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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
   จากการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประกัน
คุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาและการผลิต
บัณฑิตที่ผ่านมาและผนวกกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้ชี้จุดเด่นหรือจุดแข็ง แนวทาง
ปฏิบัติ จึงได้น าข้อเสนอแนะต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ 2559 – 2562 นับเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มใช้แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 ใน
ชื่อของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปีงบประมาณ 2550 – 2554 และฉบับที่ 2 แผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2555 – 2558 นั้น 
   ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ 2559 – 
2562) ได้วางกรอบการก าหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยจัด
การศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้และท่ีพ่ึงของท้องถิ่น  โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม
อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดซ่ึงการแปลงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 
2559-2562  ไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน         
ซ่ึงก าหนดตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
 
            ยุทธศำสตร์ที่ 1   ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและ 
                         สากลรวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                         ประกอบด้วย  2 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ 
            ยุทธศำสตร์ที่ 2   ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอด 
                         เทคโนโลยีการน าผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาชุมชนและสังคม 
                         ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค1์0 กลยุทธ์ 
            ยุทธศำสตร์ที่ 3   สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ี 
                         เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้าง 
                         มูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบันประกอบด้วย 3  เป้าประสงค์  4  กลยุทธ์ 
            ยุทธศำสตร์ที่ 4   เพ่ือปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตส านึกและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย 
                         ท้องถิ่นและประเทศชาติประกอบด้วย  2  เป้าประสงค์  4  กลยุทธ์ 
            ยุทธศำสตร์ที่ 5   เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์  4 กลยุทธ์  
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            ยุทธศำสตร์ที่ 6   พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และ 
                         เอกลักษณโ์ดยยึดหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย 3 เป้าประสงค ์
                         19 กลยุทธ์  

 
   ส าหรับกรอบการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความส าเร็จ
ขององค์กรนั้น  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  และก่อให้เกิดการปรุง
ปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  คือ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
โดยส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.)  การประเมินผลการประกันคุณภาพโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  และการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  การติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดในส่วนของการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติงานระดับคณะ/หน่วยงาน คือ การน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการที่ส าคัญ  คือ  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยซึ่ง
คณะ/หน่วยงานจะต้องก าหนดแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 
ในพันธกิจหลัก  คือ  การผลิตบัณฑิต ที่พึงประสงค์  การบริการวิชาการ  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งวิชาชีพครู   การบริหารจัดการและการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

ยุทธศำสตร์ 1 พัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยขององค์กร  อาจารย์   
บุคลากร  และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย 

ยุทธศำสตร์ 2 ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ 
ยั่งยืน 

  ยุทธศำสตร์ 3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคม 
อาเซียนและสากล 

  ยุทธศำสตร์ 4 เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ 
ความรู้เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ 

  ยุทธศำสตร์ 5 ส่งเสริมการใช้วิธีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ 
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
ประวัติควำมเป็นมำ 

สถาบันวิ จั ยและพัฒนา  มหาวิทยาลั ย ราชภัฏร้ อย เ อ็ด  ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ  

ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แต่เดิมเมื่อครั้งก่อตั้งเป็นสถาบันราชภัฏ

ร้อยเอ็ด พ.ศ.2544 มีการด าเนินการจัดตั้ง"ส านักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น" โดยแบ่งส่วนงานภายในเป็น  

4 ส่วน คือ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัยศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม วัตถุประสงค์การจัดตั้งก็

เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการและประสานงานด้านการวิจัย บริก ารวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ต่อมาในปี  พ.ศ.2548 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ เป็น "กองวิจัยและพัฒนา  

"เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยน โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของ

มหาวิ ทยาลั ย ใหม่  ให้ กั บคณะกรรมการข้ า ร าชการพล เรื อน ในสถาบัน อุดมศึ กษา  (ก .พ .อ . ) 

และประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป โดยมีส่วนงานภายในเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ศูนย์วิจัย  

ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม แต่โครงสร้าง ที่เสนอไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ ท าให้  

ไม่สามารถตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองได้ จึงได้แบ่งส่วนงานที่อยู่ ภายในออกเป็นหน่วยงานระดับศูนย์ ได้แก่ 

ศูนย์วิจัย ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม และศูนย์วัฒนธรรม ต่อมาในปี พ.ศ.  2552 ได้รับการยกฐานะให้เป็น

หน่วยงานเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มงานได้แก่ 

ส านั ก งานอ านวยการ  กลุ่ ม ง านวิ จั ย  กลุ่ ม ง านบริ การวิ ช าการ  และกลุ่ ม ง านประกันคุณภาพ 

การวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายขอบข่ายงาน ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพ้ืนฐานและการ

วิจัยประยุกต์ให้ค าปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัย และพัฒนาปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้

ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

และสังคมส่วนรวมมากยิ่งข้ึน รวมถึงการให้บริการ วิชาการแก่สังคมและชุมชนให้ครอบคลุม ในทุกๆ ด้าน และ

เน้ นการประยุ กต์ อ งค์ ค วามรู้ จ าก งานวิ จั ย ไปสู่  กา ร ใช้ ประ โ ยชน์ ในการ พัฒนาท้ อ งถิ่ น  และ  

สังคมให้มากขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัย   

ที่มุ่งตอบสนองชุมชนท้องถิ่นและสังคมเป็นหลัก พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 

พั น ธ กิ จ  แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม่ โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 6 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ 

ได้แก่ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริการวิจัย
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และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์บริการบริการวิชาการ และศูนย์เรียนรู้ 4 ศูนย์ ที่อยู่ภายใต้      

กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ 1) ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2) ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรม

และหุ่นยนต์ 3) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) และ 4) ศูนย์รู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส าหรับรอบปีงบประมาณ 2559 – 

2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 

 

ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญำ   

สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานภายใต้ปรัชญา ที่ว่า  “วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสาน 

ภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

วิสัยทัศน์ 

สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนาและ

อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพ ในการวิจัยที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน 

2. สนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล  

4.เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ที่มี

ประสิทธิภาพ  

5.ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ

สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้ท าวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น 

3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

5.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้ำงองค์กร  และโครงสร้ำงกำรบริหำร 

โครงสร้ำงองค์กร   
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

อาจารย์ ดร.การณุ  พงศ์ศาสตร ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย ์
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สบืสิงห์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพรทิวา  สารจันทร ์
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 

นางสาวลัดดา  คุณหงส ์
เจ้าหน้าท่ีสถติ ิ

นายประจติร  ประเสริฐสังข ์
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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รำยช่ือผู้บริหำร  กรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 

รำยช่ือผู้บริหำร   

1. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมกำรประจ ำหน่วยงำน  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์    ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ดร.ตวง  อันทะไชย         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ดร.รณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์  กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฏร์ กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์ กรรมการ 

10. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม     กรรมการและเลขานุการ 
 

กำรแบ่งภำระงำนกำรบริหำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 ภำรกิจของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 1. ส านักอ านวยการ 

1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
1.2 งานเลขานุการ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานพัสดุ 
1.5 งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน 
1.6 งานการเงินและบัญชี 
1.7 งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
1.8 งานบริหารความเสี่ยง 
1.9 งานวารสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
1.10 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มงานวิจัย 
2.1 งานวิจัยและประเมิน 
2.2 งานจัดการงานวิจัย 
2.3 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
2.4 งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่มสมบูรณ์งานวิจัย 
2.5 งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRMS, NRMS, TNNRS 
2.6 งานส่งเสริม สนับสนุนและควบคุมศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ 
      2.6.1 ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
      2.6.2 ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและหุ่นยนต์ 
      2.6.3 ศูนยบ์่มเพาะธุรกิจ (UBI)  
      2.6.4 ศูนยเ์รียนรู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
2.7 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย         

 3. กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ  
3.1 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
3.2 งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
3.3 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
3.4 งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ 
3.5 งานประกันคุณภาพสถาบัน / กพร. / สมศ. 
3.6 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย        

 4. กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
4.1 งานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย 
4.2 งานแสดงนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.3 งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.4 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 5. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ 
5.1 งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.2 งานสัญญาและงานบันทึกข้อตกลง 
5.3 งานติดตามสัญญา 
5.4 งานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิประโยชน์ 
5.5 งานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
5.6 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

 6. กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
6.1 งานที่ปรึกษาภายในประเทศ 
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6.2 งานที่ปรึกษาภายนอกประเทศ และศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) 
6.3 งานตีพิมพ์เผยแพร่บทความและประชุมทางวิชาการ 
6.4 งานการน าเสนอผลงานและประชุมทางวิชาการ 
6.5 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

7. ศูนย์บริการวิชาการ 
7.1 งานบริการวิชาการภายใน และภายนอกหน่วยงาน  
7.2 งานฝึกอบรมภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
7.3 งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ 
7.4 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
7.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 จุดเน้นส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน เพ่ือบรรลุตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้บริการทางด้านวิชาการที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของชุมชนและสังคมได้  
 1. กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
  1.1 เป็นศูนย์กลางอ านวยการเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   - อ านวยการและประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
   - อ านวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานการเงิน พัสดุ 
   - รวบรวมเอกสารจัดระบบสารสนเทศภายในสถาบัน 
  1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นการท างานที่เป็นระบบ 
   - จัดท าแหล่งข้อมูลด้านบุคลากรภายในสถาบัน 
   - จัดท ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถาบัน 
   - จัดท าระบบในการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกภายในสถาบัน 

2. กลุ่มงำนวิจัย 
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย 

– พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

– พัฒนาความพร้อมของปัจจัยต่างๆเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย  
– สนับสนุนการวิจัยของหน่วยงานต่างๆทั้งจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 
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– ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการงานวิจัย 
2.2 พัฒนาความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการท าวิจัย 

– สนับสนุนให้คณาจารย์เสนอโครงการวิจัย 
– ก าหนดให้งานวิจัยเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของอาจารย์ 

3. กลุ่มงำนมำตรฐำนงำนวิจัยและประกันคุณภำพ 
  3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยให้มีมาตรฐานตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ 
   - งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพจัดท าคู่มือระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานประกันคุณภาพ 
   - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการท าวิจัยเพ่ิม
ศักยภาพนักวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาระบบการคัดกรองงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
   - งานติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพงานวิจัยพัฒนาระบบ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและผู้ให้ความรู้แก่นักวิจัยพัฒนาระบบการติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบรูปแบบของรูปเล่มงานวิจัย 
   - งานประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการวิจัยพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
โครงการงานประกันคุณภาพปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของฝ่ายประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัย 
  

4. กลุ่มงำนบริกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
  4.1 บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2 บริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
   - สนับสนุนการบริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  4.3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในชุมชน 
   - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในชุมชน 
  4.4 งานประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และจัดนิทรรศการ 

- พัฒนาเว็บไซต์และเทคโนโลยีเผยแพร่งานวิจัย 
- ส่งเสริม สนับสนุนและควบคุมศูนย์บ่มเพราะธุรกิจ (UBI) และศูนย์บริการ 

ทางวิชาการ 
5. กลุ่มงำนสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยำบรรณ 

5.1 เป็นศูนย์ประสานงานด้านการด าเนินการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรงานวิจัย  
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  5.2 เป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขอสิทธิบัตร /อนุ
สิทธิบัตรงานวิจัย 
  5.3 ก ากับ ดูแลและควบคุมการด าเนินงานด้านสัญญา  งานบันทึกข้อตกลง และ 
การติดตามสัญญา 
 
 6. กลุ่มงำนตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมงำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติ 
  6.1 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
ระดับชาติและบทความนานาชาติ 
  6.2 ด าเนินการจัดหาที่ปรึกษาภายในประเทศ ภายนอกประเทศ และศาสตราจารย์กาคันตุ
กะ (Visiting Professor) 
  6.3 คัดเลือก ส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อน าเสนอตีพิมพ์วารสาร 
  6.4 ด าเนินการส่งเสริมการน าเสนอผลงานและด าเนินการจัดการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ 
  
 
 7. ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
  6.1. เป็นหน่วยงานหลักในการสนองพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
  6.2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือบริการทางวิชาการให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  6.3. สร้างความร่วมมือ และความสามัคคีอันดีระหว่ามหาวิทยาลัย กับชุมชน 
  6.4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 

ภำระหน้ำที่ 

 1. กลุ่มงำนอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

  1.1 งำนธุรกำร 

1. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม หัวหน้ากลุ่มงาน  

2. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

3. นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

4. นางสาวลัดดา  คุณหงส์ เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

5. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
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หน้ำที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานธุรการและสารบรรณ งานเลขานุการงาน

นโยบายและแผน งานพัสดุ งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ      

งานบริหารความเสี่ยง งานวารสารและประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งำนกำรเงินและบัญชี 

1. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์    หัวหน้ากลุ่มงาน  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎ์   อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 

หน้ำที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานการเงินและบัญชี งานเบิกจ่ายและควบคุม

งบประมาณ งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2. กลุ่มงำนวิจัย ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม     รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
3. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
4. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง            เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

          5. นางสาวลัดดา  คุณหงส์     เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์       เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

   หน้ำที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานจัดการงานวิจัย งานวิจัยและประเมิน งาน
จัดการงานวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่มสมบูรณ์
งานวิจัย งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRPM, NRMS, TNNRS งานแหล่งทุนวิจัยภายในและแหล่งทุน
วิจัยภายนอก งานประเมินผล งานสังเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 3. กลุ่มงำนมำตรฐำนงำนวิจัยและประกันคุณภำพ ประกอบด้วย 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

  2. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์          รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม           เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
4. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                    เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
5. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง           เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     

                     6. นางสาวลัดดา  คุณหงส์     เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

หน้ำที่  อ านวยความสะดวกในการจัดการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพคุณภาพ           
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ งานประกัน
คุณภาพ สถาบันฯ/ กพร. / สมศ. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 4. กลุ่มงำนบริกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์    หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง           รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎ์    อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู    อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์ อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก    อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์      อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
8. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม           เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
9. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                    เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
10. นางสาวลัดดา  คุณหงส์     เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     

                     11. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

  หน้ำที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย งานแสดง
นิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 5. กลุ่มงำนสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยำบรรณวิจัย ประกอบด้วย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์   หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. นางสาวลัดดา  คุณหงส์       รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม       เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
4. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์       เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
5. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์            เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
   หน้ำที่   อ านวยความสะดวกในงานด้านกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง งานสัญญาและ                

งานบันทึกข้อตกลง งานติดตามสัญญา งานลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร งานจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานจรรยาบรรณนักวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มงำนตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมงำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติ ประกอบด้วย 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

 2. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์        รองหัวหน้ากลุ่มงาน  
 3. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
 4. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง               เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
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 5. นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

 6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์              เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  

 หน้ำที่  อ านวยความสะดวกในงานที่ปรึกษาภายในประเทศ งานที่ปรึกษาภายนอก
ประเทศ งานเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting  Professor) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประกอบด้วย 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

 2. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพงษ์  แสงเรณู อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์  อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช  อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์    อาจารย์ประจ ากลุ่มงาน 
 8. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 9. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 10. นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     

                      11. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

  หน้ำที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการวิชาการภายในและภายนอกหน่วยงาน         
งานฝึกอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ งานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
  
 

จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรประจ ำสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 1) จ ำนวนอำจำรย์  3 คน 

วุฒิกำรศึกษำ 

อยู่

ปฏิบัติงำน

จริง 

ลำ 

ศึกษำต่อ 
รวม 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   

รวม 
ศ. รศ. ผศ. 

ปริญญาตรี - - - - - - - 

ปริญญาโท - - - - - - - 

ปริญญาเอก 3 - 3 - - 2 2 

รวม 3 - 3 - - 2 2 
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2) จ ำนวนบุคลำกร 5 คน 

วุฒิกำรศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ ข้ำรำชกำร พนักงำน 
ลูกจ้ำง 

ประจ ำ 

ลูกจ้ำง

ชั่วครำว 
รวม 

ปริญญาตรี - - 2 - 2 4 

ปริญญาโท - - 1 - - 1 

ปริญญาเอก - - - - - - 

รวม - - 3 - 2 5 

ที่มำ  :  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ข้อมูล ณ วันที่ 26  สิงหำคม พ.ศ. 2562 
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ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ  (ข้อมูลปีงบประมำณ 2562)  

ล ำดับ 

  

ประเภทงบประมำณ 

  

รหัสปีงบประมำณ 2562 

งบประมำณที่

ได้รับ 

รหัส ชื่องบประมำณ จัดสรร (บำท) 

1. งบประมาณแผ่นดิน 2.2.1.5 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 240,000 

2. งบประมาณแผ่นดิน 3.1.1.7 

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 493,850 

3. งบประมาณแผ่นดิน 

4.1.1.1-

4.1.1.14 

เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

จ านวน 14 โครงการ 8,002,800 

4. งบประมาณแผ่นดิน 5.1.1.1 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอม

มะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ 5,000,000 

5. 

งบประมาณบ ารุง

การศึกษา 2.2.2.4 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 63,000 

8. 

งบประมาณบ ารุง

การศึกษา 2.4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ 100,000 

9. 

งบประมาณบ ารุง

การศึกษา 3.1.1.1 อุดหนุนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 200,000 

      รวม 14,099,650 
 

ที่มา : เอกสารจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

หมายเหตุ :  1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 13,736,650 บาท  

      2. งบประมาณบ ารุงการศึกษา ได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 363,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางและกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2559-2562 
 

ปรัชญา 

วิจัยเด่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

วิสัยทัศน์ 

 สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนาและ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

 

นโยบาย 

 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Q-GREEN University 

มาตรการ 

1) เร่งรัดการวิจัยให้มีมาตรฐาน เพ่ิมขีดความสามารถการวิจัยในทุกองค์กร สร้างความร่วมมือวิจัยทั้ง

ในระดับท้องถิ่นและสากล 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

 1) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

 2) สนับสนุนการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

 4) เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 5) ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2559 -2562 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยขององค์กร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

ให้มีศักยภาพในการวิจัย 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที ่1.1 สร้างระบบการบริหารงานวิจัยเพ่ือให้มีมาตรฐาน 

    1.2 ส่งเสริมหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดท าวิจัยสถาบัน (Research Institute) 

ตัวช้ีวัด 1. ระบบงานวิจัยที่มีมาตรฐาน 

  2. สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถส่งเสริมให้คณะฯและวิทยาลัยฯสามารถท าวิจัยสถาบัน 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที ่1.1 สร้างกลไกท่ีมีมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถตีพิมพ์งานวิจัยที่มี

คุณภาพ 

 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัด 1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ,นานาชาติมากขึ้น 

 2. มีกระบวนการและข้ันตอนการวิจัยที่มีมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 

เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ือส่งเสริมการน าผลการการวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที ่2.1 ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นและจดสิทธิบัตร 

   2.2 น าผลการวิจัยไปสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนโดยใช้การวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area 

– based) 

ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของจ านวนงานวิจัย 

 2. จ านวนเครือข่ายหรือท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 

3. จ านวนสิทธิบัตรมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยสร้างสรรคใ์ห้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคม

อาเซียนและสากล 
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กลยุทธ์ที ่3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการในระดับท้องถิ่น 

 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการระดับประชาคมอาเซียน

และสากล 

 

ตัวช้ีวัด 1. จ านวนเครือข่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

 2. สามารถด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการบรรลุเป้าหมาย 

 3. เครือข่ายมีความพึงพอใจมากข้ึนร้อยละ 80 ของจ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่

มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 4 เพ่ือเป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 

กลยุทธ์ที ่4.1 สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ บูรณาการให้บริการทางวิชาการ การเรียนการสอนและ

วิจัยและเผยแพร่ถ่ายทอด 

   4.2 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี 

  4.3 ส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก ให้บริการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 1. ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้สามารถให้บริการชุมชน และอาจารย์ นักศึกษา 

ร้อยละ 5 

 2. ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ อย่างน้อยร้อยละ 80 

 3. มีแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 5 เพ่ือส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที ่5.1 ส ารวจ ศึกษา และสร้างเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา ในมหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น 

    5.2  น าวิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

    5.3 น าวิถีภูมิปัญญาเผยแพร่ขยายเครือข่าย 
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ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา ชุมชน ท้องถิ่น 

 2. อาจารย์ บุคลากรมีค่านิยมร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ความสามารถในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตาม QS Ranking 
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วิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2562 สร้างเครือข่ายการวจิัยใหบ้ริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ใช้วิถภีูมิปัญญา พัฒนาและอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมวิจยัสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
 

 

เป็นแหล่งวทิยาการศูนย์เรียนรู้ให้บรกิารวิชาการ

เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทีม่ี

ประสิทธภิาพสูง 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการ

วิจัยสร้างสรรค์ขององคก์ร อาจารย์ บุคลากร 

และนกัศึกษาให้มีศกัยภาพในการวจิัยสร้างสรรค ์

ส่งเสริมการน าผลการการวิจัยสร้างสรรค์

ไปใช้ในการพัฒนาทอ้งถิน่ให้มีความ

เข้มแข็งและย่ังยืน 

คุณ
ภาพ

การ
ให้บ

ริก
าร 

 

1.1พัฒนาระบบการบริหารงานวจิัยสร้างสรรค์ของ

องค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศกึษาให้มีศักยภาพ

ในการวิจัยสร้างสรรค ์

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืการวิจัย

สร้างสรรค์ให้มีความพร้อมวิจัยสู่

ประชาคมอาเซียนและสากล 

ส่งเสริมการใช้วิถีภมูิปัญญาการพฒันาความ

เป็นมหาวทิยาลัยสีเขียวและอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2559-2562 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไก

สร้างมาตรฐานการวิจยัขององค์กร 

อาจารย์ บคุลากรและนกัศึกษาให้มี

ศักยภาพในการวิจยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการน า

ผลการวิจยัไปใชใ้นการพัฒนาท้องถิ่นให้

มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์

เรียนรู้ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอด

องค์ความรู้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5เพื่อส่งเสริมการใชว้ิถีภูมิ

ปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว

และอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจยัสู่

ประชาคมอาเซียนและสากล 
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ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ตารางที่ 1 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและ
กลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยของ
องค์กร อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิจัย
สร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาให้มี
ศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1. สร้างระบบการบริหาร
งานวิจัยเพ่ือให้มีมาตรฐาน 
            1.2. ส่งเสริมหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยจัดท าวิจัยสถาบัน 
(Research Institute) 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 เพ่ือพัฒนา
ระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการ
วิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาให้มี
ศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์ 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1. สร้างกลไกท่ีมีมาตรฐาน
เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
สามารถตีพิมพ์งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย
หรืองาน 

 

ตารางที่ 2 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ือส่งเสริมการ
น าผลการการวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1. ส่งเสริมการน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นและ     
จดสิทธิบัตร 
  2.2. น าผลการวิจัยไปสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน
โดยใช้การวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area – 
based) 

 

ตารางที่ 3 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการวิจัยให้มีความ
พร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน
และสากล 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
สร้างสรรค์ให้มีความพร้อมวิจัยสู่
ประชาคมอาเซียนและสากล 

กลยุทธ์ที่ 3.1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการวิจัยและบริการทาง
วิชาการในระดับท้องถิ่น 
            3.2. สร้างเครือข่ายความ
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ร่วมมือการวิจัยและบริการทาง
วิชาการระดับประชาคมอาเซียนและ
สากล 

 

ตารางที่ 4 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่ง
วิทยาการศูนย์เรียนรู้ให้บริการ
วิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ที่ 4 เพ่ือเป็นแหล่ง
วิทยาการศูนย์เรียนรู้ให้บริการ
วิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
สูง 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1. สร้างและพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ บูรณาการให้บริการทาง
วิชาการ การเรียนการสอนและวิจัย
และเผยแพร่ถ่ายทอด 
 4.2. ส่งเสริมการจัด
นิทรรศการจัดการความรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดี 

4.3 ส่งเสริมการแสวงหา
แหล่งทุนจากภายนอก ให้บริการองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

ตารางที่ 5 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้วิถี
ภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ที่ 5 เพ่ือส่งเสริมการ
ใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที่ 5.1. ส ารวจ ศึกษา และ
สร้างเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา ใน
มหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น 
 5.2. น าวิถีภูมิปัญญา
พัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 5.3. น าวิถีภูมิปัญญา
เผยแพร่ขยายเครือข่าย 
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ตาราง OS Matrix ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยขององค์กร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์ 

 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 โครงการ/กิจกรรม สถานะ ประเภท กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท)  
ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
ผู้รับผิดชอบร่วม 

จ านวน หน่วยนับ 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ 

80  ร้อยละ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

เดิม ปกติ อาจารย์ บุคลากร จ านวน  
80 คน 

50,000 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

หัวหน้ากลุ่ม
งานวิจัย 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ 

80  ร้อยละ โครงการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ใหม่ ปกติ อาจารย์ จ านวน  80  คน  50,000 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

หัวหน้ากลุ่ม
งานวิจัย 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ 

80  ร้อยละ โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

เดิม ปกติ อาจารย์ บุคลากร จ านวน 
80 คน  
 

50,000 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

หัวหน้ากลุ่ม
งานวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 

เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ือส่งเสริมการน าผลการการวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

ตัวชี้วัด (KPI) 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 โครงการ/กิจกรรม สถานะ ประเภท กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท)  
ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
ผู้รับผิดชอบร่วม 

จ านวน หน่วยนับ 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ 

80 ร้อยละ โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
Thailand Research Expo 2019 

เดิม ปกติ นักศึกษา บุคลากร อาจารย์
ประชาชน จ านวน  200 คน 

 

50,000 
 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

หัวหน้าศูนย์บริการ
วิชาการ 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยสร้างสรรคใ์ห้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 4 เพ่ือเป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

ตัวชี้วดั (KPI) 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 โครงการ/กิจกรรม สถานะ ประเภท กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท)  
ผู้รับผิดชอบหลัก 

 

ผู้รับผิดชอบร่วม 

จ านวน หน่วยนับ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ 

80 ร้อยละ โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขต
พื้นท่ีบริการ 

ใหม่ ปกติ นักศึกษา บุคลากร 
ประชาชน จ านวน  100 คน 
 

56,000 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

หัวหน้าศูนย์บริการ
วิชาการ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ 

80 ร้อยละ โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (The 
Pamphlet of 
Research,Services,and 
Technology Transfer) 

ใหม่ ปกติ ผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา 
ประชาชน  จ านวน  83 
หน่วยงาน 
 

  44,000 
 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

หัวหน้าศูนย์บริการ
วิชาการ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ 

80 ร้อยละ โครงการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ใหม่ ปกติ ผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา 
ประชาชน  จ านวน  83 
หน่วยงาน 
 

27,000 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

หัวหน้าศูนย์บริการ
วิชาการ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ 

80 ร้อยละ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

ใหม่ ปกติ เกษตรกร  ประชาชน
จ านวน  600 คน 
 

5,000,000 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

หัวหน้าศูนย์บริการ
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 5 เพ่ือส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ตัวชี้วดั (KPI) 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 โครงการ/กิจกรรม สถานะ ประเภท กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท)  
ผู้รับผิดชอบหลัก 

 

ผู้รับผิดชอบร่วม 

จ านวน หน่วยนับ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ 

80  ร้อยละ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน 
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

ใหม่ ปกติ อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน จ านวน 400 
คน 
 

493,850 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

หัวหน้ากลุ่มงานวจิัย 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจ 

80  ร้อยละ โครงการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ(อพ.สธ.) 

ใหม่ ปกติ อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน 

50,000 
 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

หัวหน้ากลุ่มงานวจิัย 
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แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม 
1.แผนการด าเนินกิจกรรม  

 

โครงการตามแผนแผนปฏิบตัิราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 กลุ่มงานวิจัย 

2 โครงการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 กลุ่มงานวิจัย 

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 กลุ่มงานวิจัย 

4 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ Thailand Research Expo 
2019 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ศูนย์บริการ
วิชาการ 

5 โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ศูนย์บริการ
วิชาการ 

6 โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (The Pamphlet of 
Research,Services,and Technology 
Transfer) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ศูนย์บริการ
วิชาการ 

7 โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ศูนย์บริการ
วิชาการ 

8 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ศูนย์บริการ
วิชาการ 

9 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ศูนย์บริการ
วิชาการ 

10 โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(อพ.สธ.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 กลุ่มงานวิจัย 
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2.  งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 

  1)  งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณแต่ละปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เก่ียวข้อง

ในการพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่รับผิดชอบ  

2)  งบประมาณบ ารุงการศึกษา  ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวข้องในการ 

พัฒนาบุคลากรตามโครงการที่รับผิดชอบ  

  3) งบประมาณแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น สกว. สกอ. และเทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 

  

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 หากมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลและน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าทุกปี  คาดว่าบุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้ทิศทางในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 

การติดตามและประเมนิผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา  

9(3) และมาตรา 14 ก าหนดให้ต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดขึ้นรวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี  เพ่ือเปิดเผยและแสดงข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ  สถานะทางการเงิน   บุคลากร  

ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตามมาตรา 16ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดย

จัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 

 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ

นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ

รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วนราชการมิได้

เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ด าเนินการก ากับติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ์  เพื่อน าไปสู่

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  โดยด าเนินการก ากับติดตาม  ตัวชี้วัดที่ 7.1  ด้านภาวะผู้น าของ

สภาสถาบัน  และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  ดังนี้ 

 

1. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

 1.1 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ

ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
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สภาพการณ์ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุก

ระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน

รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปี

ถัดไปพร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อต่างๆที่ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ

ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 2.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทางเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 2.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการ

ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไปเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวพร้อมกับมีการก ากับและตรวจสอบเพ่ือให้

เกิดความม่ันใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 

 2.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากร

เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนา

องค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 

 

3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์

ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 3.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นการสอนงานที่หน้างาน (on – the 

– job training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นต้น 

 3.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานอาทิการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายชุมชน

นักปฎิบัติ (community of practices) เป็นต้น 

 

4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
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 4.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของสถาบัน

ให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 4.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

 4.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดท ารายงานสรุปผลการท างาน

และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

 4.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ

ภายในของสถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

 

กรอบการก ากับ  ติดตามและประเมินผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พ.ศ. 2559-2562 

 การก ากับ  ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ที่เป็นส่วนราชการในระบบการก ากับ  ติดตามและประเมินผล  มีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง  

 ส าหรับกรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ และความส าเร็จของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏร้อยเอ็ดมีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ  การประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณ  

และการตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย  นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้น

โครงการภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  กล่าวคือ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.)  การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และ  

การประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะห์ระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของส านักงบประมาณและการติดตามและ

ประเมินผลงานของอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยขององค์กร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1.1 สร้างระบบการบริหารงานวิจัย
เพ่ือให้มีมาตรฐาน 

1.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
สร้างสรรค์ขององค์กร อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย
สร้างสรรค์ 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. โครงการพัฒนาผลงานตพีิมพ์และเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
 
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

1.2 ส่งเสริมหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยจัดท าวิจัยสถาบัน 
(Research Institute) 

2. ร้อยละความพึง
พอใจ 

1.1 สร้างกลไกที่มีมาตรฐานเพื่อ
ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
สามารถตีพิมพ์งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 

1.2 เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกสร้าง
มาตรฐานการวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มี
ศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์ 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

- 
 

- 
 
 

 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยหรือ
งาน 

2. ร้อยละความพึง
พอใจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
2.1. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไป
พัฒนาท้องถิ่นและจดสิทธิบัตร  

2. เพ่ือส่งเสริมการน าผลการการวิจัย
สร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ Thailand Research Expo 
2019 

50,000 
 

2.2. น าผลการวิจัยไปสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนโดยใช้
การวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area – based) 

2. ร้อยละความพึง
พอใจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
4.1. สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
บูรณาการให้บริการทางวิชาการ การ
เรียนการสอนและวิจัยและเผยแพร่
ถ่ายทอด 

4. เพ่ือเป็นแหล่งวิทยาการศูนย์
เรียนรู้ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. โครงการบริการวิชาการแก่ทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนเขตพื้นที่บริการ 
 
2. โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (The Pamphlet of 
Research,Services,and Technology Transfer) 
 
3. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

56,000 
 
 
  44,000 
 
 
 

27,000 
 
 

5,000,000 

4.2. ส่งเสริมการจัดนิทรรศการ
จัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี 

2. ร้อยละความพึง
พอใจ 

4.3 ส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนจาก
ภายนอก ให้บริการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
5.1. ส ารวจ ศึกษา และสร้าง
เครือข่ายวิถีภูมิปัญญา ใน
มหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น 

5. เพ่ือส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนา
ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน สิง่แวดล้อม
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
2. โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (อพ.สธ.) 
 

493,850 
 

50,000 
5.2. น าวิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละความพึง
พอใจ 

5.3. น าวิถีภูมิปัญญาเผยแพร่ขยาย
เครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ ฉบับท่ี  8  (พ.ศ. 2555-2559) 

          เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ.  2555-2559)  ความต่อเนื่องของนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การวิจัยของชาติ  (พ.ศ. 2551-2554)  การปฏิรูประบบวิจัยของ

ประเทศ  รวมทั้งนโยบายและแนวทางการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติระยะยาว  พ.ศ.  2552-2571  โดยการวิจัยจะตอบสนองความต้อองการของชุมชนและปัญหา

ที่ส าคัญเร่งด่วนเพ่ือการพัฒนาประเทศ  พร้อมกับด าเนินการควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  อันเป็นรากฐานอันส าคัญของการพัฒนาประเทศ

อย่างสมดุลและยั่งยืน  ทั้งนี้  มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1  การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม 

  กลยุทธ์การวิจัยที่  1  ปฏิรูปการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน  ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ระบบ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  กลยุทธ์การวิจัยที่  2  ส่งเสริม  อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย  

  กลยุทธ์การวิจัยที่  3 ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคอุบัติใหม่  การรักษาพยาบาลการฟ้ืนฟุสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การพ่ึงพาตนเองด้าน

สุขภาพ  รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค    

   กลยุทธ์การวิจัยที่  4   พัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน  การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร   

   กลยุทธ์การวิจัยที่  5  พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา   

   กลยุทธ์การวิจัยที่  6   พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และการบริหารรัฐกิจ   

   กลยุทธ์การวิจัยที่  7  จัดการปัญหายาเสพติด  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหาผู้มีอิทธิพล   

   กลยุทธ์การวิจัยที่  8  ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม  ประกอบด้วยแผนงานวิจัย   
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   กลยุทธ์การวิจัยที่  9  เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ และบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    

   กลยุทธ์การวิจัยที่  10  วิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล    

 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   กลยุทธ์การวิจัยที่ 1  สร้างมูลค่าผลผลิตทางเกษตรและประมง  และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพ่ึงพาตนเองของสินค้าเกษตรและ

ประมง 

   กลยุทธ์การวิจัยที่  2  พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน   

   กลยุทธ์การวิจัยที่  3  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจอย่างยั่งยืน 

   กลยุทธ์การวิจัยที่  4   การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 

   กลยุทธ์การวิจัยที่  5  พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน 

   กลยุทธ์การวิจัยที่  6  ยกระดับระสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ  

   กลยุทธ์การวิจัยที่  7  เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   กลยุทธ์การวิจัยที่  8  พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี  3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล 

   กลยุทธ์การวิจัยที่  1  พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ทางสังคมศาสตร์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่วิทยาการต่าง  ๆ   

   กลยุทธ์การวิจัยที่  2  สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยากรต่าง  ๆ      

  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี  4 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   กลยุทธ์การวิจัยที่  1   บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   กลยุทธ์การวิจัยที่  2  สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี 

   กลยุทธ์การวิจัยที่  3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ าของ

ประเทศ 

  กลยุทธ์การวิจัยที่  4  สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

 

 ยุทธ์ศาสตร์การวิจัยท่ี  5 การบริหารจัดการความรู้  ผลงานวิจัย  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ทรัพยากร  และภูมิปัญญาของประเทศ  สู่การใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม 

   กลยุทธ์การวิจัยที่  1  วิจัยเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 

   กลยุทธ์การวิจัยที่  2  วิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 




	C:\Users\takumi\Desktop\[ปกประกัน]\แผนปฏิบัติราชการ.jpg
	C:\Users\takumi\Desktop\[ปกประกัน]\b-แผนปฏิบัติราชการ.jpg

