักวิจยั
(3) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจยั เพือ่
ประเมินผลการวิจยั

2562

1,369,000 2,643,400 3,309,600 2,209,600 2,209,600
320,000

40,000

40,000

40,000

40,000

41,400

72,600

72,600

72,600

271,000

250,000

250,000

250,000

(4) โครงการศึกษาศักยภาพนักวิจยั

-

35,000

35,000

35,000

35,000

(5) โครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

-

84,000

90,000

90,000

90,000

(6) โครงการส่งเสริมผลงานวิจยั สู่การนาไปใช้ประโยชน์โดยใช้คณะเป็นฐาน

75,000

75,000

75,000

75,000

(7) โครงการวารสารวิจยั และคัดสรรค์ผลงานวิจยั / วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

249,000

350,000

350,000

350,000

350,000

(8) โครงการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคนิทรรศการเพือ่ เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย

300,000

372,000

372,000

372,000

372,000

40,000

40,000

(9) โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจยั /นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

-

40,000

40,000

(10) โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

-

450,000

(11) โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting Professor)

-

250,000

(12) โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มทร.สุวรรณภูมิ
(13) โครงการราชมงคลวิชาการ
(14) โครงการศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมด้านการวิจยั และการบริหารงานวิจยั
(15) โครงการพัฒนาโจทย์วิจยั เชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสาคัญ

-

300,000

300,000

850,000

200,000

-

-

-

-

300,000

300,000

300,000

250,000

250,000

250,000

250,000

155,000

155,000

155,000

155,000

(16) โครงการพัฒนานักวิจยั สายสนับสนุน (R2R)

-

45,000

45,000

45,000

45,000

(17) โครงการสัมมนาเชิงบูรณาการเพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ

-

55,000

55,000

55,000

55,000

50,000

50,000

50,000

50,000

(18) โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์(แบบบูรณาการการวิจยั กับบริการวิชาการ) เพือ่
นาไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(19) โครงการ 1 คณะ 1 นวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสังคม โดยใช้หลักการ
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
(20) โครงการพัฒนาบุคคลากร ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
(21) โครงการจัดทาแผน 1 คณะ 1 ชุมชน ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
(22) โครงการ 1 คณะ 1 งานบริการวิชาการทีม่ ีรายได้
(23) โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ
(24) โครงการหมูบ่ ้านต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ โดยใช้พันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นฐาน
(25) โครงการบริการวิชาการร่วมกับมูลนิธิพระดาบส

30,000
30,000
30,000
30,000
555,200 1,796,800 2,070,000 2,070,000 2,070,000
555,200

200,000
150,000
70,000
260,000
536,800

250,000
200,000
70,000
350,000
580,000

250,000
200,000
70,000
350,000
580,000

250,000
200,000
70,000
350,000
580,000

580,000

620,000

620,000

620,000

ประมาณการงบประมาณในการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2558 - 2562
ปีงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการที่สาคัญ
2558
2559
2560
2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล และใช้ข้อมูลการวิจยั
เป็นฐาน

455,000

960,000 1,085,000

(26) โครงการวิจยั เพือ่ ศึกษาภูมิหลังด้านการวิจยั และการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

-

45,000

(27) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

-

30,000

(28) โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา ศูนย์นนทบุรี

-

420,000

(29) โครงการจัดทาฐานข้อมูลการวิจยั -บริการวิชาการ
(30) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
(31) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย

340,000

(32) โครงการวารสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจยั และพัฒนา
(33) โครงการจุลสารวิจยั -บริการวิชาการ

55,000
35,000

(34) โครงการจัดทารายงานประจาปี สถาบันวิจยั และพัฒนา

25,000

350,000

550,000
420,000
-

55,000
35,000

55,000
35,000

25,000

25,000

540,000

2562
115,000

45,000

-

30,000

-

-

-

-

-

350,000

-

55,000
35,000

55,000
35,000

25,000

25,000

