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บทน า 
            สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แผนการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยปรับตัวให้สามารถผสมผสานกับความต้องการของสังคม และก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์  และส่งผลให้งานวิจัยโดยรวมของมหาวิทยาลัย มีเป้าหมาย
และทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท า “แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  โดยมีการจัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม และมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน      

การจัดท าแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงบประมาณ 
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
3. เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยละพัฒนา 
4. เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
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แนวทางการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีบทบาทในการบริหารงานวิจัย  และบริการทางวิชาการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือรองรับบทบาทดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนา ดังนี้ 

1. เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัย 
2. เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ 
3. มีการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
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SWOT ANALYSIS 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีกระจายครอบคลมุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. สถานท่ีท าการ ไม่เป็นเอกเทศ โดยมีสถานท่ีท าการ จ านวน ๒ ห้อง ในอาคาร ๓ ช้ัน ๓ 
(อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์) ท าให้ไมส่ามารถขยายพื้นท่ี
ได้ และอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม 

2. มีโครงสร้างองค์กร และการบริหารที่ชัดเจน 2. การบริหารจัดการเพื่อบูรณาการวจิัย บริการวิชาการและการเรยีนการสอนยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3. มีการกระจายอ านาจเพื่อท าให้เกิดความ คล่องตัวในด้านการจัดการบริหารงานวิจัยทั้ง 
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ และในวิทยาเขตต่าง ๆ 

3. นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการท างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 

4. มีบุคลากรที่มีความหลากหลายสาขาวิชา สามารถท างานวิจัยแบบบูรณาการได้ 4. ขาดประสิทธิภาพการติดตามให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย 
5. มีระบบและกลไกท่ีช่วยสนับสนุนนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 5. สัดส่วนของงบประมาณต่อจ านวนนักวิจัยต่ ากว่าเกณฑ์การประเมิน 
6. มีการบริการวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 6. สัดส่วนของโครงการวิจัยด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อดา้นองค์ความรูไ้ม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
  7. นักวิจัยส่วนใหญ่ขาดทักษะในการพัฒนาโครงการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจยัระดับ

นานาชาติ 
  8. ขาดศูนย์เครื่องมือเฉพาะทางส าหรับงานวิจัย 
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SWOT ANALYSIS 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายภาครัฐต้องการงานวิจัยทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ส่งผลท า 

ให้มหาวิทยาลยั เข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือทางด้านการวิจัย และบรกิารทางวิชาการ 
1. การเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิที่รวดเร็วท าใหส้่งผลกระทบต่อการพัฒนางานวิจัยท่ี

ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
2. รัฐบาลสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในสถาบันการศึกษา จึงท าให้มีความเข้มแข็งทางด้าน

วิจัยมากขึ้น 
2. การแขง่ขันสูงในการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ประกอบกับ

ทักษะ ประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ยังไมม่ีความช านาญพอจึงเป็น
อุปสรรคต่อการเสนอขอรับทุนสนบัสนุน 

3. นโยบายภาครัฐต้องการงานวิจัยทีส่นองต่อความต้องการท้องถิ่น 3. การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามกรอบเวลา 
4. รัฐบาลสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในสถาบันการศึกษา 4. ความต้องการของชุมชน 
5. มีการเปดิเสรีอาเซยีน 5. การถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายแตกตา่งกัน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปณิธาน (Determination) สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ปณิธาน (Determination)  
วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นมหาวิทยาลัย

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพช้ันน าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้าน
วิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน 

วิสัยทัศน์ (Vision) สถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒน ามี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ    เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และงานบริการวิชาการเพื่อสร้าง
สังคม แห่งปัญญาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission)     พันธกิจ (Mission)    
 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา บนพื้นฐานด้าน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ด าเนินการและ 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม  ประสานงานวิจยั  เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
  มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ  ทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง 
  ผู้รับบริการ  ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาให้ 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐาน  เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการที่มี 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การผลิต  การบริการ   ประสิทธิภาพ 
  และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ   
 3. มุ่งบริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่   
  สังคม   
 4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษา      
  สิ่งแวดล้อม    
 5. บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิม      
  ศักยภาพการท างานขององค์กร    
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 
  1. ศูนย์ กล า งการศึ กษาและความรู้  (Hub) ด้ าน

วิทยาศาสตร์ที่มีความเข้มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา 

 2. สร้างคนดี คนเก่ง ที่มีทักษะปฏิบตัิงานในการท างาน 
ท าให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
สังคมแห่งปัญญาให้เข้มแข็ง 

 3. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้
มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค์ (Purpose)   เป้าประสงค์ (Purpose)   
 1. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยี   

เชิงบูรณาการ ที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ เป็นที่
พึ่งของประชาชนในทุกพื้นที่ ให้สามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และสามารถแข่งขันได้ 

 1. มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ มีนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลและมีระบบบริหารงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

 2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพที่มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมและปฏิบัติงานได้อย่างมือ
อาชีพ 

 2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ 
คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 3. ผู้รับบริการมีความมั่นใจในการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ ซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบรหิารจดัการองค์กร
ที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการได้อย่าง
คล่องตัว บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่
ก าหนด 
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การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสถาบันวจิัยและพัฒนา 
ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ประเทศ 2. การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต คนไทยทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการ
ด ารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 

  2.1  การขยายโอกาสทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  1. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใช้ความรูเ้ป็นฐาน   
 2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา   
 3. การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 1. ศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ (Hub) ด้านวทิยาศาสตร์ที่มี

ความเข้มแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นแหล่งการศึกษา        

ด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
เป็นที่พ่ึงของประชาชนในทุกพ้ืนท่ี ให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

 2. สร้างคนดี คนเก่ง ที่มีทักษะปฏิบตัิงานในการท างาน ท าให้เป็น
ทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ 

2. ผลิตบัณฑติทางวิชาชีพท่ีมีควาสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

 3. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐานเพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย 

3. ประชาชนมีศักยภาพในการสร้างงานด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีที่
สามารถแข่งขันได้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพือ่พัฒนา 1. มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์         
มีนักวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ มีระบบบริหาร
งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่ง
ปัญญาให้เขม้แข็ง 

2. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ แก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม 
ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร 3. สถาบั น วิ จั ย และพัฒนามี ร ะ บบบริ ห า ร จั ด ก า รอ งค์ ก รที่ ดี                 
มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการได้อย่ างคล่องตัว บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนด 
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การน าประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา มทร.อีสาน มผีลงานวิจยั สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ  
  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ มีระบบบริหารงานวิจยัที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ (หลกั) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
 1.1 พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล       
  1.1.1  สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  1)  โครงการวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรูใ้หม่ท่ีน าไปสูค่วามเข้มแข็งทางวิชาการ 
     2) โครงการวิจัยแบบสหวิทยาการ / บูรณาการ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 
     3) โครงการวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน/สังคม น าไปใช้ประโยชน์ 
     4) โครงการก าหนดนโยบาย กรอบยทุธศาสตร/์ ยุทธศาสตร์ และจดัท าแผนปฏิบตัิงาน  
      ประจ าปีของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
     5) โครงการจดัตั้งศูนย์วิจยัเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
      (Center of excellence : COE) 
     6) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย หรือวิจัยร่วม ท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ 
     7) โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน 
     8) โครงการอื่น ๆ 
  1.1.2 สนับสนุนงานวิจัยท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยตีลอดจนงานวิจยัสร้าง   1)  โครงการจดัท าแผนแม่บทงานวิจัยของแต่ละคณะ / มหาวิทยาลยั 
   องค์ความรู้และงานวิจัยต่อยอดบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2) โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
     3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
       4) โครงการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรมเพื่อส าหรับการถ่ายทอด  
      เทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู ้
     5) โครงการจดัตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
     6) โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัย สิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
     7) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ (หลกั) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
     8) โครงการวิจัยสถาบัน 
     9) โครงการอื่น ๆ 
 1.2 สนับสนุนงานวิจัยท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยตีลอดจนงานวิจยัสร้างองค์ความรู ้  1)  โครงการจดัท าแผนแม่บทงานวิจัยของแต่ละคณะ / มหาวิทยาลยั 
  และงานวิจัยต่อยอดบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2) โครงการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรมเพื่อส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
      และสร้างองค์ความรู ้
     3) โครงการจดัตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
     4) โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัย สิง่ประดิษฐ์และนวัตกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
     5) โครงการอื่น ๆ 
 1.3 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการด าเนินการวจิัย  1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
  สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม  2) สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่
     3) โครงการสร้างเสรมิประสบการณน์ักวิจัย 
     4) โครงการอื่น ๆ 
 1.4 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวตักรรม  1) ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหล่งทุนต่าง ๆภายนอกมหาวิทยาลยัเพื่อเพิ่มโอกาส 
        ในการรับทุนและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ 
     2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับองค์กรต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
     3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน/ชุมชนต่างๆ 
      เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     4) โครงการอื่น ๆ 
 1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจยักับ  1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานวิจัย เพื่อการบริหาร 
  หน่วยงานต่าง ๆ  2) โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
    3) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
     4) โครงการอื่น ๆ 
 1.6 สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน  1) โครงการวิจัยสถาบัน 
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การน าประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

2.  ยุทธศาสตรด์้านบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการบริการวิชาการอย่างมคีุณภาพ คณุธรรม ตรงกับความตอ้งการและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ (หลกั) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
 2.1 ส่งเสริมการสรา้งงานอาชีพ การเรยีนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนและสังคม        
  ผู้ประกอบการ    
   2.1.1 ให้บริการทางวิชาการที่มีคณุภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ   1) ศึกษาความต้องการของชุมชน เพื่อก าหนดแนวทางการให้บริการทางวิชาการที่  
   ชุมชนและสังคม    สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
     2) พัฒนาชุมชนต้นแบบของการให้บริการและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัตเิพื่อ  
      ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่ชุมชน  
      และสังคม 
     4) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม / ชุมชน  
      /ท้องถิ่น 
     5) โครงการอื่น ๆ 
  2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของผูด้้อยโอกาสให้สามารถด ารงตนอยู่ใน  1) โครงการสนองพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
   สังคมได้อย่างเป็นสุข   : เพื่อคนพิการ 
 2.2 พัฒนาระบบบริหารจดัการให้บริการทางวิชาการ  1) พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ 
    2) พัฒนากระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อผูร้ับบรกิาร 
    3) พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ โดยใช้ระบบ สารสนเทศ 
    4) พัฒนาแหล่งให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยั ให้มีความพร้อมในการบริการ 
    5) พัฒนาระบบและกระบวนการตดิตามประเมินผลการให้บริการวิชาการ  
     เพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปปรับปรุงการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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กลยุทธ์ (หลกั) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
    6) พัฒนาระบบและกระบวนการแสวงหารายได้จากการให้บริการวิชาการ 
    7) สร้างเครือข่าย/ ความสมัพันธ์ของชุมชน  ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
     กับมหาวิทยาลยั 
    8) มีกระบวนการติดตามและประเมนิผลการให้บริการวิชาการ   
    9) สร้างเครือข่าย/ความสมัพันธ์ของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานด้าน  
     วิชาชีพกับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12  
การน าประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร สถาบันวจิัยและพัฒนามรีะบบบรหิารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการ  

  ได้อย่างคล่องตัว บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนด 
กลยุทธ์ (หลกั) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 

 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการ        
  3.1.1  พัฒนาสมรรถนะและส่งเสรมิความก้าวหน้าของบุคลากรอยา่ง  1) โครงการจดัหา พัฒนา และส่งเสรมิความก้าวหน้าบุคลากร  
   ต่อเนื่อง  2) โครงการอบรมบุคลกรบุคลกรประจ าการ 
     3) โครงการส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
     4) โครงการอื่น ๆ 
  3.1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการ  1) โครงการควบคมุภายในเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
     2) โครงการพัฒนาระบบการท างานในทุกระดับของการท างานเพื่อลดความซ้ าซ้อนและ 
      ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 
     3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 
     4) โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มกีารปฏิบัติงานดีเด่น (Best  Practice) 
     5) โครงการพัฒนาระบบบรหิารองคก์รภายใตห้ลักธรรมาภิบาล       
     6) โครงการปรับปรุงระบบประกันคณุภาพ     
     7) โครงการประชาสมัพันธ์เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพฒันา 
     8) โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
     9) โครงการประชุมศึกษา ดูงานด้านการบริหารงานวิจัย / บริการทางวิชาการ ทั้งใน 
      ประเทศและตา่งประเทศ 

     10) โครงการจดัหาบุคลากร ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
     11) โครงการอื่น ๆ 

 
 
 
 


