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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
   จากการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประกัน
คุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาและการผลิต
บัณฑิตที่ผ่านมาและผนวกกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้ชี้จุดเด่นหรือจุดแข็ง แนวทาง
ปฏิบัติ จึงได้น าข้อเสนอแนะต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ 2561 – 2565 นับเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มใช้แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 ใน
ชื่อของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปีงบประมาณ 2550 – 2554 และฉบับที่ 2 แผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2555 – 2558 นั้น 
   ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ 2561 – 
2565) ได้วางกรอบการก าหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยจัด
การศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้และท่ีพ่ึงของท้องถิ่น  โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม
อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดซ่ึงการแปลงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 
2561-2565 ไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน           
ซ่ึงก าหนดตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 
            ยุทธศำสตร์ที่ 1   การพัฒนาท้องถิ่น 

                         ประกอบด้วย  4 เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์ 20 ตัวชี้วัด 
            ยุทธศำสตร์ที่ 2   การผลิตและพัฒนาครู 
                         ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค ์8 กลยุทธ์ 11 ตัวชี้วัด 
            ยุทธศำสตร์ที่ 3   การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                         ประกอบด้วย 1  เป้าประสงค์  6  กลยุทธ์ 16 ตัวชี้วัด 
            ยุทธศำสตร์ที่ 4   การพัฒนาบริหารจัดการ 
                         ประกอบด้วย  1  เป้าประสงค์  9  กลยุทธ์  16 ตัวชี้วัด 

            ยุทธศำสตร์ที่ 5   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
             ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์  8 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด 
            ยุทธศำสตร์ที่ 6   การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                         ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค ์3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด 
                           
   ส าหรับกรอบการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความส าเร็จ
ขององค์กรนั้น  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  และก่อให้เกิดการปรุง
ปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  และการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย  โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  การติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     
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ในส่วนของการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติงานระดับคณะ/หน่วยงาน คือ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ  โดยมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการที่ส าคัญ  คือ  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/
หน่วยงานที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ/หน่วยงานจะต้อง
ก าหนดแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก  คือ  
การผลิตบัณฑิต ที่ พึงประสงค์  การบริการวิชาการ  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้   การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเสริมสร้างความเข็มแข็งวิชาชีพครู   การบริหารจัดการและการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

ยุทธศำสตร์   1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติท่ีดีถูกต้อง 
 กลยุทธ์  1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาศักยภาพและความ   
                                 ต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
 1.1.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 

 1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้  
                                   ชุมชน 
 1.1.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพ้ืนที่ 
                                   บริการให้ประสบความส าเร็จด้วยองค์ความรู้ 
เป้ำประสงค์ 1.2 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น 
                         รูปธรรม 

กลยุทธ์ 1.2.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 1.2.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความ 

                                                        ร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 

 1.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 
                                     ท้องถิ่น 
 1.2.4 มีการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่ 
                                    เชิงพาณิชย์ 
เป้ำประสงค์ 1.3 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยเสริมสร้าง 
                         คุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
   กลยุทธ์  1.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ 
                                  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.3.2 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.3.3 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยร่วมกับภาคี 
                                                     เครือข่าย 

 
 



ค 
 
เป้ำประสงค์ 1.4 บูรณาการการจัดการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและ 
                          วัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ     
 กลยุทธ์  1.4.1 หลักสูตรที่น ามาบูรณาการ การเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
 

ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำบริหำรจัดกำร 
 เป้ำประสงค์   4.1  มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้ เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น                                                                            

     สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 4.1.1 มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

 4.1.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
                                โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
 4.1.3 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนา

ความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
 4.1.4 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ 
                                จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 4.1.5 พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 4.1.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง 
                                ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 4.1.7 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
 4.1.8 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ 
                                มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 4.1.9 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล 
                                ศษิย์เก่า 
 

ยุทธศำสตร์ 5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 
เป้ำประสงค์  5.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
    กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใน 
                           มหาวิทยาลัย 

  5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
  5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

เป้ำประสงค์  5.2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการ
ให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



ง 
 

กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                         สภาพแวดล้อม 

  5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการ  จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric  
                                 World University Ranking) 
  5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  5.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
เป้ำประสงค์  5.3  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                      สภาพแวดล้อม    

  กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 

                                           สภาพแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า
บทสรุปผู้บริหาร................................................................................................................ก
ส่วนที ่1 บทน า...................................................................................................................1
         ประวัติความเป็นมา...........................................................................................1
         ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์...........................................     2
         โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างการบริหาร.............................................. 3
         รายชื่อผู้บริหาร  กรรมการบริหารหน่วยงาน............................................. 5
         การแบ่งภาระงานการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา………………………. 5
         แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา………………………………………………..   7
         ภาระหน้าที…่……………………………………………………………………………… 9
         จ านวนอาจารย์และบุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา.................... 12
         ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ..................................................... 13
ส่วนที ่2 ทิศทางและกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565............. 14
         ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา .............................................................. 15
         แผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategy Map)สถาบันวิจัยและพัฒนา 
         ปีงบประมาณ 2561-2565............................................................................17
         ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
         ของสถาบันวิจัยและพัฒนา.............................................................................18
         ตาราง OS Matrix ของสถาบันวิจัยและพัฒนา......................................... 22
ส่วนที ่3 รายละเอียดโครงการ กิจกรรม....................................................................27
          แผนการด าเนินกิจกรรม................................................................................ 27
          งบประมาณ......................................................................................................28
          ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ............................................................................28
ส่วนที ่4 การติดตามและประเมินผล………………………………………………………….. 29
          การติดตามและประเมินผล………………………………………………………….. 29
          กรอบการก ากับติดตามและประเมินผล………….……………………………...  31
         แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565…………… 38

สารบัญ



ภาพที่ หน้า
1 โครงสร้างองค์กร.......................................................................................3
2 โครงสร้างการบริหาร...............................................................................4

สารบัญภาพ



ตารางที่ หน้า
1 12
2 จ านวนบุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา…………………………  12
3 13
4 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์………………………………………………………. 18
5 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4

 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์……………………………………………………… 19
6 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์………………………………………………………. 20
7 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ปีงบประมาณ 2564…………………………………………………………… 27

สารบัญตาราง

ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ………………………………… 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา………………………….  



1 
 

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 บริการวิชาการ 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 ที่ เสนอไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ 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 ที่ เน้นการเป็นมหาวิทยาลัย  
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 กลุ่มงานจัดการความรู้และประกันคุณภาพ กลุ่มงานบริการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ กลุ่มงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์บริการบริการวิชาการ และศูนย์เรียนรู้ 4 ศูนย์ ที่อยู่ภายใต้      
กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ 1) ศูนย์ศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2) ศูนย์เรียนรู้พัฒนานวัตกรรม
และหุ่นยนต์ 3) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) และ 4) ศูนย์รู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริ
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เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการส าหรับรอบปีงบประมาณ 2561 – 2565 
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. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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โครงสร้ำงองค์กร  และโครงสร้ำงกำรบริหำร 

โครงสร้ำงองค์กร   

 
ภำพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กร 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 
                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ภำพที่ 2 โครงสร้างการบริหาร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรสีุนันท์  ประเสริฐสังข์       
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย ์
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 

นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวพรทิวา  สารจันทร ์
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 

นางสาวลัดดา  คุณหงส ์
เจ้าหน้าท่ีสถติ ิ

นายประจติร  ประเสริฐสังข ์
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นายวัชรกร เนตรถาวร
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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รำยช่ือผู้บริหำร  กรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 
รำยช่ือผู้บริหำร   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
       การพัฒนาท้องถิ่น 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์     ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมกำรประจ ำหน่วยงำน  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์     รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. นายศิลป์ชัย  นิลกรณ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ข าคมเขตต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์   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 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI)  
      2.6.4 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
2.7 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย         

 3. กลุ่มงานจัดการความรู้และประกันคุณภาพ  
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 
6.2 งานที่ปรึกษาภายนอกประเทศ และศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) 
6.3 งานตีพิมพ์เผยแพร่บทความและประชุมทางวิชาการ 
6.4 งานการน าเสนอผลงานและประชุมทางวิชาการ 
6.5 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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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 
– ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการงานวิจัย 

2.2 พัฒนาความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการท าวิจัย 
– สนับสนุนให้คณาจารย์เสนอโครงการวิจัย 
– ก าหนดให้งานวิจัยเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของอาจารย์ 

3. กลุ่มงำนจัดกำรควำมรู้และประกันคุณภำพ 
  3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยให้มีมาตรฐานตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ 
   - งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพจัดท าคู่มือระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
งานวิจัย พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานประกันคุณภาพ 
   - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยในการท าวิจัยเพ่ิม
ศักยภาพนักวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยพัฒนาระบบการคัดกรองงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
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   - 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  
  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 
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 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 

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. รองศาสตราจารย์ 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 
7. นายวัชรกร  เนตรถาวร   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

   หน้ำที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานจัดการงานวิจัย งานวิจัยและประเมิน งาน
จัดการงานวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่มสมบูรณ์
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งานวิจัย งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ NRPM, NRMS, TNNRS งานแหล่งทุนวิจัยภายในและแหล่งทุน
วิจัยภายนอก งานประเมินผล งานสังเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 3. กลุ่มงำนจัดกำรควำมรู้และประกันคุณภำพ 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 
  7. นายวัชรกร  เนตรถาวร          เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

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

 4. กลุ่มงำนบริกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์    หัวหน้ากลุ่มงาน 
2. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์                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. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง     เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
9. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม           เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
10. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์                  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
11. นางสาวลัดดา  คุณหงส์     เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
12. นายวัชรกร  เนตรถาวร     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 
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6. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์            เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
7. นายวัชรกร  เนตรถาวร       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. นายวัชรกร  เนตรถาวร        รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 3. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์        เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
 4. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม                 เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน  
 5. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง               เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน     
 6. นางสาวลัดดา  คุณหงส์         เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 

 7. 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 
 12. นายวัชรกร  เนตรถาวร   เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มงาน 
 

  หน้ำที่  อ านวยความสะดวกในงานบริการวิชาการภายในและภายนอกหน่วยงาน         
งานฝึกอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน งานประกันคุณภาพด้านการบริการทางวิชาการ งานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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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 - 1 2 2 

รวม 3 - 3 - 1 2 3 
ตำรำงท่ี 1 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

2) จ ำนวนบุคลำกร 6 คน 

วุฒิกำรศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ ข้ำรำชกำร พนักงำน 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม 

ปริญญาตรี - - 2 - 2 4 
ปริญญาโท - - 2 - - 2 
ปริญญาเอก - - - - - - 

รวม - - 4 - 2 6 
ตำรำงท่ี 2 จ านวนบุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ที่มำ  :  สถำบันวิจัยและพัฒนำ ข้อมูล ณ วันที่  1 มกรำคม  พ.ศ. 2565 
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ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกบังบประมำณ (ข้อมูลปีงบประมำณ 2565)  

ล ำดับ 
  

ประเภทงบประมำณ 
  

รหัส/ปีงบประมำณ 2565 
งบประมำณที่

ได้รับ 
รหัส ชื่องบประมำณ จัดสรร (บำท) 

1. งบประมาณแผน่ดิน 2.2.2.5 พัฒนาสถาบันวิจยัและพฒันา 122,000 

2. 
งบประมาณบ ารุง
การศึกษา 

2.1.2.7 
พัฒนาสถาบันวิจยัและพฒันา 

50,000 

4. งบประมาณบ ารุง
การศึกษา 

4.1.1.1 อุดหนุนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 200,000 

5. งบนอกอื่นๆ 6.1.1.4 
โครงการวิจัยประจ าปงีบประมาณ 2565 

 
8,500,000 

      งบประมำณรวม 8,872,000 
 

ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ 
ที่มา : เอกสารจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางและกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 

 
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  
ยุทธศาสตร์   1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติท่ีดีถูกต้อง 
 กลยุทธ์  1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาศักยภาพและความ   
                                 ต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
 1.1.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 

 1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้  
                                   ชุมชน 
 1.1.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพ้ืนที่ 
                                   บริการให้ประสบความส าเร็จด้วยองค์ความรู้ 
เป้าประสงค์ 1.2 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น 
                         รูปธรรม 

กลยุทธ์ 1.2.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 1.2.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความ 

                                                        ร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 

 1.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน 
                                     ท้องถิ่น 
 1.2.4 มีการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่ 
                                    เชิงพาณิชย์ 
เป้าประสงค์ 1.3 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยเสริมสร้าง 
                         คุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
   กลยุทธ์  1.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ 
                                  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.3.2 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.3.3 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยร่วมกับภาคี 
                                                     เครือข่าย 

เป้าประสงค์ 1.4 บูรณาการการจัดการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและ 
                          วัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ     
 กลยุทธ์  1.4.1 หลักสูตรที่น ามาบูรณาการ การเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์   4.1  มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้ เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น                                                                            

     สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 4.1.1 มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

 4.1.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
                                โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
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 4.1.3 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

 4.1.4 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ 
                                จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 4.1.5 พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 4.1.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง 
                                ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 4.1.7 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
 4.1.8 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ 
                                มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 4.1.9 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล 
                                ศษิย์เก่า 
 

ยุทธศาสตร์ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
เป้าประสงค์  5.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
    กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใน 
                           มหาวิทยาลัย 

  5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
  5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

เป้าประสงค์  5.2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการ
ให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                         สภาพแวดล้อม 

  5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการ  จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric  
                                 World University Ranking) 
  5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  5.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์  5.3  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                      สภาพแวดล้อม    

  กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 

                                           สภาพแวดล้อม 
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วิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2565 สร้างเครือข่ายการวิจัยให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ใช้วิถีภูมิปัญญา พัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
 
 

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 2561-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม 
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ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ตารางที่ 4 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ชุมชนท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วย
ตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี
ถูกต้อง 

กลยุทธ์ที ่1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่
บริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาศักยภาพ
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
           1.1.2 บูรณาการความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีความพร้อมด้วย
คุณลักษณะ 4 ประการ 
          1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 
         1.1.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ
ใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการให้ประสบ
ความส าเร็จด้วยองค์ความรู้ 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

กลยุทธ์ที ่1.2.1 มีผลงานวิจัย               
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

              1.2.2 นักวิจัยสามารถพัฒนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและ
ประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 

  1.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
งานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น                                  

  1.2.4 มีการพัฒนางานวิจัย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ 
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ตารางที่ 4 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 เป้าประสงค์ที่ 1.3 ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
เสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที ่1.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา 
บุคลากรร่วมกันท ากิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
            1.3.2 สร้างองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
           1.3.3 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย    

เป้าประสงค์ที่ 1.4 บูรณาการการ
จัดการเรียน การสอน การวิจัย 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ในพ้ืนที่บริการ    

กลยุทธ์ที ่1.4.1 หลักสูตรที่น ามาบูรณา
การ การเรียนการสอนวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
การพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 

              
 
ตารางที่ 5 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
บริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีระบบบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรร
มาภิบาลให้ เป็นที่ยอมรับด้านการ
เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 
 
 

กลยุทธ์ที ่4.1.1 มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
  4.1.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัย
รวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมี
ธรรมาภิบาล 
           4.1.3 ส่งเสริมอาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดีและ
คนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี 
           4.1.4 อัตราส่วนจ านวน
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม         
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ตารางที่ 5 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

  
 

  4.1.5 พัฒนาระบบการรับรู้
ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
           4.1.6 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
           4.1.7 พัฒนามาตรฐาน
แผนงานการเงินและงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
           4.1.8 พัฒนาระบบกลไกและ
แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพ
การศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 
           4.1.9 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและ
กิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่าย
และปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า   

 

ตารางที่ 6 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
  

กลยุทธ์ที ่5.1.1 ส่งเสริมสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
   5.1.2 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 
   5.1.3 มีการบริหารและ
จัดการขยะอย่างเป็นระบบลด
ผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 
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ตารางที่ 6 แสดงความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 เป้าประสงค์ที่ 5.2 เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการ
วิชาการเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือ
โครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
           5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
เตรียมการ  จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(UI Green Metric World University 
Ranking) 
           5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ 
           5.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้พลังงานทดแทน 

เป้าประสงค์  5.3  นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิต
อาสาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม    

 กลยุทธ์ที ่5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม       
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ตาราง OS Matrix ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หน่วยงาน 

 แผ่นดิน  เงินรายได ้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาทอ้งถิ่น        532,000  166,000  698,000 
 เป้าประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รบัการพัฒนาและอยู่ไดด้้วยตนเองอย่างยัง่ยืนโดยมีทัศนคติทีด่ีถูกต้อง 460,000   

 
2 1.1.2 บูรณาการความร่วมมือของ

มหาวิทยาลัยเครือขา่ยและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน ใน
พื้นที่มีความพร้อมดว้ย
คุณลักษณะ 4 ประการ 

1. จ านวนหมูบ่้าน/โรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายเข้าไป
ด าเนินการจากการวางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ ที่มีผลลัพธ์ตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

70  จ านวน
หมู่บ้าน  

5. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท) 

  ศูนย์บริการวิชาการ 

    2. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยเพือ่พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

35   จ านวน
โครงการ  

16. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 300,000 

บาท)  

  ศูนย์บริการวิชาการ 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพือ่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 150,000 

บาท)  

  ศูนย์บริการวิชาการ 

3. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่
ร่วมมือกับมหาวิทยาลยัด าเนิน
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่
บริการ  

10   จ านวน
ภาคี

เครือข่าย  

51. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 300,000 

บาท)  

  ศูนย์บริการวิชาการ 

      52. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพือ่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 150,000 

บาท)  

  ศูนย์บริการวิชาการ 

      
3 1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

1. ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ ความ
เข้าใจเป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น  

70   ร้อยละ  54. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ300,000 

บาท) 

  ศูนย์บริการวิชาการ 

      

      
      
  2. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ

วิชาการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์  

18   จ านวน
กิจกรรม  

  

61. โครงการบริการวิชาการแก้ท้องถิ่นและสังคม  300,000   ศูนย์บริการวิชาการ 
      62. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพือ่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ

สังคมโดยชุมชนเป็นฐาน 
150,000   ศูนย์บริการวิชาการ 

  
  

       
3. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือการวจิัยของแต่
ละคณะ     

     
24  

 จ านวน
กิจกรรม  

67. โครงการการจัดความรู้การวิจยัและการบริการวิชาการ       10,000    ศูนย์บริการวิชาการ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หน่วยงาน 

 แผ่นดิน  เงินรายได ้
      

4 1.1.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่
ในเขตพื้นที่บริการให้ประสบ
ความส าเร็จด้วยองค์ความรู้  

2. จ านวนวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ
ใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบ
ความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรมจาก
การสนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัย 

15   วิสาหกิจ
ชุมชน  

76. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 300,000 

บาท)  

   ศูนย์บริการ
วิชาการ 

    
   77. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพือ่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ

สังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(ใช้งบประมาณ

ร่วมกับ 150,000 
บาท)  

   ศูนย์บริการ
วิชาการ       

      
 เป้าประสงค ์1.2 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวตักรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรปูธรรม   72,000  166,000    

5 1.2.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมเชิงพื้นที่  

1. ร้อยละของนักวิจยัรุ่นใหม่ที่
สามารถท างานวิจัยเชิงพื้นที่และ
ขอทุนจากแหล่งทุนได้  

80   ร้อยละ  79. โครงการอบรมพัฒนานักวจิัยเชิงพืน้ที่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

 30,000   กลุ่มงานวิจยั 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

82. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 300,000 

บาท)  

 ศูนย์บริการวิชาการ 

6 1.2.2 นักวจิัยสามารถพัฒนางานวิจยัไป
ใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและ
ประสานความร่วมมอืจากแหล่ง
ทุนภายนอก  

1. ร้อยละของงานวจิัยที่น าไปใช้
ประโยชน์กบัชุมชน ท้องถิ่นและ
ประสานความร่วมมอืจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

60 ร้อยละ 85. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย   120,000  กลุ่มงานวิจยั 

      

      

      
    7  1.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลดา้นงานวิจยั/

องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ่น  

  

1. จ านวนงานวิจยั องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มปีระโยชน์ตอ่ชุมชน
ท้องถิ่นและเป็นเครือ่งมือชว่ย
ตัดสินใจ 

4  จ านวน
งานวิจัย/ 

องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

91. โครงการจัดท าจุลสารวิจยับริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 42,000   กลุ่มงานวิจยั 

  
  

  

2. ระดับคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจยั 
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ่นและ
เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ  

     4   ระดับ
งานวิจัย 

/องค์ความรู ้
/นวัตกรรม  

94. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด าเนินงานประจ าปี   16,000 กลุ่มงานวิจยั 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
หน่วยงาน 

 แผ่นดิน  เงินรายได ้
8 1.2.4 มีการพัฒนางานวิจยั ผลิตภัณฑ์

ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์  

1. จ านวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์  

15   จ านวน
งานวิจัย 

/องค์ความรู ้
/นวัตกรรม  

98. โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวจิยัและนวัตกรรมสู่    เชิงพาณิชย์    30,000  กลุ่มงานวิจยั 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ 

กลยุทธ ์  ตัวชีว้ัด  
 ค่า

เป้าหมาย  
 หน่วย

นับ  
โครงการ 

 ประเภทงบประมาณ  
 หน่วยงาน  

  แผ่นดิน    เงินรายได้  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ  30,000  84,000  114,000 
 เป้าประสงค์ที ่4.1 มีระบบบริหารที่มปีระสิทธภิาพคล่องตัวและมีธรรมาภบิาลให้เป็นทีย่อมรับด้านการเป็นสถาบนัการศึกษาเพื่อท้องถิ่น  30,000  84,000  

 
  
3 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา 
ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วย
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

 
 

3. ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการจิต
อาสา 

40   ร้อยละ  27. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 300,000 

บาท)  

   ศูนย์บริการวิชาการ 

4. จ านวนโครงการจิตอาสา  10  โครงการ  43. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 300,000 

บาท)  

   ศูนย์บริการวิชาการ 

   

4  4.1.4  อัตราสว่นจ านวน
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อจ านวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกน า ไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

1. ร้อยละผลงานวิจยัและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อจ านวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม  

70  ร้อยละ  44. โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา          34,000   กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และ
จริยธรรมจรรยาบรรณ  

  

7 
 
 

4.1.7 พัฒนามาตรฐานแผนงาน
การเงินและงบประมาณ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  

1. ร้อยละของประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  

100  ร้อยละ  67. โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจยัและพัฒนา     30,000             50,000   กลุ่มงานอ านวยการ  
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โครงการตามยุทธศาสตร์ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ ์  ตัวชีว้ัด  
 ค่า

เป้าหมาย  
 หน่วยนับ  โครงการ 

 ประเภทงบประมาณ   หน่วยงาน  
แผ่นดิน เงินรายได ้

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  410,000 - 

410,000                              
 เป้าประสงค ์5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม  10,000 - 

1 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
หรือพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัย  

1. จ านวนโครงการที่ส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์
ด้วยการสร้างจิตส านึกอนุรกัษ์
หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม 

5 ระดับ 1. โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

       10,000  

  

กลุ่มงานวิจยั 

    2. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
 400,000 บาท)  

 

ศูนย์บริการวิชาการ 

2 5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
จัดการภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม   

2. จ านวนฐานขอ้มูลและแหล่ง
เรียนรู้ตามภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม  

3 ฐานข้อมูล 7. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ  
400,000 บาท)  

 

ศูนย์บริการวิชาการ 
   

3 5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบลดผลกระทบ
ต่อท้องถิ่นใกล้เคียง  

3. ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชน
ที่น ากลับมาใช้ประโยชน ์ 

50 ร้อยละ 8. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
 400,000 บาท) 

  ศูนย์บริการวิชาการ 
 

 เป้าประสงค ์ 5.2 เพื่อให้มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพ แวดล้อม
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลยัเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 

400,000               -    
  

  4  5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการ
ที่พัฒนาหรือฟื้นฟแูละอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม  

1. จ านวนวัตกรรมหรือโครงการ
ที่ฟื้นฟูสภาพแวดลอ้มและมี
ผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน    

2 โครงการ 9. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

       400,000  

  

ศูนย์บริการวิชาการ 

    
  6  5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ  
3. จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ที่
ชัดเจน  

4 เครือข่าย 13. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
400,000 บาท)  

   ศูนย์บริการวิชาการ 

       

 เป้าประสงค ์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัมีจติอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม      
8 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม  

1. ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ ใน
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม 

90 ร้อยละ 17. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน 

(ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
400,000 บาท) 

  

ศูนย์บริการวิชาการ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ กิจกรรม 

1.แผนการด าเนินกิจกรรม  
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ตารางท่ี 7 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ศูนย์บริการวิชาการ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ศูนย์บริการวิชาการ 

3 โครงการการจัดความรู้การวิจัยและการบริการ
วิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์บริการวิชาการ 

4 โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่และ
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มงานวิจัย 

5 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มงานวิจัย 
6 โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มงานวิจัย 

7 โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ด าเนินงานประจ าปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มงานวิจัย 

8 โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มงานวิจัย 

9 โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลุ่มงานสิทธิประโยชน์
และจริยธรรมฯ 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลุ่มงานอ านวยการ 
11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลุ่มงานวิจัย 

12 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ศูนย์บริการวิชาการ 
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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. วช. 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 16 ให้ส่วนราชการจัดท 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
สภาพการณ์ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปี
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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 าหลักการจัดการความรู้มาใช้เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานอาทิการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฎิบัติ (community of practices) เป็นต้น 
 

4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 4.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของสถาบัน
ให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 4.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

 4.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดท ารายงานสรุปผลการท างาน
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 
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 4.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 
 
กรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พ.ศ. 2561-2565 
 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  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประเมิน
ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของส านักงบประมาณและการติดตามและประเมินผล
งานของอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

หน่วยงาน 
 แผ่นดิน  เงินรายได ้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาทอ้งถิ่น        532,000  166,000  698,000 
 เป้าประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รบัการพัฒนาและอยู่ไดด้้วยตนเองอย่างยัง่ยืนโดยมีทัศนคติทีด่ีถูกต้อง 460,000   

 
2 1.1.2 บูรณาการ

ความร่วมมือ
ของ
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย
และชุมชน
เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนบ่ม
เพาะให้
ประชาชน 
ในพื้นที่มี
ความพร้อม
ด้วย
คุณลักษณะ 
4 ประการ 

1. จ านวนหมูบ่้าน/โรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายเข้า
ไปด าเนินการจากการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีผลลัพธ์ตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

70  จ านวนหมู่บ้าน  5. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
และสังคม 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 300,000 บาท)   ศูนย์บริการวิชาการ  

    2. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลยัเพื่อพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมาย 

35   จ านวนโครงการ  16. โครงการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสังคม 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 300,000 บาท)    ศูนย์บริการวิชาการ 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 150,000 บาท)    ศูนย์บริการวิชาการ 

3. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลยั
ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ในพื้นที่บริการ  

10   จ านวนภาคี
เครือข่าย  

51. โครงการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสังคม 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 300,000 บาท)    ศูนย์บริการวิชาการ 

      52. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 150,000 บาท)    ศูนย์บริการวิชาการ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

หน่วยงาน 
 แผ่นดิน  เงินรายได ้

3 1.1.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การ
ให้บริการ
วิชาการแก่
ท้องถิ่น เพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชน  

1. ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการและกิจกรรมที่
จัดท าขึ้น  

70   ร้อยละ  54. โครงการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสังคม  

(ใช้งบประมาณร่วมกับ300,000 บาท)   ศูนย์บริการวิชาการ 

      

      
      
  2. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ

วิชาการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์  

18   จ านวนกิจกรรม  
  

61. โครงการบริการวิชาการแก้
ท้องถิ่นและสังคม  

300,000   ศูนย์บริการวิชาการ 

      62. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยชุมชนเป็นฐาน 

150,000   ศูนย์บริการวิชาการ 

  
  

       

3. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือการวจิัยของ
แต่ละคณะ     

     24   จ านวนกิจกรรม  67. โครงการการจัดความรู้การวิจยั
และการบริการวิชาการ  

     10,000    ศูนย์บริการวิชาการ 
   
      

4 1.1.4 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ
ใหม่ในเขตพื้นที่
บริการให้
ประสบ
ความส าเร็จด้วย
องค์ความรู้  

2. จ านวนวิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการ
ที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมจากการสนับสนุนองค์
ความรู้จากมหาวิทยาลัย 

15   วิสาหกิจชุมชน  76. โครงการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสังคม 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 300,000 บาท)     ศูนย์บริการวิชาการ 

    
   77. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 150,000 บาท)     ศูนย์บริการวิชาการ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

หน่วยงาน 
 แผ่นดิน  เงินรายได ้

 เป้าประสงค ์1.2 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวตักรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรปูธรรม   72,000  166,000    

5 1.2.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมเชิงพื้นที่  

1. ร้อยละของนักวิจยัรุ่นใหม่ที่
สามารถท างานวิจัยเชิงพื้นที่และ
ขอทุนจากแหล่งทุนได้  

80   ร้อยละ  79. โครงการอบรมพัฒนา
นักวิจยัเชิงพื้นที่และ
เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั 

 30,000   กลุ่มงานวิจยั 

  
  
  

  
  
  

  
  
  82. โครงการบริการวิชาการ

แก่ท้องถิ่นและสังคม 
(ใช้งบประมาณร่วมกับ 300,000 บาท)   ศูนย์บริการวิชาการ 

6 1.2.2 นักวจิัยสามารถพัฒนางานวิจยัไป
ใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและ
ประสานความร่วมมอืจากแหล่ง
ทุนภายนอก  

1. ร้อยละของงานวจิัยที่น าไปใช้
ประโยชน์กบัชุมชน ท้องถิ่นและ
ประสานความร่วมมอืจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

60 ร้อยละ 85. โครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัย 

  120,000  กลุ่มงานวิจยั 

      

      

      
    7  1.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลดา้นงานวิจยั/

องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ่น  

  

1. จ านวนงานวิจยั องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มปีระโยชน์ตอ่ชุมชน
ท้องถิ่นและเป็นเครือ่งมือชว่ย
ตัดสินใจ 

4  จ านวน
งานวิจัย/ 

องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

91. โครงการจัดท าจุลสาร
วิจัยบรกิารถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

42,000   กลุ่มงานวิจยั 

  
  

  

2. ระดับคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจยั 
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ่นและ
เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ  

     4   ระดับ
งานวิจัย 

/องค์ความรู ้
/นวัตกรรม  

94. โครงการจัดท ารายงานผล
การด าเนินการ
ด าเนินงานประจ าป ี

  16,000 กลุ่มงานวิจยั 

    

    
8 1.2.4 มีการพัฒนางานวิจยั ผลิตภัณฑ์

ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์  

1. จ านวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์  

15   จ านวน
งานวิจัย 

/องค์ความรู ้
/นวัตกรรม  

98. โครงการอบรมการ
พัฒนาผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  

  30,000  กลุ่มงานวิจยั 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ 

กลยุทธ ์  ตัวชีว้ัด  
 ค่า

เป้าหมาย  
 หน่วย

นับ  
โครงการ 

 ประเภทงบประมาณ  
 หน่วยงาน  

  แผ่นดิน    เงินรายได้  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ  30,000  84,000  114,000 
 เป้าประสงค์ที ่4.1 มีระบบบริหารที่มปีระสิทธภิาพคล่องตัวและมีธรรมาภบิาลให้เป็นทีย่อมรับด้านการเป็นสถาบนัการศึกษาเพื่อท้องถิ่น  30,000  84,000  

 
  
3 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา 
ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วย
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

 
 

3. ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการจิต
อาสา 

40   ร้อยละ  27. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท)  

   ศูนย์บริการวิชาการ 

4. จ านวนโครงการจิตอาสา  10  โครงการ  43. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท)  

   ศูนย์บริการวิชาการ 

   

4  4.1.4  อัตราสว่นจ านวน
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อจ านวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกน า ไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

1. ร้อยละผลงานวิจยัและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อจ านวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม  

70  ร้อยละ  44. โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา          34,000   กลุ่มงานสิทธิประโยชน์
และจริยธรรมฯ  

  

7 
 
 

4.1.7 พัฒนามาตรฐานแผนงาน
การเงินและงบประมาณ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  

1. ร้อยละของประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  

100  ร้อยละ  67. โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจยัและพัฒนา     30,000             50,000   กลุ่มงานอ านวยการ  
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โครงการตามยุทธศาสตร์ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ ์  ตัวชีว้ัด  
 ค่า

เป้าหมาย  
 หน่วยนับ  โครงการ 

 ประเภทงบประมาณ   หน่วยงาน  
แผ่นดิน เงินรายได ้

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  410,000 - 

410,000                              
 เป้าประสงค ์5.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม  10,000 - 

1 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
หรือพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัย  

1. จ านวนโครงการที่ส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์
ด้วยการสร้างจิตส านึกอนุรกัษ์
หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม 

5 ระดับ 1. โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

       10,000  

  

กลุ่มงานวิจยั 

    2. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
 400,000 บาท)  

 

ศูนย์บริการวิชาการ 

2 5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
จัดการภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม   

2. จ านวนฐานขอ้มูลและแหล่ง
เรียนรู้ตามภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม  

3 ฐานข้อมูล 7. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ  
400,000 บาท)  

 

ศูนย์บริการวิชาการ 
   

3 5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบลดผลกระทบ
ต่อท้องถิ่นใกล้เคียง  

3. ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชน
ที่น ากลับมาใช้ประโยชน ์ 

50 ร้อยละ 8. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
 400,000 บาท) 

  ศูนย์บริการวิชาการ 
 

 เป้าประสงค ์ 5.2 เพื่อให้มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพ แวดล้อม
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลยัเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 

400,000               -    
  

  4  5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการ
ที่พัฒนาหรือฟื้นฟแูละอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม  

1. จ านวนวัตกรรมหรือโครงการ
ที่ฟื้นฟูสภาพแวดลอ้มและมี
ผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน    

2 โครงการ 9. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

       400,000  

  

ศูนย์บริการวิชาการ 

    
  6  5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ  
3. จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ที่
ชัดเจน  

4 เครือข่าย 13. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
400,000 บาท)  

   ศูนย์บริการวิชาการ 
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กลยุทธ ์  ตัวชีว้ัด  
 ค่า

เป้าหมาย  
 หน่วยนับ  โครงการ 

 ประเภทงบประมาณ   หน่วยงาน  
แผ่นดิน เงินรายได ้

 
 เป้าประสงค ์ 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัมีจติอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม      

8 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม  

1. ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ ใน
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม 

90 ร้อยละ 17. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน 

(ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
400,000 บาท) 

  

ศูนย์บริการวิชาการ 
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 
 
  โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
          โปรแกรมย่อย 1. Research career path/Postdoc 

            2. ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการ 
     ท างาน (Work-integrated Learning: Wil) 
           3. ผลักดันโปรแกรมใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง (Talent utilization) 
           4. ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Global Talent) 
           5. ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ (Talent) Mobility) 
           6. Brian Circulation/ Reverse Brain drain 

แผนงาน/โครงการส าคัญ  - 
 

โปรแกรมท่ี 2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงวัยรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
 โปรแกรมย่อย  1. พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพ้ืนที่ EEC 
           2. พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการโดยใช้โจทย์ร่วม 
           3. ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนหรือการวิจัยร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในพ้ืนที่ EEC 
           4. การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox 
 แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. บัณทิตพันธุ์ใหม่ EEC 
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โปรแกรมท่ี 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/ reskill) 
 โปรแกรมย่อย 1. ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจัยและนวัตกรรมให้แก่เยาวชน (Future skill) 
          2. การเรียนรู้ส าหรับผูสู้งวัย (Pre-ageing Learners, Ageing Learners) 
          3. Transformative Learning การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
          4. การพัฒนาก าลังคนส าหรับอนาคต (Future Workforce) 
          5. ยกระดับระบบฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างาน (Upskill/ reskill) 
 แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. แผนงานยกระดับทักษะบุคลากรวัยท างานและพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษา ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม (Upskill/  
        Reskill/ Career Migration/ Disrupted Works/ Wil) 
     2. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) และการศึกษาเชิงพื้นที่ 
     3. การพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรการศึกษาด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 
     11. ส านักราชบัณฑิตยสภา 
     12. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
     13. มูลนิธิสยามกัมมาจล 
     14. มหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ 
     15. ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (A.I. for All) 
 โปรแกรมย่อย 1.  AI ส าหรับเยาวชน 
          2. AI ส าหรับสาธารณชน (Public) 
          3. AI ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
          4. เทคโนโลยีดิจิทัล และ Big Data 
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          5. สร้างความเข้าใจและทักษะพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์ 
          6. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากรวัยท างานและสถานประกอบการ 
          7. พัฒนาการรับรู้ด้านปีญญาประดิษฐ์ให้แก่สังคม 

แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. AI for All 
  
โปรแกรมท่ี 5 งานวิจัยข้ันแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 
 โปรแกรมย่อย 1. Health Frontier 
         2. Future threat & opportunity 
         3. Food for the Future 
         4. Future Energy 
         5. Frontier Research ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         6. Digital Democracy 

       7. การวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
       8. การวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
       9. การพัฒนาแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 
       10. การวิจัยข้ามศาสตร์ 

แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. Quantum Research 
2. Genomics Research 
3. Open Society สังคมสันติประชาธรรม 
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โปรแกรมท่ี 6 โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม (Big Science Infrastructure) 
  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญ (Objectives and Key results: OKR) 

เป้าหมาย (Objectives) 
1. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยในสเกลใหญ่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ ความมั่นคงของประเทศ 

   ผลสัมฤทธิ์ส าคัญ (Key results) 
1. เกิด Excellent Centers สมรรถนะสูง 
2. จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
3. มูลค่าการลงทุนของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. เกิดเทคโนโลยีต้นแบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา 
   เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งความสามารถในการบ ารุงรักษาระบบ 

   โปรแกรมย่อย 1. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ระดับชาติ 
       2. การพัฒนา Excellent Center 
       3. การสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานในระดับประเทศ 
       4. การพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศ 
       5. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
       6. การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
       7. การพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 
       8. โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม 
       9. การเก็บรวมรวมตัวอย่างทางชีววิทยา 
      10. โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 

แผนงาน/โครงการส าคัญ  - 
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โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
 โปรแกรมย่อย 1. การจัดการทรัพยากรน้ า 

       2. การลดมลพิษ 
       3. ขยะพลาสติกในทะเล 
       4. การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
       5. ผลกระทบการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม 

   แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. การบริหารจัดการน้ า 
 2. Zero-waste 
 3. PM2.5 และการจัดการมลพิษ 
 4. Smart Farming ระบบเกษตรอัจฉริยะ 
 

โปรแกรมท่ี 8 สังคมสูงวัยและโครงสร้างประชากร 
โปรแกรมย่อย 1. ศักยภาพผู้สูงวัยและการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย 

       2. การจัดระบบบริการทางสังคม 
                  3. เทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือการด ารงชีวิต (Assisted living) 
                  4. ระบบสาธารณสุขและบริการส าหรับประชากรทุกช่วงวัย 
                  5. พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม 
                  6. เตรียมประชากรทุกช่วงวัยให้เท่าทันสังคมสูงวัย 
                  7. นโยบาย/มาตรการ ทางการเงินการคลัง นโยบายครอบครัว เพื่อสังคมสูงวัย 
แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. Active Ageing Platform 
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โปรแกรมท่ี 9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 
 โปรแกรมย่อย 1. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการสร้างความเสมอภาค 
          2. การสร้างความสามารถ การรับรู้ และปรับใช้เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ (Emerging Tech) 
            และเทคโนโลยีที่เป็นจุดเปลี่ยน ( Disruptive Tech) อย่างเท่าทัน 

       3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเสริมสร้างทักษะ ขีดความสามารถ กระบวนการคิด และสร้างสรรค์ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
       4. ภาวะข้ามแดน การจัดระเบียบโลกใหม่ 
       5. ความร่วมมือในภูมิภาคและบทบาทไทยในเวทีโลก 
       6. ความมั่นคงปลอดภัย 
       7. การปฏิรูปภาครัฐ 
       8. สังคมสมานฉันท์ สังคมเสมอภาค กระบวนการยุติธรรม 

                  9. การเสริมพลังทางสังคม 
       10. สังคมไทยไร้คอร์รัปชัน 

แผนงาน/โครงการส าคัญ  1.  สังคมสันติประชาธรรม 
           2. ถนนปลอดภัย 
 

โปรแกรมท่ี 10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน วางรากฐานทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ 
(RDI for New Economy and Defence Industry) 

โปรแกรมย่อย 1. BCG Economy 
       2. AI & Data Economy 

                 3. Creative Economy 
                 4. Sharing Economy 
                 5. RDI เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves และอุตสาหกรรมความมั่นคง 
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แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. BCG in Action 
 

โปรแกรมท่ี 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม          
   โปรแกรมย่อย 1. ผู้ประกอบการนวัตกรรม Startup, IDE 

       2. ย่านนวัตกรรม/ย่านสร้างสรรค์ 
       3. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ / EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร 
       4. Ease of Doing Innovation Business 

แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. ระบบการถ่ายทอดความรู้หรือนวัตกรรม 
 

โปรแกรมท่ี 12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality Infrastructure & Services: NQIS) 
โปรแกรมย่อย 1. การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 

       2. การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
       3. ระบบนิเวศโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 
       4. การวิจัยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพ่ือประเทศไทยในอนาคต 
       5. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
       6. การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ 

         7. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพระดับชุมชน 
แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว 

           2. การพัฒนาบุคลากรและก าลังแรงงานเพ่ือรองรับด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
           3. การพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว 

                     4. การพัฒนาบุคลากรและก าลังแรงงานเพ่ือรองรับกลุ่มตลาดคุณภาพ 
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                     5. การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว 
                     6. การพัฒนาขีดความสามารถการรองรับ 
                     7. การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 

          8. การยกระดับจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว 
 

โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
 โปรแกรมย่อย 1. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ 

       2. นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมือง 
       3. ระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
       4. การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
       5. การจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กติกาการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิต และผู้ค้า 
       6. พัฒนาเศรษฐกิจที่อิงฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
       7. สร้างการเชื่อมโยงให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นธรรม 
       8. สร้างระบบแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านมาสู่วิถีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืน 

                 9. สร้างระบบฐานข้อมูลชุมชนที่ชุมชนเข้าถึงได้ 
แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. 1,000 ชุมชนนวัตกรรม – นวัตกรรมสังคม – อาสาประชารัฐ 
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โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า (Personalized Poverty Eradication/Accuracy Disparity 
โปรแกรมย่อย 1. Big data ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือบ่งชี้กลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความช่วยเหลือและ ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหา 
                     ความยากจน 

        2. การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
        3. การพัฒนาระบบหนุนเสริมและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการปรับเปลี่ยนอาชีพ 
        4. การจัดสวัสดิการเพื่อเข้าถึงคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

                  5. การพัฒนาระบบเกษตรกรรายย่อย / Smart Farmings/ SMEs 
แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
 

โปรแกรมท่ี 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (Smart/ Livable City) 
 โปรแกรมย่อย 1. เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานท า 

       2. การพัฒนาเขตพิเศษและความร่วมมือในภูมิภาค 
       3. ความร่วมมือประชารัฐเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ 
       4. การพัฒนาระบบงบประมาณพ้ืนที่และระบบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการกระจาย ศูนย์กลางความเจริญ 
       5. การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
       6. การศึกษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางและนวัตกรรมในการยกระดับและสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการกระจายรายได้และเป็นมิตร  
          ต่อสิ่งแวดล้อมบนศักยภาพของฐาน ทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมและสังคม  
          ของแต่ละจังหวัด 
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แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. การส ารวจและประเมินศักยภาพ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ และ การวิเคราะห์เชิงสินค้า 
                ที่เป็นเอกลักษณ์ 

 2. การเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ทั้งการเพ่ิมความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพ ใน การผลิต เพิ่มการจ้างงานโดย 
     การให้ความส าคัญส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีและ 
     นวัตกรรมต่างๆ 
 3. หาโครงสร้างการกระจายรายได้ที่เหมาะสมตามบริบทของการพัฒนาในพ้ืนที่ของเมืองแต่ ละแห่งทั้งโครงสร้างทางสังคม  
     เชื้อชาติ วัฒนธรรมการศึกษา ทักษะของแรงงาน 
 

โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบ ววน. (Reinventing Research System) 
โปรแกรมย่อย 1. หลักสูตรร่วมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน (Real sector linkage: R&D, tech transfer, curriculum) 

       2. การออกแบบระบบบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน ววน. 
                 3. การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริหารงบประมาณ 
                 4. การออกแบบระบบติดตามประเมินผล 
                 5. การออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
แผนงาน/โครงการส าคัญ  1. Global partnership program 

 




