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คำนำ

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ของ
มหาวิทยาลัย ที่ดูแลและสนับสนุนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โครงการวิจัย สิ่ง ประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ จัดทา
ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเล่มนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนางานของสถาบัน และเป็นแนวทางให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
และงานบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
เป็นไปในทิศทางสู่เป้าหมายความสาเร็จทาให้การทางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุเป้าหมาย
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ส่วนที่ 1
บทนำ

ประวัติควำมเป็นมำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 การแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
สานักงานผู้อานวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบันเป็น 3 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิ จัย
และพัฒนาเทคโนโลยี และกลุ่มงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ดูแลและสนับสนุน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โครงการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสานักงานตั้งอยู่ที่
อาคาร 24 ห้อง 240710 ศูนย์หันตรา เลขที่ 60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิ จยั และพัฒนา
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โครงสร้างการบริ หารสถาบันวิ จยั และพัฒนา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์
วิสัยทัศน์
พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
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. สร้างและพัฒนานักวิจัย 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)
สถาบันวิจัยและพัฒนา กาหนดจุดเน้น 5 ด้านคือ
1. เน้นการบูรณาการ การวิจัยกับการให้บริการวิชาการ ควรจัดให้มีกลไกการบูรณาการที่ดี ระหว่างคณะ
สาขาวิชา และสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น การตั้งกลุ่มวิจัย การตั้งศูนย์วิจัยเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ที่แท้จริง อันจะส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพ ในทุกระดับ และเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน
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 หรือการจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้จัดประชุมวิ ชาการเอง โดยใช้ศักยภาพ
ของเครือข่ายวิจัยที่มีอยู่เดิมและที่สร้างใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากร ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน อันจะเป็นการสะท้อนให้เป็นถึง การพัฒนาด้านวิจัยและบริการวิชาการ ที่จะสร้าง
ชื่อเสียงและความเชื่อถือให้กับมหาวิทยาลัยและต่อลูกค้าที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่ง นี้ใน
อนาคต
5. ผลักดันวารสารวิชาการ มทร สุวรรณภูมิ ให้เป็นวารสารที่ปรากฏในฐานขัอมูลดัชนีวารสารไทย(TCI)
และวางแนวทางในอนาคตเพื่อ ผลัก ดัน วารสาร มทร สุวรรณภูมิ ให้เป็นวารสารวิ ช าการระดั 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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9

กลยุทธ์ท่ี 1.4 ส่งเสริมงำนวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหำของชุมชนและสังคม
โครงกำร (15) โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสาคัญ
กลยุทธ์ท่ี 1.5 พัฒนำนักวิจัยสำยสนับสนุนด้วย R2R
โครงกำร (16) โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)
กลยุทธ์ท่ี 1.6 สนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนวิจัย เช่น กำรตั้งกลุ่มวิจัย กำรตั้งศูนย์วิจัย
โครงกำร (17) โครงการสัมมนาเชิงบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ
กลยุทธ์ท่ี 1.7 สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม และทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนและนำไปสู่
กำรใช้ประโยชน์ได้จริง
โครงกำร (18) โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์(แบบบูรณาการการวิจัยกับบริการวิชาการ) เพื่อนาไปสู่การจดทะเบียน
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 และกำรบริกำรวิชำกำรที่มีรำยได้ในทุกคณะ
โครงกำร (22) โครงการ 1 คณะ 1 งานบริการวิชาการที่มีรายได้

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา

10

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

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา

11

แผนที่ยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา

12

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสถำบันวิจัยและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา

13

ส่วนที่ 3
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ สถาบันวิจยั และพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2559

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา

14

ส่วนที่ 4

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2559 สถาบันวิจยั และพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา

21

แผนปฏิ บตั ิ งาน โครงการ / กิ จกรรม ฝ่ ายวิจยั ฯ
ประจาปี งบประมาณ 2559
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งบประมาณที่ ได้รบั
ลาดับที่
ค่าเป้ าหมาย
จัดสรร (บาท)
โครงการ / กิ จกรรม

1

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั รุ่นใหม่

40

คน

แผ่นดิ น รายได้
41,200

2

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนา
ศักยภาพอนุกรรมการวิจยั เพือ่ ประเมิน
ผลการวิจยั
โครงการพัฒนาโจทย์วจิ ยั เชิงบูรณาการโดย
เน้นผูใ้ ช้ประโยชน์เป็ นสาคัญ

80

คน

226,700

50

คน

97,000

4

โครงการการจัดทาวารสารวิชาการ มทร.
สุวรรณภูม ิ

400

เล่ม

250,000

5

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั
โครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพมิ พ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ

30

คน

28,200

25

คน

36,400

7

โครงการส่งเสริมผลงานวิจยั สู่การนาไปใช้
ประโยชน์โดยใช้คณะเป็ นฐาน

30

คน

21,600

8

โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visting
Professor)
โครงการพัฒนานักวิจยั สายสนับสนุน(R2R)

50

คน

150,000

30

คน

14,100

10 โครงการเชิดชูเกียรตินกั วิจยั /นักบริการ
วิชาการ มทร.สุวรรณภูม ิ

14

รางวัล

35,200

11 โครงการนาเสนอผลงานวิจยั ภาคนิทรรศการ
เพือ่ เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย

15 ผลงาน

262,000

12 โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

60 ผลงาน

3

6

9

ต.ค.

พ.ศ. 2558
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนิ นการ
พ.ศ. 2559
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

26 พ.ย. 58
26-28 ก.ค.
59
17 ก.พ. 59

25 พ.ค. 59

พ.ย.

ก.ค.
16 ธ.ค. 58
23 มี.ค. 59
26 เม.ย. 59
11-15 ม.ค.
59
28 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
24-26 ส.ค.
59

2-6 ก.พ.59

222,500

18 พ.ค. 59

สถานที่
ดาเนิ นการ

ผู้รบั ผิ ดชอบ
หมายเหตุ
ดาเนิ นงาน

มทร.สุวรรณภูม ิ

นางสาวขนิษฐา
ดารงกุล

มทร.สุวรรณภูม ิ

นางสาวสมพร
วงศ์ศกั ดิ ์

มทร.สุวรรณภูม ิ

นางสาวขนิษฐา
ดารงกุล

มทร.สุวรรณภูม ิ

นางสาวขนิษฐา
ดารงกุล

มทร.สุวรรณภูม ิ

นางสาวชลธิชา
ศรีวงค์วรรณ

มทร.สุวรรณภูม ิ

นางสาวชลธิชา
ศรีวงค์วรรณ

มทร.สุวรรณภูม ิ

นางสาวขนิษฐา
ดารงกุล

ศูนย์นนทบุร ี

นางสาวสมพร
วงศ์ศกั ดิ ์

มทร.สุวรรณภูม ิ

นางสาวชลธิชา
ศรีวงค์วรรณ

มทร.สุวรรณภูม ิ

นางสาวชลธิชา
ศรีวงค์วรรณ

กรุงเทพฯ

นางสาวสมพร
วงศ์ศกั ดิ ์

มทร.สุวรรรณภูม ิ

นางสาวสมพร
วงศ์ศกั ดิ ์

ก.ย.

แผนปฏิ บตั ิ งาน โครงการ / กิ จกรรม ฝ่ ายบริ การวิ ชาการฯ
ประจาปี งบประมาณ 2559
สถาบันวิ จยั และพัฒนา มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งบประมาณที่ได้รบั
ลาดับที่
ค่าเป้ าหมาย
จัดสรร (บาท)
โครงการ / กิ จกรรม

1

2

โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมด้าน
ซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องมือและ
เครื่องจักรกลการเษตรร่วมกับมูลนิ ธิพระ
ดาบส
1.1 กิจกรรม ครัง้ ที่ 108 ,109

1.2 กิจกรรม ครัง้ ที่ 110,112
1.3 กิจกรรม ครัง้ ที่ 113 , 114
1.4 กิจกรรม ครัง้ ที่ 115
1.5 กิจกรรม ครัง้ ที่ 116
1.6 กิจกรรม ครัง้ ที่ 117
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
บริ การวิ ชาการ
2.1 การให้ความรูป้ ระชุมเสวนาการทา
ข้อเสนอโครงการคลินกิ เทคโนโลยี(กระทรวง
วิทย์)

แผ่นดิ น รายได้
300 เครื่อง 555,200

100

คน

ธ.ค.

ม.ค.

100,000

29 มค.58

156,000
20,000

3.2 โครงการย่อยที่ 2 การปลูกแก้วมังกร
,เพาะเห็ด

40

คน

30,000

3.3 โครงการย่อยที่ 3 การประดิษฐของชาร่วย
,แปรรูป

30

คน

30,000

3.4 โครงการย่อยที่ 4 การส่งเสริมการเพาะ
เห็ด

30

คน

30,000

3.5 โครงการย่อยที่ 5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์

20

คน

25,000

ส.ค.

ก.ย.

ผูร้ บั ผิ ดชอบ
หมายเหตุ
ดาเนิ นงาน

รอสารวจพื้นทีจ่ ากมูลนิธพิ ระดาบส
รอสารวจพื้นทีจ่ ากมูลนิธพิ ระดาบส

มี.ค.

รอสารวจพื้นทีจ่ ากมูลนิธพิ ระดาบส

พ.ค.

รอสารวจพื้นทีจ่ ากมูลนิธพิ ระดาบส

ก.ค
ก.ย

รอสารวจพื้นทีจ่ ากมูลนิธพิ ระดาบส

นส.พนิดา
เฟื่องขจร

100,000
คน
คน

ก.ค.

สถานที่
ดาเนิ นการ

ณ อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี และ
เทศบาลตาบลโคกสูง
อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น

ม.ค.

100
20

มิ .ย.

12-15
พ.ย.58

93,000
93,000
93,000
93,000
90,200
200,000

โครงการคลิ นิกเทคโนโลยี
3.1 โครงการย่อยที่ 1 การทาหมูแผ่น,หมู
หยองและหมูฝอย

วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนิ นการ
พ.ศ. 2559
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

นายอนันต์
เสียงแหลม

93,000

2.2 กิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
กับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
3

ต.ค.

พ.ศ. 2558
พ.ย.

มทรส.

31พค. 58

มทรส.

30 ต.ค. 58

กลุม่ สตรีบา้ นรุน
กลุม่ ชุมชนบางปะ
อิน

25 ธ.ค. 58

เทศบาลตาบล
นครหลวง

28-29
มค.59

อบต.ปากท่า

30 มีค.59
22 เมย.59

เทศบาลตาบลท่า
หลวง

แผนปฏิ บตั ิ งาน โครงการ / กิ จกรรม ฝ่ ายบริ การวิ ชาการฯ
ประจาปี งบประมาณ 2559
สถาบันวิ จยั และพัฒนา มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งบประมาณที่ได้รบั
ลาดับที่
ค่าเป้ าหมาย
จัดสรร (บาท)
โครงการ / กิ จกรรม

4

ธ.ค.

ม.ค.

วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนิ นการ
พ.ศ. 2559
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ .ย.

3.6 โครงการย่อยที่ 6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์

20

คน

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบ่ า้ น
ชุมชน สังคม ด้วยวิทาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

100

คน

402,000

4.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน
ตาบลวิเศษไชยชาญ การส่งเสริมการสร้าง
อาชีพการทากระทงสาย

40

คน

25,000

19 พ.ย 58

ณ เทศบลตาบล
วิเศษไชยชาญ อ.
วิเศษชัยชาญ จ.
อ่างทอง

4.2 โครงการจัดนิทรรศการโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของหมูบ่ า้ น ชุมชน แบบมีสว่ น
ร่วม 60 หมูบ่ า้ นฯ

100

คน

188,060

28 พ.ย. 58 - 3 ธ.ค. 58

ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้าชา
นาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบฯ จ.
เชียงใหม่

4.3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน
ตาบลบ้านแค การส่งเสริมการสร้างรายได้
จากการทาอาชีพเสริมจากการผลิตสบูจ่ าก
เยือ่ ไผ่
4.4 โครงการทีม่ ลี กั ษณะการดาเนินการทีม่ ี
การบูรณาการเรียนการสอนหรืองานวิจยั

40

คน

25,000

4.5 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน
ตาบลวิเศษไชยชาญ การฝึกอบรมการการทา
ขนมเบเกอร์รใ่ี ห้กบั วิสาหกิจชุมชนคอกวัวใหญ่

40

คน

25,000

4.6 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน
ตาบลบ้านแค การส่งเสริมการสร้างรายได้
จากการทาอาชีพเสริมจากการผลิตน้ายาปรับ
ผ้านุ่ม

40

คน

25,000

17 มิ.ย. 59

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สถานที่
ดาเนิ นการ

แผ่นดิ น รายได้
21,000

3

ต.ค.

พ.ศ. 2558
พ.ย.

กลุม่ ชุมชน อ.ปา่
โมก

พืน้ ทีโ่ ดยรอบ
มหาวิทยาลัย

อบต.บ้านแค อ.
ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา

ก.พ.

ชุมชนทีค่ ณะ
รับผิดชอบ

เม.ย.

ชุมชน 113,940

ชุมชนทีค่ ณะ
รับผิดชอบ

ก.พ.

พ.ค.

ผูร้ บั ผิ ดชอบ
หมายเหตุ
ดาเนิ นงาน

อบต.บ้านแค อ.
ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา

นส.น้าทิพย์
แย้มกลีบบัว

แผนปฏิ บตั ิ งาน โครงการ / กิ จกรรม ฝ่ ายบริ การวิ ชาการฯ
ประจาปี งบประมาณ 2559
สถาบันวิ จยั และพัฒนา มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งบประมาณที่ได้รบั
ลาดับที่
ค่าเป้ าหมาย
จัดสรร (บาท)
โครงการ / กิ จกรรม

5

6

แผ่นดิ น รายได้
252,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิ จพอเพียง

100

คน

5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนตาบล
อรัญญิก เรื่อง การน้อมนาแนวทางการใช้
ชีวติ ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการปลูกผักปลอด
สารพิษ

50

คน

50,000

5.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนตาบล
อรัญญิก เรื่องการ การถ่ายทอดองค์ความรู้
การจัดทาบัญชีครัวเรือน

50

คน

50,000

5.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนตาบล
อรัญญิก เรื่องการ การแปรรูปเห็ด และ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

50

คน

52,000

5.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนตาบล
อรัญญิก เรื่องการการใช้พลังงานทดแทน ใน
การทาระบบน้าหยด

50

คน

50,000

5.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนตาบล
อรัญญิก เรื่องการการเลีย้ งไก่สายพันพืน้ เมือง

50

คน

50,000

โครงการการจัดนิ ทรรศการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการบริ การวิ ชาการ

100

คน

200,000

ต.ค.

พ.ศ. 2558
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนิ นการ
พ.ศ. 2559
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สถานที่
ดาเนิ นการ

ผูร้ บั ผิ ดชอบ
หมายเหตุ
ดาเนิ นงาน
นส.น้าทิพย์
แย้มกลีบบัว

17-18 พ.ย.
58

อบต.อรัญญิก อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

อบต.อรัญญิก อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

ม.ค.

อบต.อรัญญิก อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

ก.พ.

อบต.อรัญญิก อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

มี.ค.

พ.ค.

28 พ.ย. 58 - 3 ธ.ค. 58

อบต.อรัญญิก อ.
นครหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา
ณ ศูนย์ประชุม
นายอนันต์
และแสดงสินค้าชา เสียงแหลม
นาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ ฯ จ.
เชียงใหม่

แผนปฏิ บตั ิ งาน โครงการ / กิ จกรรม ฝ่ ายบริ หาร
ประจาปี งบประมาณ 2559
สถาบันวิ จยั และพัฒนา มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
งบประมาณที่ได้รบั
ลาดับที่
ค่าเป้ าหมาย
จัดสรร (บาท)
โครงการ / กิ จกรรม

1
2

โครงการวารสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจยั และพัฒนา
โครงการจุลสารวิจยั - บริการวิชาการ

2

ครัง้

3

ครัง้

แผ่นดิ น รายได้
55,000
-

36,000

พ.ศ. 2558
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนิ นการ
พ.ศ. 2559
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
1 มี.ค. 59

1 ธ.ค. 58

4 เม.ย. 59

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สถานที่
ดาเนิ นการ

ผู้รบั ผิ ดชอบ
หมายเหตุ
ดาเนิ นงาน

1 ส.ค. 59

สวพ.

นายวรงค์ บุญ
นิมติ ร

8 ส.ค. 59

สวพ.

นายวรงค์ บุญ
นิมติ ร

ส่วนที่ 5
ความเชือ่ มโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั
ค่าเป้าหมาย โครงการที่สาคัญภายใต้แผนพัฒนา สถาบันวิจยั และพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา

27

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)
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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
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(14) โครงการศึกษาดูงาน /
ฝึกอบรมด้านการวิจัยและการ
บริหารงานวิจัย
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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
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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
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ " พัฒนานักวิจัย ก้าวไกลสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม "
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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
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