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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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บทนํา 
            สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนหนวยงานท่ี
มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แผนการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ใหมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ท้ังนี้เพื่อใหระบบการวิจัยและบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยปรับตัวใหสามารถผสมผสานกับความตองการของสังคม และกาว
ทันการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน   และสงผลใหงานวิ จัยโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย มเีปาหมายและทิศทางท่ีชัดเจนมากข้ึน  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดจัดทํา ”
ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนงานวิจัยและบริการวิชาการระยะ 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 – 2556)  โดยมีการจัดทําวิสัยทัศน  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  กล
ยุทธ และโครงการ/กิจกรรม และมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน      

      การจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนา มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1.  เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงบประมาณ 
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ 
3. เพื่อใชเปนแผนแมบทในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

นโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ  ของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัย  
และสถาบันวิจัยละพัฒนา 

4.  เพื่อใหสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามยุทธศาสตร 
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แนวทางการพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีบทบาทในการบริหารงานวิจัย  และบริการทางวิชาการ รวมท้ังสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อรองรับบทบาทดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดกําหนดจุดเนนในการพัฒนา ดังนี ้

1. เปนศูนยกลางการพัฒนางานวิจัย 
2. เปนแหลงใหบริการทางวิชาการ 
3. มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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SWOT  ANALYSIS 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. สถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมีพื้นที่กระจายครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1. บุคลากรขาดความรูความสามารถในการ พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
2. มีการกระจายอํานาจเพื่อทําใหเกิดความ คลองตัวในดานการจัดการบริหารงานวิจัย

ท้ัง ศูนยกลางมหาวิทยาลัยฯ และในวิทยาเขตตาง ๆ 
2. นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการทํางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

3. มีบุคลากรท่ีมีความหลากหลายสาขาวิชา สามารถทํางานวิจัยแบบบูรณาการได 3. การบริหารงานวิจัยยังขาดประสิทธิภาพ 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายภาครัฐตองการงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
สงผลทํา ใหมหาวิทยาลัย เขาไปมีบทบาทชวยเหลือ    ทางดานการวิจัย 

1. การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วทําใหสงผลกระทบตอการพัฒนา
งานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชน 

2. รัฐบาลสนับสนุนการสรางเครือขายในสถาบันการศึกษา จึงทําใหมีความเขมแข็ง
ทางดานวิจัยมากข้ึน 

2. งบประมาณดานการวิจัยไมเพียงพอตอการพัฒนางานวิจัย 
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วิสัยทัศน (Vision) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ปณิธาน (Determination) สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ปณิธาน (Determination)  
วิสัยทัศน (Vision) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เปน

มหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คุณภาพ
ชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มุงเนนการผลิต
นักปฏิบัติดานวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาชุมชน 

วิสัยทัศน (Vision) สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  
งานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ และงานบริการวิชาการ
เพื่อสรางสังคม แหงปญญาใหเขมแข็งและย่ังยืน 

พันธกิจ (Mission)     พันธกิจ (Mission)    
 1. 

 
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา บนพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหนาท่ีดําเนินการและ
ประสานงานวิจัย  เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูความ  
เปนเลิศทางวิชาการและเปนท่ียอมรับในระดับสากล   
รวมท้ังใหบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมแหง
ปญญาใหเขมแข็งและย่ังยืน ดวยระบบบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวตกรรม บน
พื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูการผลิต  
การบริการ และการสรางมูลคาเพิ่มใหประเทศ 

     

 3. มุงบริการทางวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสู
สังคม 

     

 4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และ
รักษาสิ่งแวดลอม 

   

 5. บริหารจัดการดวยระบบธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานขององคกร 
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy) 
  1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดาน

วิทยาศาสตรท่ีมีความเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 

 2. สรางคนดี คนเกง ท่ีมีทักษะปฏิบัติงานในการ
ทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) 
ของประเทศ 

 2. ยุทธศาสตรดานบริการทางวิชาการเพื่อ
เสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง 

 3. ศูนยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการถายทอด
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การท่ีไดมาตรฐานเพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร 

เปาประสงค (Purpose)   เปาประสงค (Purpose)   
 1. เปนแหลงศึกษาคนควาดานวิชาชีพทางเทคโนโลยี

เชิงบูรณาการ ที่มีความเขมแข็งดานวิชาการ เปน
ท่ีพึ่งของประชาชนในทุกพื้นท่ี ใหสามารถเรียนรู
ตลอดชีวิต และสามารถแขงขันได 

 1. มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
งานสรางสรรค มีนักวิจัยท่ีมีคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับในระดับสากล และ มีระบบบริหาร
งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพที่มีความสามารถใน
การใชเทคโนฌโลยี มีคุณธรรม และปฏิบัติงานได
อยาวมืออาชีพ 

 2. สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมี
คุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความตองการและ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
อยางย่ังยืน  

 3. ผูรับบริการมีความมั่นใจในการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ ซื่อสัตย  สุจริต  โปรงวใส และตรวจสอบ
ได 

 3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการ
องคกรท่ีดี มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการ
ไดอยางคลองตัว บรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคกรท่ีกําหนด 
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การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

ประเทศ 2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต คนไทยทุกกลุมทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล 
ทันตอการเปล่ียนแปลง ต้ังแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศึกยภาพ
ในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

  2.1  การขยายโอกาสทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  1. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใชความรูเปน
ฐาน 

  

 2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา   
 3. การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1. ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตรท่ี

มีความเขมแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนแหลงการศึกษา 

ดานวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีมีความเขมแข็งดาน
วิชาการ เปนที่พึ่งของประชาชนในทุกพื้นที่ ใหสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต 

 2. สรางคนดี คนเกง ที่มีทักษะปฏิบัติงานในการทํางาน ทําให
เปนทุนมนุษย (Human Capital) ของประเทศ 

2. ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพท่ีมีควาสามารถในการใชเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและปฏิบัติงานไดอยาวมืออาชีพ 

 3. ศูนยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการถายทอดความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีไดมาตรฐาน
เพื่อความเปนอยูท่ีดีของคนไทย 

3. ประชาชนมีศักยภาพในการสรางานดานวิชาชีพ ดานเทคโนโลยีท่ี
สามารถแขงขันได 
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ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1. ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 1. มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมงานสรางสรรค มี

นักวิจัยที่มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล และ มีระบบ
บริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. ยุทธศาสตรดานบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคม
แหงปญญาใหเขมแข็ง 

2. สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมีคุณภาพ 
คุณธรรม ตรงกับความตองการและสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร 3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มี
ประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการไดอยางคลองตัว บรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกรท่ีกําหนด 
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การนําประเด็นยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

1. ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา มทร.อีสานมีผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมงานสรางสรรค มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ  
  เปนที่ยอมรับในระดับสากล และ มีระบบบริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ (หลัก) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
 1.1 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนทีย่อมรับในระดับสากล       
  1.1.1  สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ  1)  โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมท่ีนําไปสูความเขมแข็งทางวิชาการ 
     2) โครงการวิจัยแบบสหวิทยาการ / บูรณาการ  เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ 
     3) โครงการวิจัยเพื่อ ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน/สังคม นําไปใชประโยชน 
     4) โครงการกําหนดนโยบาย  กรอบยุทธศาสตร/ ยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติ  
      งานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
     5) โครงการจัดต้ังศูนยวิจัยเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูความเปนเลิศทาง  
      วิชาการ (Center of excellence : COE) 
     6) โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัย หรือวิจัยรวม ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 
     7) โครงการวิจัยรวมกับหนวยงานตาง ๆทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน 
     8) โครงการอื่น ๆ 
  1.1.2 สนับสนุนงานวิจัยท่ีถายทอดเทคโนโลยีตลอดจนงานวิจัยสรางองค   1)  โครงการจัดทําแผนแมบทงานวิจัยของแตละคณะ / มหาวิทยาลัย 
   ความรู และงานวิจัยตอยอดบยนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ   2) โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
   เทคโนโลยี  3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
       4) โครงการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อสําหรับการถายทอด  
      เทคโนโลยีและสรางองคความรู 
     5) โครงการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
     6) โครงการสรางเครือขายงานงวิจัย ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมกับหนวยงานตาง ๆ 
     7) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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กลยุทธ (หลัก) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
     8) โครงการวิจัยสถาบัน 
     9) โครงการอื่น ๆ 
 1.2 สนับสนุนงานวิจัยท่ีถายทอดเทคโนโลยีตลอดจนงานวิจัยสรางองค   1)  โครงการจัดทําแผนแมบทงานวิจัยของแตละคณะ / มหาวิทยาลัย 
  ความรู และงานวิจัยตอยอดบยนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี  2) โครงการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อสําหรับการถายทอด 
      เทคโนโลยีและสรางองคความรู 
     3) โครงการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
     4) โครงการสรางเครือขายงานวิจัย ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมกับหนวยงานตาง ๆ 
     5) โครงการอื่น ๆ 
 1.3 สงเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินการวิจัย  1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
  ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม  2) สรางระบบนักวิจัยพี่เล้ียง เพื่อสงเสริมการพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
     3) โครงการสรางเสริมประสบการณนักวิจัย 
     4) โครงการอื่น ๆ 
 1.4 สนับสนุนการสรางเครือขายงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม  1) รวมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหลงทุนตาง ๆภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มโอกาสใน 
        การรับทุนและเพิ่มศักยภาพนกัวิจัยในการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
     2) สรางเครือขายความ รวมมือทางการวิจัยกับ องคกรตาง ๆท้ังภายใน และ 
      ภายนอกประเทศ 
     3) สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน/ชุมชนตางๆเพื่อ 
      การเผยแพรผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
     4) โครงการอื่น ๆ 
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กลยุทธ (หลัก) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
 1.5 พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย ท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือขายงานวิจัยกับ  1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย เพื่อการบริหาร 
  หนวยงานตาง ๆ  2) โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
    3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
     4) โครงการอื่น ๆ 
 1.6 สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน  1) โครงการวิจัยสถาบัน 
       

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. รอยละของอาจารยประจําท่ีทํางานวิจัยและส่ิงประดิษฐ 20 25 30 35 ฝายวิจัย 
2. รอยละของสัดสวนงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีตอองคความรู 40 : 60 45 : 50 55 : 45 65 : 35 ฝายวิจัย 
3. จํานนวนงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน 5 10 15 20 ฝายวิจัย 
 ทางปญญา         ฝายวิจัย 
4. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรและนําเสนอผลงานวิจัยท้ังนระดับชาติ  10 20  30 40  ฝายวิจัย 
 และนานาชาติ     ฝายวิจัย 
5. จํานวนงานวิจัยในช้ันเรียน 24 36 72 108 ฝายวิจัย 
6. รอยละสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจากภายในตอภายนอก 95 : 5 90 : 10 85 : 15 80 : 20 ฝายวิจัย 
7. เครื่องขายความรวมมือ(MOU) งานวิจัยกับหนวยงานภายนอทั้งในและตางประเทศ 5 10 15 20 ฝายวิจัย 
8. จํานวนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Center of excellence : COE) 0 0 0 1 ฝายวิจัย / ฝายบริหาร 
9. รอยละของงานวิจัยท่ีสัมฤทธิ์ผลบตามกรอบแผนงานที่กําหนด 70 75 80 85 ฝายวิจัย 
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การนําประเด็นยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

2.  ยุทธศาสตรดานบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความตองการ
และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

กลยุทธ (หลัก) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
 2.1 สงเสริมการสรางงานอาชีพ การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนและสังคม        
  ผูประกอบการ    
   2.1.1 ใหบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ   1) ศึกษาความตองการของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการใหบริการทางวิชาการที่  
   ชุมชนและสังคม    สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
     2) พัฒนาชุมชนตนแบบของการใหบริการและถายทอดผลงานวิจัยสูการปฏิบัติเพื่อ  
      กอใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) โครงการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูชุมชน  
      และสังคม 
     4) โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาคอุตสสาหกรรม / ชุมชน  
      /ทองถ่ิน 
     5) โครงการอื่น ๆ 
  2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงตนอยูใน  1) โครงการสนองพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี 
   สังคมไดอยางเปนสุข   : เพื่อคนพิการ 
      2) โครงการอื่น ๆ 
 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหบริการทางวิชาการ  1) พัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 
    2) พัฒนากระบวนการทางบริการวิชาการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ 
    3) พัฒนาระบบการใหบริการทางวิชาการ โดยใชระบบ สารสนเทศ 
    4) พัฒนาแหลงใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอม ในการ  
     บริการ 
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กลยุทธ (หลัก) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
    5) พัฒนาระบบและกระบวนการติดตามประเมินผลการใหบริการทางวิชาการ เพื่อ  
     นําผลท่ีไดไปปรับปรุงการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป 
    6) พฒันาระบบและกระบวนการแสวงหารายไดจากการใหบริการทางวิชาการ 
    7) สรางเครือขาย/ ความสัมพันธของชุมชน  ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือ หนวยงาน  
     วิชาชีพ กับ มหาวิทยาลัย 
    8) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการใหบริการทางวิชาการ   
    9) สรางเครือขาย/ความสัมพันธของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหนวยงานดาน  
     วิชาชีพ กับมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. รอยละของอาจารยประจําท่ีใหบริการวิชาการตามกรอบภาระงาน 50  60  70  80  ฝายบริการวิชาการ  
2. รอยละของนักศึกษาท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม   5  10  15  20  ฝายบริการวิชาการ  
3. รอยละของโครงการบริการทางวิชาการท่ีกอใหเกิดรายได  10  15 20 25 ฝายบริการวิชาการ  
4. รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนําผลงานวิจัยไปถายทอดสูชุมชน / ทองถ่ิน  5 10 15 20 ฝายบริการวิชาการ  
5. จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย กับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและ 10 15 20 25 ฝายบริการวิชาการ  
 ตางประเทศ        
6. จํานวนเครือขายความรวมมือกับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และการศึกษาข้ันพื้น 10 15 20 25 ฝายบริการวิชาการ  
  ฐาน            
7. จํานวนหนวยงานภายในและภายนอกท่ีมีเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากร 10 20 30 40 ฝายบริการวิชาการ  
 รวมกัน            
8. มีชุมชนตนแบบเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   0 0 5 5 ฝายบริการวิชาการ 
9. จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการ  3 5 5 5 ฝายบริการวิชาการ  
10. รอยละความสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการ 80 80 80 80 ฝายบริการวิชาการ 
11. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานดานบริการทาง 80 80 80 80 ฝายบริการวิชาการ 
 วิชาการ      
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การนําประเด็นยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการองคกรท่ีดี มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการ  
  ไดอยางคลองตัว บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรท่ีกําหนด 

กลยุทธ (หลัก) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ        
  3.1.1  พัฒนาสมรรถนะและสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรอยาง  1) โครงการจัดหา พัฒนา และสงเสริมความกาวหนาบุคลากร  
   ตอเนื่อง  2) โครงการอบรมบุคลกรบุคลกรประจําการ 
     3) โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร 
     4) โครงการอ่ืน ๆ 
  3.1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ  1) โครงการควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
     2) โครงการพฒันาระบบการทํางานในทุกระดับของการทํางานเพื่อลดความซ้ําซอน   
      และใชทรพัยากรอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ 
     3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
     4) โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรท่ีมีการปฏิบัติงานดีเดน (Best  Practice) 
     5) โครงการพัฒนาระบบบริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล       
     6) โครงการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ     
     7) โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
     8) โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
     9) โครงการประชุมศึกษา ดูงานดานการบริหารวิจัย / บริการทางวิชาการ ทั้งใน 
      ประเทศ และตางประเทศ 
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กลยุทธ (หลัก) โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
     10) โครงการจัดหาบุคลลากร ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
     11) โครงการอ่ืน ๆ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง   80 90 100 100 ฝายบริหาร  
2. จํานวนหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาสูองคกรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน  0  0 1 2 ฝายบริหาร 
3. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารับการอบรม  0 0 90 90 ฝายบริหาร 
4. จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีไดรับขอมูลขาวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 10 30 50 50 ฝายบริหาร 
5. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานดานบริหาร 80 80 80 80 ฝายบริหาร 
6. จํานวนคร้ังของการศึกษาดูงาน 0 0 1 1 ฝายบริหาร 
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งบประมาณที่ใชตามประเด็นยุทธศาสตรของ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

ปงบประมาณ (หนวย : บาท) 
งบแผนดิน งบรายได รวม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
1. ยุทธศาสตรดาน

การวิจัยเพ่ือ
พัฒนา 

มทร.อีสานมีผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
งานสรางสรรค มีนักวิจัย
ที่มีคุณภาพเปนท่ี
ยอมรับในระดับสากล 
และ มีระบบบริหาร
งานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

42,000,000 42,500,000 43,000,000 43,500,000 0 0 0 0 42,000,000 42,500,000 43,000,000 43,500,000 

2. ยุทธศาสตรดาน
บริการทาง
วิชาการเพ่ือ
เสริมสรางสังคม
แหงปญญาให
เขมแข็ง 

สงเสริมการบริการทาง
วิชาการ แกสังคมอยางมี
คุณภาพ คุณธรรม ตรง
กับความตองการและ
สรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน 

20,000,000 20,000,000 30,000,000 35,000,000 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 30,000,000 35,000,000 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 

 
เปาประสงค 

ปงบประมาณ (หนวย : บาท) 
งบแผนดิน งบรายได รวม 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
3.  ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาองคกร 
สถาบันวิจัยและพัฒนามี
ระบบบริหารจัดการ
องคกรท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ดําเนินการไดอยาง
คลองตัว บรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกร
ที่กําหนด 

3,000,000  3,500,000 4,000,000 4,500,000 0  0 0 0 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 

  งบกลางหนวยงาน             

  งบกลางมหาวิทยาลัย 69,200,000 66,000,000 77,000,000 83,000,000 0 0 0 0 69,200,000 66,000,000 77,000,000 83,000,000 
  รวมงบประมาณ  69,200,000 66,000,000 77,000,000 83,000,000 00 0 0 0 69,200,000 66,000,000 77,000,000 83,000,000 
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กรอบงบประมาณที่คาดวาจะไดรับจําแนกตามแหลงที่มาและงบรายจายป 2553 – 2556   ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
ประเภทงบประมาณ 

ปงบประมาณ (หนวย : บาท) 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

งบประมาณแผนดิน     
- งบบุคลากร 0 0 0 0 
- งบดําเนินงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 
- งบลงทุน 0 0 0 0 
- งบอุดหนุน 33,008,100 43,371,600 50,335,400 60,000,000 
- งบรายจายอื่น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

งบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณ)     
- งบบุคลากร 1,895,280 1,990,560 2,000,000 2,000,000 
- งบดําเนินงาน 0 0 0 0 
- งบลงทุน 0 0 0 0 
- งบอุดหนุน 0 0 0 0 
- งบรายจายอื่น 0 0 0 0 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน     
- งบบุคลากร 1,895,280 1,990,560 2,000,000 2,000,000 
- งบดําเนินงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 
- งบลงทุน 0 0 0 0 
- งบอุดหนุน 33,008,100 43,371,600 50,335,400 60,000,000 
- งบรายจายอื่น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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ภาคผนวก 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 
เปาประสงคที่ 1 : มทร.อีสานมีผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมงานสรางสรรค มีนักวิจัยที่มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล และ มีระบบบริหารงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ (หลัก) กลยุทธ (ยอย) 

 1. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับสากล 1.1 สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
  1.2 สนับสนุนงานวิจัยที่ถายทอดเทคโนโลยีตลอดจนงานวิจัยสรางองคความรู  และ

งานวิจัยตอยอดบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โครงการ/กิจกรรม  (หลัก) โครงการ/กิจกรรม  (ยอย) 

  1. โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมท่ีนําไปสูความเขมแข็งทางวิชาการ 1. โครงการจัดต้ังศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ     
  2. โครงการวิจัยแบบสหวิทยาการ / บูรณาการ  เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ 2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 
  ประเทศ 3. โครงการวิจัยสูสากล 
  3. โครงการวิจัยเพื่อ ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน/สังคม นําไปใชประโยชน 4. โครงการจัดทําแผนแมบทงานวิจัย ระดับหนวยงาน / มหาวิทยาลัย 
  4. โครงการกําหนดนโยบาย  กรอบยุทธศาสตร/ ยุทธศาสตร และจัดทํา 5. โครงการจัดทําระเบียบการบริหารทรัพยสินทางปญญา 
  แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา 6. โครงการคัดสรรผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสู 
  5. งานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ชุมชน 
  6. โครงการจัดต้ังศูนยวิจัยเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูความเปนเลิศ 7. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 
  ทางวิชาการ (Center of excellence : COE) 8. โครงการความรวมมือทางดานวิชาการและวิจัยกับภูมิภาคเอเซีย 
  7. โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัย หรือวิจัยรวม ทั้งในระดับประเทศและ 9. โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
  ตางประเทศ 10. โครงการสนับสนุนการตีพิมพในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 
  8. โครงการวิจัยรวมกับหนวยงานตาง ๆท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน    
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กลยุทธ (หลัก) กลยุทธ (ยอย) 
 2. สนับสนุนงานวิจัยท่ีถายทอดเทคโนโลยีตลอดจนงานวิจัยสรางองคความรู และ  2.1  สงเสริมการวิจัยท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ และยุทธศาสตรของ 
 งานวิจัยตอยอดบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
     

โครงการ/กิจกรรม  (หลัก) โครงการ/กิจกรรม  (ยอย) 
  1. สนับสนุนงานวิจัยท่ีถายทอดเทคโนโลยีตลอดจนงานวิจัยสรางองคความรู   1.  สนับสนุนงานวิจัยที่ถายทอดเทคโนโลยี สูชุมชนและสังคม  
   และงานวิจัยตอยอดบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 2. สนับสนุนงานวิจัยตอยอดองคความรูบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2. สงเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินการวิจัย 3. สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
  ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม 4. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
 3. โครงการอื่น ๆ 5. สงเสริมการจัดต้ังศูนยวิจัยเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูความเปนเลิศทาง 
    วิชาการ และเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
   6. สนับสนุนการขยายผลงานวิจัยสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และการขอรับความ 
    คุมครองทางทรัพยสินทางปญญา 

กลยุทธ (หลัก) กลยุทธ (ยอย) 
 3. สงเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินการวิจัย 3.1 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนที ่
 ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม  ยอมรับในระดับสากล 
  3.2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม  (หลัก) โครงการ/กิจกรรม  (ยอย) 
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  1. สรางและสงเสริมนักวิจัยท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากข้ึนโดยการประชุมสัมมนา   
 2. สรางระบบนักวิจัยพี่เล้ียง เพื่อสงเสริมการพัฒนานักวิจัยรุนใหม  อบรม และกิจกรรมตางๆเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 
 3. โครงการสรางเสริมประสบการณนักวิจัย 2. สงเสริมใหนักวิจัยปฏิบัติงานดวยคุณธรรม  จริยธรรม และมีจรรยาบรรณนักวิจัย 
 4. โครงการอื่น ๆ  3. สรางระบบนักวิจัยพี่เล้ียง เพื่อสงเสริมการพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
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โครงการ/กิจกรรม  (หลัก) โครงการ/กิจกรรม  (ยอย) 
      4. สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติท่ีมี  
      คุณภาพ เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ รวมทั้งการ นําเสนอผลงานในท่ีประชุม  
     ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
   5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  : การฝกอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยหนาใหม 
   6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  : การฝกอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ  
    ในวารสาร 
   7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  การจัดการความรู :ดานการเบิกจายงบประมาณ 
   8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  การจัดการความรู : รายงานฉบับสมบูรณ 
   9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   การจัดการความรู :พัฒนาบุคลสากรสาย 
    สนับสนุน 
   10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  : โครงการวิจัยสถาบัน 
   11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  : โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
   12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  : โครงการวิจัยชุมชน 
   13. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  : โครงการทรัพยสินทางปญญา 
   14. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  : โครงการเทคนิคและกระบวนการวิจัยสูชุมชน 
   15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  : โครงการ NRPM ประจําปงบประมาณ 2556 
   16. โครงการศึกษาดูงาน / ฝกอบรม ดานการวิจัย และการบริหารงานวิจัย 
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กลยุทธ (หลัก) กลยุทธ (ยอย) 
4.  สนับสนุนการสรางเครือขายงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม 4.1  แสวงหาแหลงทุนอุดหนุนการวิจัยและสรางเครือขายความรวมมือการวิจัยท้ังภายใน  
   และภายนอกประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม  (หลัก) โครงการ/กิจกรรม  (ยอย) 
  1. รวมสนับสนุนทุนวิจัยกับแหลงทุนตาง ๆภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม  1. สนับสนุนโครงการคลินิกเทคโนโลยี เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานการถาย 
  โอกาสในการรับทุนและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการสรางผลงานวิจัยที่มี   ทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
  คุณภาพ 2. โครงการความรวมมือดานการวิจัยกับประเทศภูมิภาคเอเซีย 
 2. สรางเครือขายความ รวมมือทางการวิจัยกับ องคกรตาง ๆท้ังภายใน และ 3. โครงการสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับมหาวิทยาลัยท้ังภายในและ  
  ภายนอกประเทศ  ตางประเทศ  
 3. สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน/ชุมชนตางๆเ     
  เพื่อการเผยแพรผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชน    
 4. โครงการอื่น ๆ    

กลยุทธ (หลัก) กลยุทธ (ยอย) 
5. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย ท่ีสามารถเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยกับหนวยงาน    
 อ่ืน ๆ    

โครงการ/กิจกรรม  (หลัก) โครงการ/กิจกรรม  (ยอย) 
  1.  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย เพื่อการบริหาร 1. โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 2. โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 3. โครงการบํารุงรักษาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. โครงการอื่น ๆ   
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กลยุทธ (หลัก) กลยุทธ (ยอย) 
6. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน      
       

โครงการ/กิจกรรม  (หลัก) โครงการ/กิจกรรม  (ยอย) 
  1.  โครงการวิจัยสถาบัน  1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  : โครงการวิจัยสถาบัน 
 2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  2. โครงการพฒันาศักยภาพนักวิจัย  : โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 
       

Key Performance Indicator (KPI) Performance Indicator (PI) 
1. รอยละของอาจารยประจําที่ทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 1. จํานวนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ     
2. รอยละของสัดสวนงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีตอองคความรู 2. จํานวนวิจัยเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ 
3. จํานนวนงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม ท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน 3. จํานวนนักวิจัยสูสากล 
 ทางปญญา 4. จํานวนโครงการความรวมมือทางดานวิชาการและวิจัยกับภูมิภาคเอเชีย 
4. จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพรและนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ 5. จํานวนผลงานวิจัยนําเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
 และนานาชาติ 6. จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 
5. จํานวนงานวิจัยในชั้นเรียน   
6. จํานวนงานวิจัยสถาบัน   
7. รอยละสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับจากภายในตอภายนอก    
8. เครือขายความรวมมือ(MOU) งานวิจัยกับหนวยงานภายนอท้ังในและตางประเทศ     
9. จํานวนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Center of excellence : COE)    
10. รอยละของงานวิจัยที่สัมฤทธ์ิผลตามกรอบแผนงานที่กําหนด    
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรดานบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง 
เปาประสงคที่   : สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความตองการและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

กลยุทธ (หลัก) กลยุทธ (ยอย) 
 2. สงเสริมการสรางงานอาชีพ การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนและสังคม  2.1 ใหบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม  
 ผูประกอบการ 2.2 พัฒนาขีดความสามารถของผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปน 
   สุข 
  2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหบริการทางวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม  (หลัก) โครงการ/กิจกรรม  (ยอย) 
  1. ศึกษาความตองการของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการใหบริการทาง   1. โครงการศึกษาความตองการของชุมชน 
  วิชาการท่ี สอดคลองกับความตองการของชุมชน 2. โครงการฝกอบรมอาชีพเคล่ือนท่ี 
 2. พัฒนาชุมชนตนแบบของการใหบริการและถายทอดผลงานวิจัยสูการปฏิบัติ  2. โครงการพัฒนาตอยอดสิ่งประดิษฐสําหรับคนพิการ 
  เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการฝกอาชีพดานศิลปะ สําหรับนักเรียนพิการ 
 3. โครงการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม  4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
  สูชุมชน 5. โครงการฝกอบรมอาชีพภาคฤดูรอน 
 4. โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรม /   6. โครงการพฒันาแหลงใหบริการทางวิชาการ : ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ 
  ชุมชน /ทองถ่ิน 7. โครงการพัฒนาแหลงใหบริการทางวิชาการ : ศูนยหนองระเวียง 
 5. โครงการสนองพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราช 8. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีใหเปนหนวยงานบริการทาง 
  กุมารี : เพื่อคนพิการ  วิชาการที่สามารถนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูชุมชน 
 6. พัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 9. โครงการจัดทําฐานขอมูลการใหบิการทางวิชาการ 
 7. พัฒนาแหลงใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอม ในการ 10. สนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการใหบริการทางวิชาการ 
  ใหบริการ 11. สนับสนุนใหนักศึกษาใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใหบริการทางวิชาการ 
 8. สรางเครือขาย/ ความสัมพันธของชุมชน  ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือ หนวยงาน   
  วิชาชีพ กับ มหาวิทยาลัย   
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Key Performance Indicator (KPI) Performance Indicator (PI) 
1. รอยละของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการตามกรอบภาระงาน 1. จํานวนโครงการใหบริการวิชาการระยะสั้นแกชุมชน  
2. รอยละของนักศึกษาที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม   2. จํานวนกิจกรรม / โครงการของคลินิกเทคโนโลยี  
3. รอยละของโครงการบริการทางวิชาการท่ีกอใหเกิดรายได  3. รอยละของอาจารยประจําท่ีใหบริการทางวิชาการตามกรอบภาระงาน 
4. รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนําผลงานวิจัยไปถายทอดสูชุมชน / ทองถ่ิน  4. รอยละของนักศึกษาท่ีเขามามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ 
5. จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย กับมหาวิทยาลัยท้ังภายในและ 5. จํานวนหลักสูตรฝกอบรมอาชีพระยะส้ันตามความตองการของชุมชน 
 ตางประเทศ  6. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ที่นําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  
6. จํานวนเครือขายความรวมมือกับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และการศึกษาข้ันพื้น   
 ฐาน    
7. จํานวนหนวยงานภายในและภายนอกท่ีมีเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากร   
 รวมกัน    
8. มีชุมชนตนแบบเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน     
9. จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการ    
10. รอยละความสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการ   
11. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานดานบริการทาง   
 วิชาการ   
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร 
เปาประสงคที่   : สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการ  ไดอยางคลองตัว บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรท่ี

กําหนด 
กลยุทธ (หลัก) กลยุทธ (ยอย) 

 3.  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ   3.1 พัฒนาสมรรถนะและสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
   3.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
      

โครงการ/กิจกรรม  (หลัก) โครงการ/กิจกรรม  (ยอย) 
  1. โครงการจัดหา พัฒนา และสงเสริมความกาวหนาบุคลากร   1. โครงการพัฒนาบุคลากร  
 2. โครงการอบรมบุคลกรบุคลกรประจําการ  2. โครงการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาบุคลากรประจําการ  
 3. โครงการสงเสริมขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร 3. โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน 
 4. โครงการควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 4. โครงการจัดการพัฒนาความรู 
 5. โครงการพัฒนาระบบการทํางานในทุกระดับของการทํางานเพื่อลดความ  5. โครงการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ 
  ซ้ําซอนและใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ 6. โครงการประชุม ศึกษา ดูงาน ดานการบริหารงานวิจัยของบุคลากรประจํา  
 6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  สถาบันวิจัยและพัฒนา ในประเทศ และตางประเทศ 
 7. โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรที่มีการปฏิบัติงานดีเดน (Best  Practice) 7. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 8. โครงการพัฒนาระบบบริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล       8. โครงการนําเสนอผลงานดานวิจัยผาน Website 
 9. โครงการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ     9. โครงการนําเสนอผลงานดานการบริการทางวิชาการผาน Website 
 10. โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 10. โครงการนําเสนอผลงานดานการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ ผาน Website 
 11. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานสถาบันวิจัยและพัฒนา   
 12. โครงการประชุมศึกษา ดูงานดานการบริหารวิจัย / บริการทางวิชาการ ท้ังใน   
  ประเทศ และตางประเทศ   
 13. โครงการควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง   
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Key Performance Indicator (KPI) Performance Indicator (PI) 
1. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง   1. จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากร  
2. จํานวนหนวยงานท่ีไดรับการพัฒนาสูองคกรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน  2. จํานวนองคความรูท่ีไดจากการจัดการความรู  
3. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารับการอบรม  3. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง  
4. จํานวนหนวยงานภายนอกที่ไดรับขอมูลขาวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ  
5. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานดานบริหาร 5. จํานวนหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาสูองคกรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน 
6. จํานวนครั้งของการศึกษาดูงาน   
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รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม แผนยุทธศาสตร  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 

กลยุทธที่ 1 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับสากล 
กลยุทธท่ี 1.1 1. โครงการวิจัยเพ่ือสรางองค เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนโครงการวิจัย  ความรูใหมท่ีนําไปสูความ 1. มีโครงการวิจัย ไมนอยกวา 10.00 10.00 10.00 10.00 ฝายวิจัย 
เพ่ือพัฒนาสูความเปน  เขมแข็งทางวิชาการ  20 โครงการตอป      
เลิศทางวิชาการ   เชิงคุณภาพ :      

   2. โครงการวิจัยผานการประเมิน      
    จากผูคุณวุฒิ      
   เชิงเวลา      
   3. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา      
    รอยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.1 2. โครงการวิจัยแบบสหวิทยา เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนโครงการวิจัย  การ/บูรณาการ เพื่อการ 1. มีโครงการวิจัย ไมนอยกวา 5.00 5.00 5.00 5.00 ฝายวิจัย 
เพ่ือพัฒนาสูความเปน  พัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ  20 โครงการตอป      
เลิศทางวิชาการ (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      

   2. โครงการวิจัยผานการประเมิน      
    จากผูคุณวุฒิ      
   เชิงเวลา      
   3. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา      
    รอยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      

กลยุทธท่ี 1.1 3. โครงการวิจัยเพ่ือถายทอด เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนโครงการวิจัย  เทคโนโลยีสูชุมชน/สังคม 1. มีโครงการวิจัย ไมนอยกวา 20.00 20.00 20.00 20.00 ฝายวิจัย 
เพ่ือพัฒนาสูความเปน  นําไปใชประโยชน  20 โครงการตอป      
เลิศทางวิชาการ (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      

   2. โครงการผานการพิจารณาฯ      
   เชิงเวลา      
   3. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา      
    รอยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.1 4. โครงการกําหนดนโยบาย เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนโครงการวิจัย  กรอบยุทธศาสตร/ยุทธศาสตร 1. มีแผนการปฏิบัติงานของ สวพ 0 0 0 0 ฝายบริหาร 
เพ่ือพัฒนาสูความเปน  และจัดทําแผนปฏิบัติงาน เชิงคุณภาพ :      
เลิศทางวิชาการ (ตอ)  ประจําปของสถาบันวิจัยและ 2.    -      

  พัฒนา เชิงเวลา :      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
          

กลยุทธท่ี 1.1 5. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัย เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนโครงการวิจัย  เฉพาะทางเพ่ือพัฒนาผลงาน 1. ไดศูนยวิจัยเฉพาะทางเพ่ือ 5.00 5.00 5.00 5.00 ฝายวิจัย 
เพ่ือพัฒนาสูความเปน  วิจัยสูความเปนเลิศทาง  พัฒนาผลงานวิจัย      
เลิศทางวิชาการ (ตอ)  วิชาการ (COE) เชิงคุณภาพ :      

   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.1 6. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนโครงการวิจัย  หรือวิจัยรวม ท้ังในระดับประ 1. มีนักวิจัยแลกเปลี่ยนไมนอย 1.00 1.00 1.00 1.00 ฝายวิจัย 
เพ่ือพัฒนาสูความเปน  เทศและตางประเทศ  กวา 10 คนตอป      
เลิศทางวิชาการ (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      

   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
          

กลยุทธท่ี 1.1 7. โครงการวิจัยรวมกับหนวย เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนโครงการวิจัย  งานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 1. มีโครงการวิจัยรวมไมนอยกวา 5.00 5.00 5.00 5.00 ฝายวิจัย 
เพ่ือพัฒนาสูความเปน    5 โครงการตอป      
เลิศทางวิชาการ (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      

   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.2 1. โครงการจัดทําแผนแมบทงาน เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย  วิจัยของแตละคณะ / 1. ไดแผนแมบทของงานวิจัย 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
เทคโนโลยีตลอดจนงาน  มหาวิทยาลัย  ในระดับมหาวิทยาลัย      
วิจัยสรางองคความรูและ   เชิงคุณภาพ :      
งานวิจัยตอยอดบนพ้ืน   2. -      
ฐานวิทยาศาสตรและ   เชิงเวลา      
เทคโนโลยี   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
กลยุทธท่ี 1.2 2. โครงการพัฒนาระบบงานวิจัย เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ 1. ไดงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไมนอย 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
เทคโนโลยีตลอดจนงาน  แขงขัน  กวา 5 โครงการตอป      
วิจัยสรางองคความรูและ   เชิงคุณภาพ :      
งานวิจัยตอยอดบนพ้ืน   2. -      
ฐานวิทยาศาสตรและ   เชิงเวลา      
เทคโนโลยี (ตอ)   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.2 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย  นักวิจัย 1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพ 2.00 2.00 2.00 2.00 ฝายวิจัย 
เทคโนโลยีตลอดจนงาน    นักวิจัย 10 โครงการตอป      
วิจัยสรางองคความรูและ   เชิงคุณภาพ :      
งานวิจัยตอยอดบนพ้ืน   2. -      
ฐานวิทยาศาสตรและ   เชิงเวลา      
เทคโนโลยี (ตอ)   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
          
กลยุทธท่ี 1.2 4. โครงการพัฒนางานวิจัย เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย  ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม 1. มีโครงการวิจัยสําหรับถายทอด 2.00 2.00 2.00 2.00 ฝายวิจัย 
เทคโนโลยีตลอดจนงาน  เพื่อสําหรับการถายทอด  ไมนอยกวา 10 โครงการ      
วิจัยสรางองคความรูและ  เทคโนโลยีและสรางองค เชิงคุณภาพ :      
งานวิจัยตอยอดบนพ้ืน  ความรู 2. -      
ฐานวิทยาศาสตรและ   เชิงเวลา      
เทคโนโลยี (ตอ)   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.2 5. โครงการจัดตั้งกองทุนสนับ เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย  สนุนการวิจัย 1. มีงบประมาณสนับสนุนกองทุน 3.00 3.00 6.00 6.00 ฝายบริหาร 
เทคโนโลยีตลอดจนงาน    สนับสนุนการวิจัย      
วิจัยสรางองคความรูและ   เชิงคุณภาพ :      
งานวิจัยตอยอดบนพ้ืน   2. -      
ฐานวิทยาศาสตรและ   เชิงเวลา      
เทคโนโลยี (ตอ)   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
          
กลยุทธท่ี 1.2 6. โครงการสรางเครือขายงาน เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย  วิจัย ส่ิงประดิษฐและ 1. มีจํานวนเครือขายงานวิจัย 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
เทคโนโลยีตลอดจนงาน  นวัตกรรมกับหนวยงานตางๆ  ส่ิงประดิษฐ ไมนอยกวา 10      
วิจัยสรางองคความรูและ    เรื่องตอป      
งานวิจัยตอยอดบนพ้ืน   เชิงคุณภาพ :      
ฐานวิทยาศาสตรและ   2. -      
เทคโนโลยี (ตอ)   เชิงเวลา      
   3. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา      
    รอยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.2 7. โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย  จัดการความรูจากงานวิจัย 1. มีการจัดการความรูท่ีไดจาก 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
เทคโนโลยีตลอดจนงาน  และงานสรางสรรค  การวิจัยไมนอยกวา 5 เร่ือง      
วิจัยสรางองคความรูและ    ตอป      
งานวิจัยตอยอดบนพ้ืน   เชิงคุณภาพ :      
ฐานวิทยาศาสตรและ   2. -      
เทคโนโลยี (ตอ)   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
กลยุทธท่ี 1.2 8. โครงการวิจัยสถาบัน เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย   1. มีโครงการวิจัยสถาบัน 1.00 1.00 1.00 1.00 ฝายวิจัย 
เทคโนโลยีตลอดจนงาน    ไมนอยกวา 10 โครงการ      
วิจัยสรางองคความรูและ   เชิงคุณภาพ :      
งานวิจัยตอยอดบนพ้ืน   2. -      
ฐานวิทยาศาสตรและ   เชิงเวลา      
เทคโนโลยี (ตอ)   3. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา      
    รอยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนงานวิจัยที่ถายทอดเทคโนโลยีตลอดจนงานวิจัยสรางองคความรูและงานวิจัยตอยอดบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กลยุทธท่ี 2 1. โครงการจัดทําแผนแมบทงาน เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย  วิจัยของแตละคณะ / 1. มีการพัฒนาแผนแมบทอยาง 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
ทอดเทคโนโลยีตลอดจน  มหาวิทยาลัย  ตอเน่ืองทุกป      
งานวิจัยสรางองคความรู   เชิงคุณภาพ :      
และงานวิจัยตอยอดบน   2. -      
พื้นฐานวิทยาศาสตรและ   เชิงเวลา      
เทคโนโลยี   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 2 2. โครงการพัฒนางานวิจัย เชิงปริมาณ :      
สนบัสนุนงานวิจัยท่ีถาย  ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมเพ่ือ 1. มีโครงการวิจัย ไมนอยกวา 30.00 30.00 30.00 30.00 ฝายวิจัย 
ทอดเทคโนโลยีตลอดจน  สําหรับการถายทอดเทคโนโล  20 โครงการตอป      
งานวิจัยสรางองคความรู  ยีและสรางองคความรู เชิงคุณภาพ :      
และงานวิจัยตอยอดบน   2. -      
พื้นฐานวิทยาศาสตรและ   เชิงเวลา      
เทคโนโลยี (ตอ)   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
          
กลยุทธท่ี 1.2 3. โครงการจัดตั้งกองทุนสนับ เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย  สนุนการวิจัย 1. มีงบประมาณสนับสนุนกองทุน 3.00 3.00 6.00 6.00 ฝายบริหาร 
ทอดเทคโนโลยีตลอดจน    วิจัยอยางตอเนื่อง      
งานวิจัยสรางองคความรู   เชิงคุณภาพ :      
และงานวิจัยตอยอดบน   2. -      
พื้นฐานวิทยาศาสตรและ   เชิงเวลา      
เทคโนโลยี (ตอ)   3. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา      
    รอยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.2 4. โครงการสรางเครือขายงาน เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยท่ีถาย  วิจัย ส่ิงประดิษฐและ 1. มีเครือขายงานวิจัย  0 0 0 0 ฝายวิจัย 
ทอดเทคโนโลยีตลอดจน  นวัตกรรมกับหนวยงานตางๆ  ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม      
งานวิจัยสรางองคความรู    ไมนอยกวา 10 เร่ืองตอป      
และงานวิจัยตอยอดบน   เชิงคุณภาพ :      
พื้นฐานวิทยาศาสตรและ   2. -      
เทคโนโลยี (ตอ)   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมศักยภาพนักวิจัยเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินการวิจัยส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี 3 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ เชิงปริมาณ :      
สงเสริมศักยภาพนักวิจัย  นักวิจัย 1. กําหนดจัดโครงการพัฒนา 2.00 2.00 2.00 2.00 ฝายวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ    ศักยภาพนักวิจัย 10 โครงการ      
ในการดําเนินการวิจัยส่ิง   เชิงคุณภาพ :      
ประดิษฐและนวัตกรรม   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา      
    รอยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมตัิไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.3 2. สรางระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพื่อ เชิงปริมาณ :      
สงเสริมศักยภาพนักวิจัย  สงเสริมการพัฒนานักวิจัยรุน 1. มีการพัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง 1.00 1.00 1.00 1.00 ฝายวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  ใหม  ไมนอยกวา 10 คนตอป      
ในการดําเนินการวิจัยส่ิง   เชิงคุณภาพ :      
ประดิษฐและนวัตกรรม   2. -      
(ตอ)   เชิงเวลา       
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
          
กลยุทธท่ี 1.3 3. โครงการสรางเสริมประสบ เชิงปริมาณ :      
สงเสริมศักยภาพนักวิจัย  การณนักวิจัย 1. กําหนดโครงการสรางเสริม 1.00 1.00 1.00 1.00 ฝายวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ    ประสบการณวิจัยเปนประจํา      
ในการดําเนินการวิจัยส่ิง   เชิงคุณภาพ :      
ประดิษฐและนวัตกรรม   2. -      
(ตอ)   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 

กลยุทธที่ 4 สนับสนุนการสรางเครือขายงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี 4 1. รวมสนับสนุนทุนวิจัยกับ เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนการสรางเครือ  แหลงทุนตางๆ ภายนอก 1. มีการรวมทุนกับหนวยงาน 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
ขายงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  มหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมโอกาส  ภายนอกไมนอยกวา 2 แหง      
และนวัตกรรม  ในการรับทุนและเพิ่ม เชิงคุณภาพ :      
  ศักยภาพนักวิจัยในการสราง 2. -      
  ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.4 2. สรางเครือขายความรวมมือ เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนการสรางเครือ  ทางการวิจัยกับองคกรตางๆ 1. มีการสรางเครือขายความรวม 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
ขายงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  ท้ังภายในและภายนอก  มือไมนอยกวา 10 เรื่องตอป      
และนวัตกรรม (ตอ)  ประเทศ เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
กลยุทธท่ี 1.4 3. สรางเครือขายความรวมมือ เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนการสรางเครือ  ระหวางมหาวิทยาลัยกับ 1. มีเครือขายความรวมมือ 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
ขายงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ  หนวยงาน/ชุมชนตางๆ เพื่อ  ไมนอยกวา 5 ชุมชนตอป      
และนวัตกรรม (ตอ)  การเผยแพรผลงานวิจัยและ เชิงคุณภาพ :      
  นําผลการวิจัยไปใชประโยชน 2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 

กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยท่ีสามารถเช่ือมโยงเครือขายงานวิจัยกับหนวยงานตางๆ 
กลยุทธท่ี 5 1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบฐานขอมูล  มูลเพื่อการบริหาร 1. มีระบบฐานขอมูลท่ีมี 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
งานวิจัยท่ีสามารถเช่ือม    ประสิทธิภาพ      
โยงเครือขายงานวิจัยกับ   เชิงคุณภาพ :      
หนวยงานตางๆ   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.5 2. โครงการพัฒนาระบบงานวิจัย เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบฐานขอมูล  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ 1. มีการพัฒนาระบบงานวิจัย 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
งานวิจัยท่ีสามารถเช่ือม  แขงขัน  อยางตอเนื่อง      
โยงเครือขายงานวิจัยกับ   เชิงคุณภาพ :      
หนวยงานตางๆ (ตอ)   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
กลยุทธท่ี 1.5 3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบฐานขอมูล  จัดการความรูจากงานวิจัย 1. มีการพัฒนาระบบงานวิจัย 0 0 0 0 ฝายวิจัย 
งานวิจัยท่ีสามารถเช่ือม  และงานสรางสรรค  อยางตอเนื่อง      
โยงเครือขายงานวิจัยกับ   เชิงคุณภาพ :      
หนวยงานตางๆ (ตอ)   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 

กลยุทธที่ 6 สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสถาบัน 
กลยุทธท่ี 6 1. โครงการวิจัยสถาบัน เชิงปริมาณ :      
สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือ   1. มีโครงการวิจัย ไมนอยกวา 2.00 2.00 2.00 2.00 ฝายวิจัย 
พัฒนาสถาบัน    20 โครงการตอป      
   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. โครงการวิจัยแลวเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา      
    รอยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแขง็ 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการสรางงานอาชีพ  การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนและสังคมผูประกอบการ 
กลยุทธท่ี 1.1 1. ศึกษาความตองการของ เชิงปริมาณ :      
ใหบริการทางวิชาการท่ีมี  ชุมชนเพ่ือกําหนดแนวทาง 1. ทราบความตองการของชุมชน 5.00 5.00 5.00 5.00 ฝายบริการ 
คุณภาพเพื่อตอบสนอง  การใหบริการท่ีสอดคลองกับ  เพื่อไปกําหนดแนวทางบริการ      
ความตองการของชุมชน  ความตองการของชุมชน เชิงคุณภาพ :      
และสังคม   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.1 2. พัฒนาชุมชนตนแบบของการ เชิงปริมาณ :      
ใหบริการทางวิชาการท่ีมี  ใหบริการและถายทอดผลงาน 1. ทราบชุมชนตนแบบเพ่ือไป 0 0 2.00 2.00 ฝายบริการ 
คุณภาพเพื่อตอบสนอง  วิจัยสูการปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิด  ถายทอดเทคโนโลยี      
ความตองการของชุมชน  ประโยชนแกการพัฒนาชุมชน เชิงคุณภาพ :      
และสังคม (ตอ)  บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ 2. -      
  พอเพียง เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
          
กลยุทธท่ี 1.1 3. โครงการถายทอดเทคโนโลยี เชิงปริมาณ :      
ใหบริการทางวิชาการท่ีมี  จากผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ 1. มีโครงการถายทอดฯ จากผล 1.00 1.00 1.00 1.00 ฝายบริการ 
คุณภาพเพื่อตอบสนอง  และนวัตกรรมสูชุมชน/สังคม  งานวิจัยไมนอยกวา 10 โครง      
ความตองการของชุมชน    การตอป      
และสังคม (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.1 4. โครงการสรางเครือขายความ เชิงปริมาณ :      
ใหบริการทางวิชาการท่ีมี  รวมมือทางวิชาการกับภาค 1. มีเครือขายความรวมมือทาง 0 0 0 0 ฝายบริการ 
คุณภาพเพื่อตอบสนอง  อุตสาหกรรม/ชุมชน/ทองถิ่น  วิชาการ ไมนอยกวา 10       
ความตองการของชุมชน    เครือขาย      
และสังคม (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
          
กลยุทธท่ี 1.2 1. โครงการสนองพระราชดําริใน เชิงปริมาณ :      
พัฒนาขีดความสามารถ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 1. มีโครงการท่ีสนองพระราชดําริ 2.00 2.00 2.00 2.00 ฝายบริการ 
ของผูดอยโอกาสให  สยามบรมราชกุมารี : เพ่ือคน  ท่ีดําเนินการในทุกๆ วข.      
สามารถดํารงตนอยูใน  พิการ เชิงคุณภาพ :      
สังคมไดอยางเปนสุข   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหบริการทางวิชาการ 
กลยุทธท่ี 2 1. พัฒนาระบบและกลไกการ เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  บริการทางวิชาการ 1. มีการพัฒนาระบบและกลไก 0 0 0 0 ฝายบริการ 
ใหบริการทางวิชาการ    อยางตอเนื่อง      
   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 2 2. พัฒนากระบวนการทาง เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  บริการวิชาการใหเกิดประ 1. มีการพัฒนากระบวนการ 0 0 0 0 ฝายบริการ 
ใหบริการทางวิชาการ   โยชนสูงสุดตอผูรับบริการ  ใหบริการทางวิชาการ      
(ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
กลยุทธท่ี 2 3. พัฒนาระบบการใหบริการ เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ทางวิชาการโดยใชระบบ 1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 0 0 0 0 ฝายบริการ 
ใหบริการทางวิชาการ   สารสนเทศ  อยางเปนระบบ      
(ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 2 4. พัฒนาแหลงใหบริการทาง เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  วิชาการของมหาวิทยาลัยใหมี 1. มีการกําหนดแหลงบริการทาง 5.00 5.00 5.00 5.00 ฝายบริการ 
ใหบริการทางวิชาการ   ความพรอมในการบริการ  วิชาการ      
(ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
          
กลยุทธท่ี 2 5. พัฒนาระบบและกระบวนการ เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ติดตามและประเมินผลการให 1. มีการพัฒนาระบบและการ 0.2 0.2 0.2 0.2 ฝายบริการ 
ใหบริการทางวิชาการ   บริการทางวิชาการเพื่อนําผล  ติดตามประเมินผล      
(ตอ)  ท่ีไดไปปรับปรุงการใหบริการ เชิงคุณภาพ :      
  ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 2. -      
  ตอไป เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 2 6. พัฒนาระบบและกระบวนการ เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  แสวงหารายไดจากการให 1. พัฒนาระบบและการแสวงหา 0 0 0 0 ฝายบริหาร 
ใหบริการทางวิชาการ   บริการทางวิชาการ  รายได     สินทรัพย 
(ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
          
กลยุทธท่ี 2 7. สรางเครือขาย/ความสัมพันธ เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ของชุมชน ภาคเอกชน  1. มีเครือขายความรวมมือ 0 0 0 0 ฝายบริการ 
ใหบริการทางวิชาการ   ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ  กับภาคชุมน      
(ตอ)  กับมหาวิทยาลัย เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 2 8. มีกระบวนการติดตามและ เชิงปริมาณ :      
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ประเมินผลการใหบริการทาง 1. มีกระบวนการติดตามท่ีมี 0 0 0 0 ฝายบริการ 
ใหบริการทางวิชาการ   วิชาการ  ประสิทธิภาพ      
(ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร 

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 
กลยุทธท่ี 1.1 1. โครงการจัดหา พัฒนา และ เชิงปริมาณ :      
พัฒนาสมรรถนะและสง  สงเสริมความกาวหนา 1. มีโครงการพัฒนาบุคลกรใน 0.1 0.1 0.1 0.1 ฝายบริหาร 
เสริมความกาวหนาของ  บุคลากร  สํานักงาน      
บุคลากรอยางตอเน่ือง   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
          
กลยุทธท่ี 1.1 2. โครงการอบรมบุคลากร เชิงปริมาณ :      
พัฒนาสมรรถนะและสง  ประจําการ 1. มีโครงการอบรมใหกับบุคลากร 0.1 0.1 0.1 0.1 ฝายบริหาร 
เสริมความกาวหนาของ    ท่ีบรรจุแลว      
บุคลากรอยางตอเน่ือง   เชิงคุณภาพ :      
(ตอ)   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.1 3. โครงการสงเสริมขวัญและ เชิงปริมาณ :      
พัฒนาสมรรถนะและสง  กําลังใจใหกับบุคลากร 1. มีการสรางขวัญและกําลังใจ 0 0 0 0 ฝายบริหาร 
เสริมความกาวหนาของ    ใหกับบุคลากร สวพ.      
บุคลากรอยางตอเน่ือง   เชิงคุณภาพ :      
(ตอ)   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
กลยุทธท่ี 1.2 1. โครงการควบคุมภายในเพื่อ เชิงปริมาณ :      
การพัฒนาประสิทธิภาพ  บริหารจัดการความเส่ียง 1. มีระบบการควบคุมภายใน 0 0 0 0 ฝายบริหาร 
ของระบบการบริหารจัด    และบริหารความเส่ียง      
การ   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.2 2. โครงการพัฒนาระบบการ เชิงปริมาณ :      
การพัฒนาประสิทธิภาพ  ทํางานในทุกระดับของการทํา 1. กําหนดโครงการเพ่ือพัฒนา 0 0 0 0 ฝายบริหาร 
ของระบบการบริหารจัด  งานเพ่ือลดความซ้ําซอนและ  ทรัพยากร      
การ (ตอ)  ใชทรัพยากรอยางมีคุณคา เชิงคุณภาพ :      
  และมีประสิทธิภาพ 2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
กลยุทธท่ี 1.2 3. โครงการพัฒนาระบบ เชิงปริมาณ :      
การพัฒนาประสิทธิภาพ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 1. จัดโครงการเพ่ือพัฒนาระบบ 0 0 0 0 ฝายบริหาร 
ของระบบการบริหารจัด  บริหาร  สารสนเทศ      
การ (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.2 4. โครงการพัฒนาองคกรสู เชิงปริมาณ :      
การพัฒนาประสิทธิภาพ  องคกรท่ีมีการปฏิบัติงาน 1. มีการพัฒนาองคท่ีดีเดน 0 0 0 0 ฝายบริหาร 
ของระบบการบริหารจัด  ดีเดน (Best Practice)        
การ (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
กลยุทธท่ี 1.2 5. โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชิงปริมาณ :      
การพัฒนาประสิทธิภาพ  องคกรภายใตหลักธรรมา 1. มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองคกร 0 0 0 0 ฝายบริหาร 
ของระบบการบริหารจัด  ภิบาล  เรื่องธรรมาภิบาล      
การ (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.2 6. โครงการปรับปรุงระบบ เชิงปริมาณ :      
การพัฒนาประสิทธิภาพ  ประกันคุณภาพ 1. มีโครงการเพื่อใหความรูดาน 0 0 0 0 ฝายบริหาร 
ของระบบการบริหารจัด    ประกันคุณภาพกับ สวพ.      
การ (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
          
กลยุทธท่ี 1.2 7. โครงการประชาสัมพันธเพื่อ เชิงปริมาณ :      
การพัฒนาประสิทธิภาพ  สรางภาพลักษณของสถาบัน 1. กําหนดกิจกรรมสําหรับ 0 0 0 0 ฝายบริหาร 
ของระบบการบริหารจัด  วิจัยและพัฒนา  ประชาสัมพันธ สวพ.      
การ (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ งาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ (หนวย = ลานบาท) หนวยงานที่

รับผิดชอบ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กลยุทธท่ี 1.2 8. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อ เชิงปริมาณ :      
การพัฒนาประสิทธิภาพ  พัฒนางานสถาบันวิจัยและ 1. จัดการประชุมสัมมนาเพื่อ 1.00 1.00 1.00 1.00 ฝายบริหาร 
ของระบบการบริหารจัด  พัฒนา  พัฒนา สวพ.      
การ (ตอ)   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
กลยุทธท่ี 1.2 9. โครงการประชุม ศึกษาดูงาน เชิงปริมาณ :      
การพัฒนาประสิทธิภาพ  ดานการบริหารวิจัย/บริการ 1. มีการศึกษาดูงานไมนอยกวา 1.00 1.00 1.00 1.00 ฝายบริหาร 
ของระบบการบริหารจัด  ทางวิชาการ ท้ังในประเทศ  2 ครั้งตอป      
การ (ตอ)  และตางประเทศ เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใชงบประมาณตามท่ีไดรับ      
    อนุมัติไมนอยกวารอยละ 90      
          
 


