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บทนํา 
            สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนหนวยงานที่
มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แผนการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ใหมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้เพื่อใหระบบการวิจัยและบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยปรับตัวใหสามารถผสมผสานกับความตองการของสังคม และกาว
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน   และสงผลใหงานวิจัยโดยรวมของ
มหาวิทยาลัย มีเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น  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. เพื่อใชเปนแผนแมบทในการจัดสรรทรัพยากรที่ มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

นโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ  ของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัย  
และสถาบันวิจัยละพัฒนา 

4.  เพื่อใหสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามยุทธศาสตร 
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แนวทางการพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีบทบาทในการบริหารงานวิจัย  และบริการทางวิชาการ รวมทั้งสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อรองรับบทบาทดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดกําหนดจุดเนนในการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็ง  กาวหนา และยอมรับในดาน  การวิจัยเพื่อพัฒนา  
การใหบริการทางวิชาการ  และ  การบริหารจัดการ   
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SWOT  ANALYSIS 
 

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

ทั้ง ศูนยกลางมหาวิทยาลัยฯ และในวิทยาเขตตาง ๆ 
2. นักวิจัยขาดแรงจูงใจในการทํางานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

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

1. นโยบายภาครัฐตองการงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น 
สงผลทํา ใหมหาวิทยาลัย เขาไปมีบทบาทชวยเหลือ    ทางดานการวิจัย 

1. การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่รวดเร็วทําใหสงผลกระทบตอการพัฒนา
งานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชน 

2. รัฐบาลสนับสนุนการสรางเครือขายในสถาบันการศึกษา จึงทําใหมีความเขมแข็ง
ทางดานวิจัยมากขึ้น 

2. งบประมาณดานการวิจัยไมเพียงพอตอการพัฒนางานวิจัย 
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วิสัยทัศน (Vision) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

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

มหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คุณภาพ
ช้ันนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มุงเนนการผลิต
นักปฏิบัติดานวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาชุมชน 

วิสัยทัศน (Vision) สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารงานที่มี
ประสทิธิภาพ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  
งานสรางสรรคที่มีคุณภาพ และงานบริการวิชาการ
เพื่อสรางสังคม แหงปญญาใหเขมแข็งและยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission)     พันธกิจ (Mission)    
 1. 

 
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา บนพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหนาที่ดําเนินการและ
ประสานงานวิจัย  เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูความ  
เปนเลิศทางวิชาการและเปนที่ยอมรับในระดับสากล   
รวมทั้งใหบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมแหง
ปญญาใหเขมแข็งและยั่งยืน ดวยระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวตกรรม บน
พื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูการผลิต  
การบริการ และการสรางมูลคาเพิ่มใหประเทศ 

     

 3. มุงบริการทางวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสู
สังคม 

     

 4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และ
รักษาสิ่งแวดลอม 

   

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

วิทยาศาสตรที่มีความเขมแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 

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

 2. ยุทธศาสตรดานบริการทางวิชาการเพื่อ
เสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง 

 3. ศูนยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการถายทอด
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การที่ไดมาตรฐานเพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร 

เปาประสงค (Purpose)   เปาประสงค (Purpose)   
 1. เปนแหลงศึกษาคนควาดานวิชาชีพทางเทคโนโลยี

เชิงบูรณาการ ที่มีความเขมแข็งดานวิชาการ เปน
ที่พึ่งของประชาชนในทุกพื้นที่ ใหสามารถเรียนรู
ตลอดชีวิต และสามารถแขงขันได 

 1. มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
งานสรางสรรค มีนักวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในระดับสากล   

 2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพที่มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี มีคุณธรรม และปฏิบัติงานได
อยาวมืออาชีพ 

 2. สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมี
คุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความตองการและ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน  

 3. ผูรับบริการมีความม่ันใจในการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ ซื่อสัตย  สุจริต  โปรงวใส และตรวจสอบ
ได 

 3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการ
องคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการ
ไดอยางคลองตัว บรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคกรที่กําหนด 
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การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

ประเทศ 2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต คนไทยทุกกลุมทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล 
ทันตอการเปลี่ยนแปลง ตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศึกยภาพ
ในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางการแขงขันของประเทศ 

  2.1  การขยายโอกาสทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  1. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใชความรูเปน
ฐาน 

  

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

มีความเขมแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนแหลงการศึกษา 

ดานวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเขมแข็งดาน
วิชาการ เปนที่พึ่งของประชาชนในทุกพื้นที่ ใหสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต 

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

2. ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพที่มีควาสามารถในการใชเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและปฏิบัติงานไดอยาวมืออาชีพ 

 3. ศูนยสงเสริมการเรียนรู ตลอดจนการถายทอดความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน
เพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

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

นักวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล   
 2. ยุทธศาสตรดานบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคม

แหงปญญาใหเขมแข็ง 
2. สงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม 

ตรงกับความตองการและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร 3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มี
ประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการไดอยางคลองตัว บรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกรที่กําหนด 
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การนําประเด็นยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

1. ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมงานสรางสรรค มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ  
  เปนที่ยอมรับในระดับสากล  

กลยุทธ  โครงการ/กิจกรรม  
 1.1  พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับสากล 1)  โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่นําไปสูความเขมแข็งทางวิชาการ 
    2) โครงการวิจัยเพื่อ ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน/สังคม นําไปใชประโยชน 
    3) โครงการกําหนดกรอบงานวิจัย  และจัดทําแผนปฏิบัติ งานประจําปของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
    4) โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูความเปนเลิศทาง  
     วิชาการ (Center of excellence : COE) 
    5) โครงการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี 
    6) โครงการวิจัยสถาบัน 
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กลยุทธ  โครงการ/กิจกรรม  
 1.2 สงเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินการวิจัย  1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
  สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม  2) สรางระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อสงเสริมการพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
 1.3 สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและสรางเครือขายงานวิจัย สิ่งประดิษฐ   1) สรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยกับองคกรตาง ๆทั้งภายใน และภายนอก 
  และนวัตกรรม   2) สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน/ชุมชนตางๆเพื่อ 
      การเผยแพรผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
     3) สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พ.ศ. 2554 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. รอยละของอาจารยประจําที่ทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ  25  ฝายวิจัย 
2. รอยละของสัดสวนงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีตอองคความรู  45 : 50  ฝายวิจัย 
3. จํานนวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  10  ฝายวิจัย 
4. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรและนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  20  ฝายวิจัย 
5. จํานวนงานวิจัยในช้ันเรียน  36  ฝายวิจัย 
6. รอยละสัดสวนงบประมาณที่ไดรับจากภายในตอภายนอก  90 : 10 ฝายวิจัย 
7. เครื่องขายความรวมมือ(MOU) งานวิจัยกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ  10 ฝายวิจัย 
8. จํานวนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Center of excellence : COE)  0 ฝายวิจัย / ฝายบริหาร 
9. รอยละของงานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลตามกรอบแผนงานที่กําหนด  75 ฝายวิจัย 
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การนําประเด็นยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

2.  ยุทธศาสตรดานบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความตองการ
และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

กลยุทธ  โครงการ/กิจกรรม  
 2.1 สงเสริมการสรางงานอาชีพ การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนและสังคม      
  ผูประกอบการ   
   2.1.1 ใหบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ  1) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 
   ชุมชนและสังคม 2) โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบของการใหบริการและถายทอดผลงานวิจัยสูการปฏิบัติ

เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3) โครงการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูชุมชน  
     และสังคม 
    4) โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาคอุตสสาหกรรม / ชุมชน  
     /ทองถิ่น 
  2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงตนอยูใน 1) โครงการสนองพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี 
   สังคมไดอยางเปนสุข  : เพื่อคนพิการ และผูดอยโอกาส 
    2) โครงการตอยอดสิ่งประดิษฐสําหรับคนพิการ 
    3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหบริการทางวิชาการ 1) พัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 
   2) พัฒนาแหลงใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอม ในการบริการ  
   3) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการใหบริการทางวิชาการ   
   4) สรางเครือขาย/ ความสัมพันธของชุมชน  ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือ หนวยงาน 

วิชาชีพ กับ มหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พ.ศ. 2554  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. รอยละของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการตามกรอบภาระงาน  60   ฝายบริการวิชาการ  
2. รอยละของนักศึกษาที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม    10  ฝายบริการวิชาการ  
3. รอยละของโครงการบริการทางวิชาการที่กอใหเกิดรายได   15 ฝายบริการวิชาการ  
4. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นําผลงานวิจัยไปถายทอดสูชุมชน / ทองถิ่น   10  ฝายบริการวิชาการ  
5. จํานวนเครือขายความรวมมือทางการวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก  15 ฝายบริการวิชาการ  
6. จํานวนเครือขายความรวมมือกับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15 ฝายบริการวิชาการ  
7. จํานวนหนวยงานภายในและภายนอกที่มีเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน  20 ฝายบริการวิชาการ  
8. มีชุมชนตนแบบเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    0 ฝายบริการวิชาการ 
9. จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการ   5  ฝายบริการวิชาการ  
10. รอยละความสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการ  80 ฝายบริการวิชาการ 
11. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานดานบริการทางวิชาการ  80 ฝายบริการวิชาการ 
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การนําประเด็นยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการ  
  ไดอยางคลองตัว บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนด 

กลยุทธ  โครงการ/กิจกรรม  
 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ       
      3.1.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
      3.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน  
    3.1.3 การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 
    3.1.4 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 3.2.1 โครงการควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
    3.2.2 โครงการพัฒนาระบบการทํางานในทุกระดับของการทํางานเพื่อลดความซ้ําซอน   
     และใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและมีประสิทธิภาพ 
    3.2.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
    3.2.4 โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรที่มีการปฏิบัติงานดีเดน (Best  Practice) 
    3.2.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล       
    3.2.6 โครงการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ     
    3.2.7 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    3.2.8 โครงการประชุมศึกษา ดูงานดานการบริหารวิจัย / บริการทางวิชาการ ทั้งใน 
     ประเทศ และตางประเทศ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พ.ศ. 2554 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง    90 ฝายบริหาร  
2. จํานวนหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาสูองคกรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน   0 ฝายบริหาร 
3. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารับการอบรม   0  ฝายบริหาร 
4. จํานวนหนวยงานภายนอกที่ไดรับขอมูลขาวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  30  ฝายบริหาร 
5. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานดานบริหาร  80  ฝายบริหาร 
6. จํานวนครั้งของการศึกษาดูงาน  0  ฝายบริหาร 
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งบประมาณที่ใชตามประเด็นยุทธศาสตรของ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ปงบประมาณ 2554  (หนวย : บาท) 

งบแผนดิน งบรายได รวม 
1. ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพื่อ

พัฒนา 
มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมงานสรางสรรค มีนักวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในระดับสากล และ มีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

 42,500,000 
  
  

 0 
  
  

 42,500,000 
  
  

2. ยุทธศาสตรดานบริการทาง
วิชาการเพื่อเสริมสรางสังคม
แหงปญญาใหเขมแข็ง 

สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความตองการ
และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 20,000,000 
  

  

 0 
  
  

 20,000,000 
  
  

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
องคกร 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการ
ไดอยางคลองตัว บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนด 

 3,500,000 
  

  
  

3,500,000 
  

งบกลางหนวยงาน 0 0 0 
งบกลางมหาวิทยาลัย  66,000,000    66,000,000  

รวมงบประมาณ  66,000,000  66,000,000 
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กรอบงบประมาณที่คาดวาจะไดรับจําแนกตามแหลงที่มาและงบรายจายป 2554   ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 
ประเภทงบประมาณ 

ปงบประมาณ (หนวย : บาท) 
 พ.ศ. 2554  

งบประมาณแผนดิน  
- งบบุคลากร 0  
- งบดําเนินงาน  300,000  
- งบลงทุน  0  
- งบอุดหนุน  43,371,600  
- งบรายจายอื่น  1,000,000  

งบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณ)  
- งบบุคลากร  1,990,560  
- งบดําเนินงาน  0  
- งบลงทุน  0  
- งบอุดหนุน  0  
- งบรายจายอื่น  0  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  
- งบบุคลากร  1,990,560 
- งบดําเนินงาน  300,000 
- งบลงทุน 0 
- งบอุดหนุน  43,371,600 
- งบรายจายอื่น  1,000,000  
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ประเด็นยุทธศาสตร  : ยุทธศาสตรดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
เปาประสงค : มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมงานสรางสรรค มีนักวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล  
กลยุทธ 1.1  พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
1) โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมที่นําไปสูความเขมแข็งทางวิชาการ 1.1) ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 มีโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู จํานวน 193  

โครงการ งบประมาณ 41,247,928 บาท คิดเปนรอยละ 89.35 
2) โครงการวิจัยเพื่อ ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน/สังคม นําไปใชประโยชน 2.1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  มีโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 23 

โครงการ งบประมาณ 7,199,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.64 
3) โครงการกําหนดกรอบงานวิจัย และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันวิจัย   3.1) สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดกรอบการวิจัย 9 กลุมเรื่อง ไดแก   
 และพัฒนา  (1) การสรางเสริมความเขมแข็งของทองถิ่นและกลไกสนับสนุนการมีสวนรวม 
    ของประชาชน 
   (2) การเพิ่มมูลคาเพิ่มสินคาการเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 
   (3) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
   (4) เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและ 
    อุตสาหกรรมเกษตร 
   (5) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
   (6) สมุนไพรและแพทยทางเลือก 
   (7) พลังงานทดแทน : พืชพลังงาน  พลังงานน้ําขนาดเล็ก  ลม และแสงอาทิตย  
   (8) วัสดุทดแทน 
   (9) การวิจัยสถาบันและการศึกษา 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
4) โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูความเปนเลิศทาง 

วิชาการ (Center of excellence : COE) 
4.1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีแผนจัดตั้ง

ศูนยวิจัยเฉพาะทางเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูความเปนเลิศทางวิชาการ  โดยมีแผน
จัดตั้ง ศูนยวิจัยดานวัสดุศาสตร  และศูนยวิจัยดานพลังงาน  

   - อยูระหวางดําเนินการ- 
5) โครงการสรางเครือขายงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมกับหนวยงานตาง ๆ 5.1) ในปงบประมาณ 2554 มีจํานวนเครือขายงานวิจัย ทั้งสิ้น จํานวน 43 แหง  ดังนี้  

   (1) ตางประเทศ  16 แหง ไดแก 
    (1.1) Utrech University ประเทศเนเธอรแลนด 
    (1.2) Royal University of  

Agriculture,Phnompenh 
ประเทศกัมพูชา 

    (1.3) National Taiwan Normal 
University 

ประเทศไตหวัน 

    (1.4) Bosch Rexoroth AG ประเทศเยอรมันนี 
    (1.5) Malardalen University ประเทศสวีเดน 
    (1.6) Linkoping University ประเทศสวีเดน 
    (1.7) University of Gavle ประเทศสวีเดน 
    (1.8) National Pingtung  University 

of Science and Technology 
ประเทศไตหวัน 

    (1.9) Gunma University ประเทศญี่ปุน 
    (1.10) National Cheng Kung 

University 
ประเทศไตหวัน 

    (1.11) Korea Invention Promotion 
Assciation (KIPA) 

ประเทศเกาหลี 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 

    (1.12) Yunnan  University of  
Nationalites 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

    (1.13) Yunnan  Vocational  
College of Tropical Crops 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

    (1.14) Chaina Agricultural  
College of Tropical Crops 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

    (1.15) South Chaina   
Agricultural University  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

    (1.16) Lincoln  University ประเทศนิวซีแลนด 
   (2) ในประเทศ    27  แหง ดังนี้ 
     (2.1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
    (2.2) กระทรวงสาธารณสุข 
    (2.3) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
    (2.4) สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    (2.5) เทศบาลนครนครราชสีมา 
    (2.6) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง 
    (2.7) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    (2.8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
    (2.9) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
    (2.10) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
    (2.11) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
    (2.12) วิทยาลัยตาป 
    (2.13) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
    (2.14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
    (2.15) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
    (2.16) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
    (2.17) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    (2.18) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
    (2.19) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
    (2.20) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
    (2.21) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    (2.22) มหาวิทยาลัยแมโจ 
    (2.23) สมาพันธโลจิสติกสไทย 
    (2.24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
    (2.25) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
    (2.26) กรมวิทยาศาสตรบริการ 
    (2.27) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 
6) โครงการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี 6.1) ในปงบประมาณ 2554 สวพ.ไดดําเนินโครงการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อการถายทอด

เทคโนโลยี  จํานวน  26 โครงการ  ไดแก  
   (1) การถายทอดเทคโนโลยีการใชกระทะทอดอาหารเพื่อประหยัดเช้ือเพลิง  
   (2) การถายทอดเทคโนโลยีการปนเสนฝายในกระบวนการผลิตผาฝาย  
   (3) การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปชาสมุนไพรจากผลมะกอกเกลื้อน  
   (4) การถายทอดเทคโนโลยีเครื่องสไลดกลวย  
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   (5) การถายทอดเทคโนโลยีสรางผลิตภัณฑจากกระปองรีไซเคิล  
   (6) การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกาบมะพราว  
   (7) การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแกประชาชน เรื่อง การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล

สําหรับเครื่องจักรกลการเกษตร 
   (8) โครงการพัฒนาความรูแกประชาชนในหมูบาน เรื่องเครื่องยนตเล็ก          

เพ่ือการเกษตร 
   (9) โครงการถายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการเพาะพันธุปลานํ้าจืด 
   (10) โครงการถายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการเพาะเล้ียงกบ 
   (11) โครงการถายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 
   (12) โครงการถายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการเพาะพันธุปลานิลแปลงเพศ 
   (13) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเพาะเล้ียงกลวยไม 
   (14) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดโคนญ่ีปุน 
   (15) การแปรรูปไขเค็มพอกเยื่อฟางขาวและไขเยี่ยวมาพรองสารเคมี 
   (16) การแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย 
   (17) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ จากธัญพืช 
   (18) โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการเกษตรเพ่ือโครงการอาหาร

กลางวันของโรงเรียน 
   (19) โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานการเล้ียงโคนม - โคเน้ือ 
   (20) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "งานเกษตรและเทคโนโลยี

พ้ืนบานอีสาน ครั้งที่ ๑๕" 
   (21) โครงการพัฒนาอาชีพชนบท 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   (22) โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
   (23) โครงการการพัฒนาอาชีพตามความตองการของทองถิ่น 
   (24) โครงการผลิตอาหารอัดกอนเปนแหลงอาหารเสริมสําหรับโคเน้ือในฤดูแลง 
   (25) โครงการถายทอดองคความรูกระบวนการผลิตขาวฮางคุณภาพสูง 
   (26) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร จังหวัดกาฬสินธุ 
   (27) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวสําหรับ

เกษตรกรรายยอย 
   (28) โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑเน้ือสัตว 
   (29) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการยอมฝายและไหมดวยผงสีธรรมชาติ 
   (30) โครงการฝกอบรมหลักสูตร การเพาะพันธุปลานํ้าจืด จํานวน ๔ ชนิด 

(ปลาดุกเทศ ปลาดุก บ๊ิกอุย ปลาตะเพียนขาว และปลาหมอไทย) 
   (31) โครงการผลิตสมุนไพรอินทรีย 
   (32) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไกพ้ืนเมือง 
   (33) โครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือตอสูกับความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ 
   (34) โครงการถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีดานอาหารปลอดภัยสูชุมชน 
   (35) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกขาวปลอดสารพิษแบบประณีต 
   (36) โครงการฝกอบรมการใชภาษา อังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับยุวมัคคุเทศก

ตนแบบเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
8) โครงการวิจัยสถาบัน 8.1) ในปงบประมาณ  2554 มีโครงการวิจัยสถาบัน จํานวน  40  โครงการ     
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กลยุทธ 1.2 สงเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินการวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  1.1) ในงบประมาณ 2554 สวพ. ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จํานวน 13  
โครงการ  ผูเขารวม 522 คน  ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 85.20 ดังนี้ 

    (1) โครงการจัดการความรู (KM)  เพื่อสงเสริมงานวิจัยดานการเบิกจาย
งบประมาณโครงการวิจัย  : กระบวนการเบิก – จาย การถือครองใบเสร็จ 
และการจัดเก็บ  

   (2) โครงการจัดการความรู (KM)  เพื่อสงเสริมงานวิจัยดานการเบิกจาย
งบประมาณโครงการวิจัย  : รูปแบบการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

   (3)  โครงการจัดการความรู (KM)  เพื่อสงเสริมงานวิจัยดานการเบิกจาย
งบประมาณโครงการวิจัย  : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
(โครงการวิจัย R&R) 

   (4) โครงการแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการิวิจัยเพื่อการถายทอด
เทคโนโลยี  

   (5) โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor)  
   (6) โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
   (7) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการ

จัดการทรัพยสินทางปญญา”  
   (8) โครงการวิจัยสถาบัน 
   (9) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและกระบวนการวิจัยชุมชน” 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   (10) โครงการวิจัยชุมชน 
   (11) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหนาใหม 
   (12) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ NRPM 

Online 
   (13) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน

วารสาร” 
  1.2) ในปงบประมาณ 2554  มีนักวิจัยจํานวน 413 คน  จากจํานวนอาจารยประจํา 

1,249 คน คิดเปนรอยละ 33.06 
 
กลยุทธ 1.3  สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและสรางเครือขายงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
1) สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน/ชุมชนตางๆเพื่อการ

เผยแพรผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1.1) มีจํานวนเครือขาย ในปงบประมาณ 2552  จํานวน 3 เครือขาย พ.ศ. 2553 จํานวน

21 เครือขาย  และ พ.ศ. 2554 จํานวน 25 เครือขาย รวม 49 เครือขาย ดังนี้24-27 
   พ.ศ. 2552 (1)  บานพุทรา  ต.รังกาใหญ  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 
   (2) กลุมสตรีสหกรณบานหนองไฮเหนือ ต.หนองบัวแดง  อ.หนองบัว

แดง จ. ชัยภูมิ 
   (3) กลุมทอผาประดิษฐมือ  ต.ตะแบกบาน  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา 

    พ.ศ. 2553 (1) กลุมปุยชีวภาพและหมูบานสมุนไพร   อ.วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา 

   (2) ฟารมโคนมโกโกฟารม ม.8 ต.กุดนกเปลา  อ.เมือง จ.สระบุรี   
   (3) ตําบลกุดนกเปลา อ.เมือง  จ.สระบุรี 
   (4) ชุมชนหมูบานหนองพลวง ต.ลําดวน  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   (5) สุริยะฟารม อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
   (6) กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานหนองขุน  102 ม.4 ต.ขาม

ทะเลสอ  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสีมา 
   (7) กลุมสงเสริมอาชีพชุมชนใหมศรีประทาน ม. 11 ต.โนนแดง  อ.

โนนแดง  จ.นครราชสีมา 
   (8) อบต.บานโพธิ์  ม.10  บานมะคาพัฒนา  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา 
   (9) กลุมทอผาบานหนองกก 28 ม.1  ต.หนองบัวนอย  อ.สีค้ิว  จ.

นครราชสีมา 
   (10) กลุมแมบานเกษตรกรอําเภอขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง  จ.

นครราชสีมา 
   (11) กลุมสตรีแมบานอําเภอขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  จ.

นครราชสีมา 
   (12) กลุมแมบานเกษตรกรเทวาสุขสันต ต.หนองกราด  อ.ดานขุนทด  

จ.นครราชสีมา 
   (13) กลุมขนมไทย ต.หนองพลวง  อ.จักราช  จ.นครราชสีมา 
   (14) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานกระทุมราย  ต.กระทุม

ราย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 
   (15) กลุมแมบานเกษตรประคํา  หมู 1 528 ม.1 ต.สระพระ อ.พพระ

ทองคํา จ.นครราชสีมา 
   (16) กลุมแปรรูปพืชสมุนไพร ต.ลาดบัวขาว  อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
   (17) กลุมแมบานลาดบัวขาว ต.ลาดบัวขาว  อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
   (18) กลุมพัฒนาอาชีพขนมบานโนนเมือง ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   (19) กลุมแปรรูปขนมไทยบานถนนหัก ม.3 ต.หนองจะบก อ.โชคชัย จ.

นครราชสีมา 
  พ.ศ.2554 (1) บานมาบมะคา 26/7 ม. 7 บานมาบมะคา ต.หนองระเวียง อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 
   (2) กลุมแมบานสวนหอม ม.14 ต.๖ม อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 
   (3) กลุมสตรีแมบานซึม ม.5 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
   (4) กลุมแมบานทาหวา 58 ม.8 ต.กะฮาด อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 
   (5) กลุมแปรรูปกลวยมวนบานลาดบัวขาว ม.2 ต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว 

จ.นครราชสีมา 
   (6) กลุมแมบานมาบชะลูด 60/8 ถ.มาบชะลูด-แหลมสน ต.หวยโปง อ.

เมือง จ.ระยอง 
   (7) กลุมสตรีบานรกฟา 2 ม.11 บานรกฟา ต.ดานชาง อ.บัวใหญ จ.

นครราชสีมา 
   (8) กลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อการผลิต 127 ม.7 ต.หนองบัวละคร  อ.

ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 
   (9) กลุมแมบานโคกได 35 ม. 5  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ 
   (10) กลุมเกษตรกรชาวไรออย ต.โคกสะอาด  อบต.โคกสะอาด  

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
   (11) กลุมชมรมผูสูงอายุ ต.เมืองปก บานบอปลา  ม.12 ต.เมืองปก อ.

ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   (12) กลุมทอผาบานหนองกก  28 ม. 1 ต.หนองบัวนอย อ.สีค้ิว 

 จ.นครราชสีมา 
   (13) กลุมทอผาไหมบานสระเพนียด  อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 
   (14) กลุมทอผาไหมบานหนองบัวสะอาด 22 ม. 2 ต.หนองบัวสะอาด อ.

บัวใหญ จ.นครราชสีมา 
   (15) กลุมผลิตรองเทาจากยางพารา อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 
   (16) กลุมทอผาขิต 97 ม. 12 ต.หวยยาง อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา 
   (17) นางทุม  สิงชัย อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 
   (18) นางปาน  ไชยศรี  อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 
   (19) นางทองดี  จัดนอก  อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 
   (20) นาทงทองมา  บรรดาศักด์ิ  อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 
   (21) นางวันวิสา  จันมา  อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 
   (22) นางสาวบุญรวม  ดีเรือก  อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 

   (23) กลุมแปรรูปอาหาร(ขนม)บานปาตอง  อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 
   (24) กลุม OTOP บัวใหญ  อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 
    (25) พัฒนาชุมชน อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา 

2) สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  2.1) ในปงบประมาณ 2554 มีการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ดังนี้ 
     (1) ผลงานตีพิมพในวารสาร  จํานวน 78 เรื่อง ดังนี้ 
    (1.1) ระดับชาติ  40 เรื่อง 
    (1.2) ระดับนานาชาติ  38 เรื่อง 
   (2) สัมมนาทางวิชาการ  จํานวน 114  เรื่อง ดังนี้ 
    (2.1) ระดับชาติ 45 เรื่อง 
    (2.2) ระดับนานาชาติ 69 เรื่อง 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   (3) การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  จํานวน 59 เรื่อง ดังนี้ 

    (3.1) สิทธิบัตร  จํานวน 11 เรื่อง 
    (3.2) อนุสิทธิบัตร  จํานวน 19 เรื่อง 
    (3.3) ลิขสิทธิ์  จํานวน 29 เรื่อง 
    หมายเหตุ : ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  (นับแต 2550 – 2554)  

รวม 22 เร่ือง ดังน้ี 
     1. สิทธิบัตร - เร่ือง 

     2. อนุสิทธิบัตร 4 เร่ือง 

     3. ลิขสิทธิ์ 17 เร่ือง 

     4. ความลับทางการคา 1 เร่ือง 

   (4) การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
    (4.1) รวมกับ 9 มทร.จัดประชุมสัมมนาทางชาการระดับชาติ และ

นานาชาติ “ราชมงคลวิชาการ” ในป 2554 เปนการจัดครั้งที่ 4  
โดยมี มทร.ตะวันออก เปนเจาภาพ 

    (4.2) จัดสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ISEED เปนโครงการความ
รวมมือ ระหวาง มทร.อีสานกับ สถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

    (4.3) เปนเจาภาพรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการจัด
สมัมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ดานสัตวศาสตร 

   (5) จัดทําวารสาร “วิชาการ มทร.อีสาร”  ซึ่งตีพิมพ ปละ 2 ฉบับ โดยในป 2553 
วารสารวิชาการ มทร.อีสาน ไดเขาสูฐานขอมูล ของ TCI และมี Impact  
Factor  = 0.031 

   (6) จัดทําจดหมายขาว ของสถาบันฯ ราย 3 เดือน 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 

   (7) มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบรายได
มหาวิทยาลัย ปละ 1 เปอรเซ็นต (ประมาณ ปละ 3,000,000 บาท)  

   (8) มีระบบฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลบริการทางวิชาการ และมีการพัฒนา
ฐานขอมูลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
  

ผลการดําเนินงาน 2554 
แผน ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

1.  รอยละของอาจารยประจําที่ทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 25  33.07      
2.  รอยละของสัดสวนงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีตอองคความรู  45 : 50  10.64 : 89.35    
3. จํานวนงานวิจยั สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน ทางปญญา  10 22   
4.  จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรและนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  20  192   
5.  จํานวนงานวิจัยในช้ันเรียน  36 40   
6. รอยละสัดสวนงบประมาณที่ไดรับจากภายในตอภายนอก  90 : 10 70.75 : 29.24     
7. เครือขายความรวมมือ(MOU) งานวิจัยกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ  10 43    
8. จํานวนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ  (Center of excellence : COE) 0 N/A N/A N/A 
9. รอยละของงานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลตามกรอบแผนงานที่กําหนด 75 42     
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ประเด็นยุทธศาสตร  :  ยุทธศาสตรดานบริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง 
เปาประสงค : สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความตองการและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
กลยุทธ 2.1 สงเสริมการสรางงานอาชีพ การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนและสังคม ผูประกอบการ 

  2.1.1 ใหบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ ชุมชนและสังคม 
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

1) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 1.1) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน  
    (1) โครงการฝกอบรมอาชีพเคลื่อนที่ : บานซึม ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย  

จ.นครราชสีมา 
     (2) โครงการฝกอบรมอาชีพฤดูรอน 
  1.2) โครงการคลินิกเทคโนโลยี  ในปงบประมาณ 2554  ไดรับอนุมัติ จํานวน 6 

โครงการ  งบประมาณจํานวน  857,060 บาท ดังนี้ 
   (1) การใหขอมูลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคลีนิกเทคโนโลยีเครือขาย 
   (2) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการใชกระทะทอดอาหารเพื่อประหยัดเช้ือเพลิง 
   (3) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกาบมะพราว 
   (4) โครงการถายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดอิฐบลอกศิลาแดงไมประดับเพื่อสราง

อาชีพเสริม  
   (5) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการใชเครื่องมือสําหรับการผลิตผาฝาย 
   (6) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ 
  1.3) ชุมชนตนแบบเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  10 ชุมชน ดังนี้ 
   (1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบานสวน

หอม  ต.ตูม  อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสีมา  
   (2) โครงการหมูบานเสี้ยนตาล  โนนหมันพัฒนา โดยทุกคนมีสวนรวม 
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   (3) โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตขาวเขาวงคุณภาพดี  บานโชคชัย
พัฒนา  อ.เขาวง  จ.กาฬสินธุ 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   (4) โครงการหมูบานเฉลิมพระเกียรติ  บานคําไผ  จ.กาฬสินธุ 
   (5) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบานนาเชือก แบบมีสวนรวมเฉลิม

พระเกียรติ  
   (6) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบานโนนหัวชางแบบมีสวนรวมเฉลิม

พระเกียรติ 84 พรรษา 
   (7) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบานไผแบบมีสวนรวมเฉลิมพระ

เกียรติ  84 พรรษา 
   (8) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบานมะเม่ียงแบบมีสวนรวมเฉลิมพระ

เกียรติ  84 พรรษา 
   (9) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโคกสี แบบมีสวนรวมเฉลิมพระเกียรติ 

84 พรรษา (บานโคกสี หมู 1 – 2 , 13 – 14  ต.โคกสี  อ.เมือง จ.ขอนแกน) 
   (10) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบานสะอาด แบบมีสวนรวมเฉลิมพระเกียรติ 

84 พรรษา  (บานโคกสี หมู 1 – 2    ต.โคกสี  อ.เมือง จ.ขอนแกน) 
2) โครงการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูชุมชน  ในปงบประมาณ 2554 มีโครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  จํานวน 26 โครงการ   
 และสังคม หมายเหตุ :   รายช่ือโครงการถายทอดเทคโนโลยี  หนา 20 – 22   
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
3) แหลงใหบริการทางวิชาการเพื่อการปรึกษาทางดานการใหบริการและวิชาการ  3.1) ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัด 
   3.2) ศูนยเครื่องทําความเย็น 
  3.3) ศูนยแมพิมพ 
  3.4) คลีนิกเทคโนโลยี 
  3.5) ศูนย CNC 
  3.6) ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชหนองระเวียง 

 
  2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของผูพิการ และผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
1)  โครงการสนองพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี 1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการและดอยโอกาส 

   (1) โครงการสอนเสริมวิชาชีพใหกับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาปญญานุกูล อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 

   (2) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตนสําหรับคน
พิการ  

   (3) โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแกคนพิการ “หลักสูตร
เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กเพื่อการเกษตร”  

  1.2) โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสําหรับคนพิการ 
   (1) โครงการพัฒนาระบบชวยผอนแรงสําหรับรถสามลอโยก 
   (2) เกาอี้รถเข็นแบบมือโยกสําหรับคนพิการ 
   (3) ชุดขับเคลื่อนรถเข็ญสําหรับคนพิการไฟฟาแบบถอดประกอบ 
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   (4) การวิจัยและพัฒนาเครื่องอาชาบําบัดสําหรับบุคคลออทิสติก 
   (5) รถจักรยานยนตเกียรอัตโนมัติเพื่อคนพิการที่ใชวิลแชร 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   (6) เตียงฝกยืนสําหรับเด็กพิการควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
   (7) การพัฒนาแวนตานําทางสําหรับคนตาบอด 
   (8) การพัฒนาหองกระตุนระบบประสาทสัมผัสสําหรับผูพิการ 
   (9) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกและปฏิบัติแบบปฏิสัมพันธรายวิชา

ภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  สําหรับผูมีความบกพรอง
ทางการไดยิน 

   (10) โครงการพัฒนารถเข็นคนพิการ โดยการเปดฝาดานขางขึ้น ลง เพื่อความ
สะดวกตอการยายตัว ขึ้น ลง 

   (11) เครื่องยกคนพิการขึ้นบันไดดวยไฟฟา 
   (12) การพัฒนารถเข็ญคนพิการใหสามารถรับแรงสั่นสะเทือนไดดี โดยการ

ปรับเปลี่ยนระบบรับแรงสั่นสะเทือน 
   (13) การพัฒนารถเข็ญคนพิการแบบโตะอเนกประสงคพับได 
   (14) โปรแกรมอานเว็บบราวเซอรเพื่อคนพิการทางสายตา 
   (15) ซอฟตแวรชวยพัฒนาการเด็กออทิสติก 
   (16) สามลอนั่งมือหมุนแบบมีเกียรสําหรับคนพิการ 
   (17) ชุดขับเคลื่อนรถเข็ญคนพิการไฟฟาแบบถอดประกอบรุนที่ 2 
   (18) ราวฝกเดินสําหรับเด็กพิการควบคุมโดยไมโครคอนโทลเลอร 
   (19) เครื่องชวยเหลือผูพิการดวยสายตา 
   (20) เครื่องฝกเดินสําหรับเด็กพิการ 
   (21) การวิจัยและพัฒนาเครื่องฝกยืนและนั่งสําหรับบุคคลออทิสติก 



35 
 

ISSUE          :  1                             FM26-01 
วันที่บังคับใช   :  1  มิย.  54                                                                หนาที่  

 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   (22) โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ “บันไดฝกยืนขึ้นที่

สูง” 
   (23) โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ “Posterior (SML)” 
   (24) โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ “Wheelchair  

Racing (SML)” 
   (26) โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือคนพิการ “ โตะสําหรับคน

พิการ” 
  1.2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
   (1) โครงการเตรียมความพรอม งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

“ทรัพยากรไทย  : กาวสูโลกกวางอยางม่ันใจ”  
   (2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  ใน 6 กิจกรรม ดังนี้ 
    (2.1) โครงการปกปกพันธุกรรมพืช และปลูกจิตสํานึก 
    (2.2) โครงการสํารวจพันธไมและปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
    (2.3) โครงการรวบรวมพันธไมหอมและพันธไมประจําถิ่น 
    (2.4) โครงการพันธกลวยไมปา  พืชสมุนไพร  และพันธไมพื้นบาน 
    (2.5) โครงการผักพื้นบานและพืชสมุนไพร 
    (2.6) โครงการปลูกสบูดํา 
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  2.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหบริการทางวิชาการ 
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

1) พัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 1) มีระเบียบการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
  2) มี  PM.23  เปนคูมือในการดําเนินโครงการ 
   2) มีการสํารวจความตองการของชุมชน 
  3) มีการประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม 
2) พัฒนาแหลงใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอม ในการบริการ  ศูนยกลาง ฯ มีแหลงใหบริการทางวิชาการ จํานวน 4 แหลงที่พรอมใหบริการทางวิชาการ

แกบุคคลทั่วไป   
3) กระบวนการติดตามและประเมินผลการใหบริการทางวิชาการ    มีกระบวนการติดตามประเมินผลการใหบริการทางวิชาการ และนําผลที่ไดไปปรับปรุงการ

ใหบริการทางวิชาการแกมหาวิทยาลัยตอไป 
4) สรางเครือขาย/ ความสัมพันธของชุมชน  ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือ หนวยงาน 

วิชาชีพ กับ มหาวิทยาลัย 
มีจํานวนเครือขาย ในปงบประมาณ 2552  จํานวน 3 เครือขาย และ 2553 จํานวน21 
เครือขาย  และ 2554 จํานวน 25 เครือขาย รวม 49 เครือขาย  

   หมายเหตุ :   รายช่ือเครือขาย  หนา 24– 27   
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ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
  

ผลการดําเนินงาน 2554  
แผน ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

1. รอยละของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการตามกรอบภาระงาน 60  80.46     
2. รอยละของนักศึกษาที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม    10  12.59    
3. รอยละของโครงการบริการทางวิชาการที่กอใหเกิดรายได   15 N/A  N/A N/A 
4. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่นําผลงานวิจัยไปถายทอดสูชุมชน / ทองถิ่น **   10 23.41   
5. จํานวนเครือขายความรวมมือทางการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก  15  49   
6. จํานวนเครือขายความรวมมือกับอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐาน   15  19    
7. จํานวนหนวยงานภายในและภายนอกที่มีเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน  20 21     
8. มีชุมชนตนแบบเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    0  10     
9. จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการ   5 6    
10. รอยละความสําเร็จของการใหบริการทางวิชาการ  80 100     
11. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานดานบริการทางวิชาการ  80  90    
หมายเหตุ : ** จํานวนโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2554  จํานวน 216 โครงการ จําแนกเปน 
  1. โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู  จํานวน 193 โครงการ  คิดเปนรอยละ 89.35 
  2. โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  จํานวน 23 โครงการ  คิดเปนรอยละ 10.64 
  ในการคิดคารอยละของโครงการบริการวิชาการที่นําผลงานวิจัยไปถายทอดสูชุมชน / ทองถ่ิน ไดนําโครงการคัดสรรผลงานวิจัย จํานวน 36 โครงการ (จากหนา 20 – 22) มาคิดดวย   
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ประเด็นยุทธศาสตร  : ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร 
เปาประสงค : สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการ ไดอยางคลองตัว บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรที่

กําหนด 
กลยุทธ  3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ   

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
 1) โครงการวางแผนอัตรากําลัง  1.1) มีแผนความตองการกําลังคน 
  1.2) มีระบบการสรรหาบุคลากร 
     ในป 2554 ไดวางแผนอัตรากําลังเพิ่ม จํานวน 9 ตําแหนง   และไดรับการอนุมัติ 9 

ตําแหนงงาน ดังนี้ 
   (1)    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    2 อัตรา 
   (2) นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา 
   (3) เจาหนาที่ธุรการทั่วไป  1 อัตรา 
   (4) คนสวน 4 อัตรา 
2) โครงการการพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน 2.1) สวพ. ไดจัดโครงการฝกอบรมบุคลากรสายสนับสนุน รวมกับนักวิจัย  ในป 2554 

จํานวน 1 โครงการ ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย = 80.00 ดังนี้ 
   (1) โครงการจัดการความรู (KM)  เพื่อสงเสริมงานวิจัยดานการเบิกจาย

งบประมาณโครงการวิจัย  : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
(โครงการวิจัย R&R) 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
  2.2) สนับสนุนใหบุคลากรของ สวพ. เขารับการฝกอบรม ทั้งภายในและภายนอก 

จํานวน 35 โครงการ  บุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 
10 คน   คิดเปนรอยละ  29.41 

  หมายเหตุ : ใน 2554 มี บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งหมด  34  คน ดังน้ี 

   - สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 14  คน 

   - ศูนยฝกหนองระเวียง  จํานวน 15  คน 

   - ศูนยฝกชุณหะวัณ  จํานวน 5 คน  

3) การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 3.1) การยกยองเชิดชูบุคลากรของ สถาบันฯ  ซึ่งในปงบประมาณ 2554 บุคลากรของ
สถาบันฯ ไดรับการยกยองเชิดชู 5 รายไดแก ผศ.นิคม  เรไร  ผศ.วิรัตน  หวังเขื่อน
กลาง  ผศ.สุทัศน  ยอดเพ็ชร  นส.รัตนภรณ  หมีเงิน  และนายบดินทร  นาคนิล 

  3.2) บุคลากรของ สวพ. ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2554 
ไดรับโลหจากนายกรัฐมนตรี ไดแก นายบดินทร  นาคนิล 

  3.3) สวพ. มีแบบประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อนําผลการปฏิบัติงานไป 
ปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 

4) โครงการใหความรูขอบังคับ จรรยาบรรณบุคลากรของบุคลากร 4.1) บุคลากรของ สวพ.รับทราบและปฏิบัติตามขอบังคับ  จรรยาบรรณบุคลากร 
  4.2) บุคลากรของ สวพ.ปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเท รับผิดชอบ และไมไดรับการ

รองเรียนเรื่องการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
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กลยุทธ  3.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ   
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

1) โครงการควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง มีแผนบริหารความเสี่ยง  มีคณะทํางานเพื่อลดความเสี่ยง  วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
โดย สวพ.ไดทําการเพื่อวิเคราะหเพื่อลดความเสี่ยงใน 3 ประเด็น ไดแก  ดานการวิจัย  
ดานการบริการทางวิชาการ และดานองคกร 

2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย การบริการทางวิชาการ อยางตอเนื่อง 
3) โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรที่มีการปฏิบัติงานดีเดน  (Best  Practice) -อยูระหวางดําเนินการ- 
4) โครงการพัฒนาระบบบริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล       ในการบริหารงานใชระบบกรรมการ ในการบริหารตามหลักธรรมภิบาล เชนคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  คณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา  คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  คณะกรรมการบริการทางวิชาการ  คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  มีกฎระเบียบ  ประกาศเปนแนวทางในการบริหาร ไดแกระเบียบฯ วาดวยการ
บริหารงานวิจัย  ระเบียบฯ วาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ระเบียบฯ วาดวยทรัพยสิน
ทางปญญา   

  4.1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ  ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติงานตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ  
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน
และมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  โดยการ
ปฏิบัติงานจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร  และเปาประสงคที่ชัดเจน  มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน  รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนา  ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 



41 
 

ISSUE          :  1                             FM26-01 
วันที่บังคับใช   :  1  มิย.  54                                                                หนาที่  

 
 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   ในการดําเนินการใหบรรลุประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สวพ. ไดดําเนินตาม

กรอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตรของ สวพ.ในระยะ ป (2553 – 
2556) แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติงานประจําป ประกอบกับสวพ. มีระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ  ที่ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมีคณะกรรมการ
ประจํา สวพ. กํากับดูแล ช้ีแนะการทํางาน ของสวพ. รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา  ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

  4.2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ  การบริหารงานตามแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมใหหนวยงานสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน  
แรงงาน  และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมคน เงิน วัสดุ อาคารสถานที่ หรือแมแตที่ดิน 

   ในการดําเนินงานที่มุงเนนประสิทธิภาพขององคกร สวพ.ไดดําเนินการโดยใช
หลักของ Thomas J. Peters  7 ประการ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในองคการ (อางจาก สมยศ นาวีการ  2525 หนา 5 การพัฒนาองคกร
และการจูงใจ) ดังนี้ 

   4.2.1) กลยุทธ (Strategy)   
    สวพ. ดําเนินการมียุทธศาสตรพัฒนาสถาบัน ระยะ 4 ป  แผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติงานประจําป  
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   4.2.2) โครงสราง (Structures) 
     กําหนดโครงการสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน และกําหนด

ภาระหนาที่ของแตละหนวยงานอยางชัดเจน  
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
    1) โครงสร า งการบริห าร งานของสถาบัน วิ จั ย แ ละพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
    

 
 

    2) โครงสรางการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา : ศูนยกลางราช
มงคลอีสานเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



43 
 

ISSUE          :  1                             FM26-01 
วันที่บังคับใช   :  1  มิย.  54                                                                หนาที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

   4.2.3) ระบบ (System) 
     มีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย และของสวพ. เปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน ไดแก 
    1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยการ

บริหารงานวิจัย พ.ศ.2553 
     1.1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง

หลักเกณฑการจางผูชวยนักวิจัย 
     1.2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง

เกณฑการจัดเก็บเงินคาธรรมเนียมจากเงินอุดหนุนการ
วิจัยจากแหลงทุนภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลอีสาน 
     1.3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง

การเผยแพรผลงานวิจัย 
     1.4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง

การลงนามยืนยันรวมรับทุนสนับสนุนการวิจัยรวมกับ
แหลงทุนตาง ๆ 

    2) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2551 

     2.1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
เกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) 

 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
     2.2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง

หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2554 

     2.3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนผลงานที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554 

     2.4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
เกณฑการพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
นักวิจัยที่ทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก(พื้นที่
ดําเนินการภายในประเทศ) 
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     2.5) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อพัฒนา
งานวิจัยสูสากล พ.ศ. 2554 (ฉบับที2่) 

     2.6) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง 
หลักเกณฑและอัตราการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ณ ตางประเทศ แบบเหมาจาย 

    3) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยการ
บริหารผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2553 

    4) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยการ
บริการวิชาการของหนวยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน พ.ศ. 2551 

 
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

    5) มี PM.24 เปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัย 
    6) มี PM.23 เปนแนวทางในการดําเนินงานบริการวิชาการ 
    7) มีคูมือ การดําเนินงานโครงการวิจัย 
   4.2.4) แบบ (Styles) 
     มีผูบริหารรับผิดชอบในงานฝายตาง ๆ และปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ : ตามโครงสราง หนา 41 
   4.2.5) บุคลากร (Staff) 
     มีบุคลากรที่ผานการคัดสรร ตามระบบของมหาวิทยาลัย เขารวมเปน

ทีมในการพัฒนาองคกร เพื่อใหบุคลากร เปนผูมีความรู ทักษะ และ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวพ.ไดมีกระบวนการใน
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การพัฒนาบุคลากร ดังนี้ สงเสริม พัฒนาบุคลากรของสวพ. ใหมี
ความรู  ทักษะในงานที่ทําเพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ ของ
บุคลากร  จัดทําแผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ระยะ 4 ป (พ.ศ.
2553 – พ.ศ. 2556) ที่สอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย    ดังน้ี 

    1) นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
      1.1) สงเสริมบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการบริการที่ดี 
      1.2) สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม และสัมมนา 
      1.3) สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
    และเพื่อใหบรรลุนโยบายดังกลาว สวพ.ไดกําหนด  แนวทางการ

พัฒนา  ดังนี้ 
 
 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
    2) แนวทางการพัฒนา 
     2.1) การวางแผนอัตรากําลัง  
     2.2) การพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ ของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
     2.3) การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 
     2.4) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
   4.2.6) ความสามารถ (Skill) 
     ความสามารถในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร สวพ.มี

แนวทางในการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาศักยภาพดานทักษะ
วิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน   โดยมีเปาหมายดังนี้  
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    1) บุคลากรเขารับการอบรม คนละ ๒ ครั้ง ตอป ไมนอยกวารอยละ 
๘๐  

    2) ไดคูมือการปฏิบัติงาน อยางนอย ๓ กระบวนการทํางาน 
    3) มีแผนพัฒนาตนเองอยางนอยรอยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
    4) การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   4.2.7) คานิยม (Shared values) 
    เพื่อใหการพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงกําหนดคานิยมองคกรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา “FAST”  เพื่อใหบุคลากรทุกคนใชเปนหลักคิดและปฏิบัติใน
การพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ดังนี้ 

    F  : Following  Best  Practice  ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุงสู
องคกรแหงคุณภาพ  

    A  : Action กระตือรือลนในการทํางานและบริการ 

    S  : Service  Mind มีจิตใจบริการ มุงเนนผูรับบริการเปน
สําคัญ 

    T  : Team  Work ทํางานเปนทีม 
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  4.3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ  การใหบริการที่สามารถ
ดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  และสรางความเช่ือม่ัน  ความไววางใจ  
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ  และ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

   ในการดําเนินงานตามหลักการตอบสนอง  สวพ.ไดดําเนินการ ดังนี้ 
   1) การรับรูความคาดหวัง ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
     1.1)   สวพ. ไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของ สวพ. สามารถใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด   

   2) การตอบสนองการใหบริการ และการแกไขขอรองเรียน 
    2.1) สวพ . ใหบริการ  ตามระ เบียบ ขอ บัง คับ และประกาศของ

มหาวิทยาลัยซึ่งนับวาเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด   
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

    2.2) สวพ. มีหนวยงาน “งานวิจัยและพัฒนา” ประจําอยูทุกวิทยาเขต เพื่อ
ใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย และบริการทางวิชาการ   

    2.3) สวพ. ใหบริการแกประชาชน ตอบสนองความตองการของประชาชน 
    2.4) สวพ. ไดนําระบบสารสนเทศมาใชในการ พัฒนามาตรฐานคุณภาพ

การใหบริการ 
    2.5) สวพ. ไดบริหารงาน ตามแผนกลยุทธ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ

ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ สวพ. มีคณะกรรมการประจํา สวพ. 
เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของ สวพ. ดังนั้นในดานขอรองเรียน 
ของผูมีสวนได สวนเสีย จึงไมมี  อยางไรก็ตาม ผูมีสวนได สวนเสีย 
สามารถรองเรียน ตามชองทางตาง ๆ ดังนี้   

     - สายตรงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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     - กลองรับความคิดเห็นของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   3) ความรู ความสามารถ ความชํานาญและมีใจใหบริการ 
    3.1) พัฒนาผูทําหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการที่มีความรู ความ 

สามารถและมีใจใหบริการ (Service mind) จากนโยบายในการ
พัฒนาบุคลากรของ สวพ.  ดังนี้   (1) สงเสริมบุคลากรใหมีจิตสํานึก
ในการบริการที่ดี (2) สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม 
และสัมมนา (3) สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
สวพ.จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

     - การวางแผนอัตรากําลัง  
 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
     - การพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ ของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
     - การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 
      การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คือ  การแสดงความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู
ในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ  รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึก
ในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

   ในการดําเนินงานตามหลักภาระรับผิดชอบ  สวพ.ไดดําเนินการ ดังนี้ 
   1) การกําหนดใหมีระบบประเมินผลและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  
    1.1) การจัดทําตําแหนงงานและคําบรรยายลักษณะงานขององคการได
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ครบถวน 
     - โดยใช JD.JS. ของมหาวิทยาลัย ในการกําหนดตําแหนงงาน

และคําบรรยายลักษณะงาน 
    1.2) การถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายขององคการสูระดับบุคคล 
     - ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัด  และเปาหมายของสถาบันใหกับ

บุคลากรในระดับตาง ๆ   โดยการนําเขาที่ประชุมบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา    

 
 
 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   2)  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
    2.1) การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการควบคุมภายในที่ดี 
     -  สวพ. ไดจัดทําโครงการสรางการบริหารงาน แบงออกเปนฝาย

ตาง ๆ และใหมีรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผู
กํากับดูแลการปฏิบัติงานในฝายที่ตนรับผิดชอบ 

    2.2) การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงในองคการ 
     - สวพ.จัดใหมีคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง ของ สวพ. ภายใต

กรอบการดําเนินงาน หนวยตรวจสอบภายใน 
     - สวพ.จัดทํารายงานความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 

เดือน 
   3)  ระบบการใหคุณและใหโทษ 
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    3.1) การจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการเช่ือมโยงกับระบบแรงจูงใจและระบบการใหโทษอยาง 
เปนรูปธรรม 

     - สวพ.ไดจัดใหมีการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เปน
ประจํา เดือน เวน เดือน ทั้งนี้เพื่อการติดตามความกาวหนาใน
การทํางาน 

     - สวพ.ไดจัดใหมีการประชุมสภากาแฟ ในระดับหัวหนาฝายงาน
ทุกวันจันทร เพื่อติดตามความกาวหนาในการทํางาน และขอ
ปญหาในการดําเนินงาน 

     - ในการประเมินบุคลากร สวพ.ไดดําเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรม กับผูถูกประเมิน 

 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
   4)  ความรับผิดชอบตอสังคม 
    4.1) การจัดใหมีกระบวนการสรางความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบ

ตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย  สวพ. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม และผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้นในการปฏิบัติงานจึง
ดําเนินการตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย  
และใหบริการบนความตองการของชุมชน และผูมีสวนไดเสีย ดังเชน 

      - สวพ. มีชุมชนที่เปนเครือขาย ทางวิจัย และบริการทางวิชาการ 
นับถึงป 2554 จํานวน49 เครือขาย (รายช่ือเครือขาย  หนา 24– 
27)   การรองขอจากชุมชน ในการพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ   

  4.5) หลักความโปรงใส (Transparency)  คือ  กระบวนการเปดเผยอยาง
ตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเม่ือมีขอสงสัย  และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไม
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ตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี  โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอน  ในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ  และสามารถตรวจสอบได 

   ในการดําเนินงานตามหลักความโปรงใส  สวพ.ไดดําเนินการ ดังนี้ 
   4.5.1) ดานวิจัย 
    (1) การพิจารณาและจัดสรรงบประมาณวิจัย 
     (1.1) การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย กอนนําเสนอ

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ สวพ.ได
ดําเนินการดังนี้ 

      (1.1.1) แตงตั้งประธานประจําสาขา เพื่อพิจารณา
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ขอเสนอโครงการวิจัย 

 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
      (1.1.2) สวพ. ทําหนังสือเชิญ ผูทรงคุณวุฒิ 

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 
      (1.1.3) สวพ. มอบใหแตละวิทยาเขตดําเนินการ

เรียงลําดับความสําคัญของขอเสนอ
โครงการวิจัย ดานองคความรู และถายทอด
เทคโนโลยี โดยมีรองอธิการบดีประจําวิทยา
เขตเปนประธาน  คณบดี  คณาจารยที่
ไดรับการคัดเลือกจากคณะ และหัวหนา
งานวิจัยและฝกอบรมเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

      (1.1.4) สวพ.เรียงลําดับขอเสนอโครงการวิจัย และ
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จัดสรรงบประมาณ เสนอคณะกรรมการ
ประจํา สวพ. เพื่อพิจารณา และสิ้นสุดที่
คณะกรรมการประจํา  สวพ. 

      (1.1.5) สวพ. แจงช่ือโครงการวิจัย และงบประมาณ
เสนอ มหาวิทยาลัย 

    (2) การเผยแพรผลงานวิจัย 
     ในการเผยแพรผลงานวิจัย ในรูปแบบการตีพิมพในวารสาร  การ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สวพ.
ใชระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  และประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

      - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2551 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
     - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องเกณฑ

และอัตราการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554 
(ฉบับที่ 2) 

     - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2554 

     - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนผลงานที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554 

     - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง 
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หลักเกณฑและอัตราการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ณ ตางประเทศ แบบเหมาจาย 

     สําหรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สวพ.ดําเนินงาน
ตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

     - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วาดวยการ
บริหารผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 
2553 

 
 
 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
     ในสวนของการจัดทําวารสารวิชาการ “มทร.อีสานวิขาการ” โดย

จัดทําปละ 2 ฉบับ โดยการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพใน
วารสาร สวพ.มีผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เปนผู
พิจารณา โดย ใน 1 บทความจะมีผูพิจารณา จํานวน 3 คน 
สําหรับคาตอบแทนการพิจารณาบทความ ใชจากกองทุน
สับสนุนการวิจัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

     - ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เรื่อง  อัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทาง
วิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

   4.5.2) ดานบริการทางวิชาการ 
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    (1) สวพ. มอบใหแตละวิทยาเขตดําเนินการเรียงลําดับความสําคัญ
ของขอเสนอโครงการบริการทางวิชาการ โดยมีรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตเปนประธาน  คณบดี  คณาจารยที่ไดรับการ
คัดเลือกจากคณะ และหัวหนางานวิจัยและฝกอบรมเปน
กรรมการและเลขานุการ 

    (2) สวพ. จัดเรียงลําดับและจัดสรรงบประมาณและแจงช่ือโครงการ
บริการทางวิชาการ และงบประมาณเสนอ มหาวิทยาลัย 

   4.5.3) ดานบริหาร 
    ในการประเมินบุคลากร สวพ. ไดดําเนินการดังนี้ 
    (1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากร สายสนับสนุน 
    (2) แบบประเมินที่ใชประเมินบุคลกร ดังนี้ 
     (2.1) แบบประเมิน ของ กบค.  

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
     (2.2) แบบประเมิน 360 องศา 
     (2.3) แบบประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การทํางาน 
    หมายเหตุ : แบบประเมิน (2.1) หนา...... ถึง ....... 

     แบบประเมิน (2.2) หนา...... ถึง ....... 

     แบบประเมิน (2.3) หนา...... ถึง ....... 

   4.5.4) การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
    สวพ. เปดเผยขอมูลขาวสาร ผานตามชองทาง ดังนี้ 
    (1) ขอมูล Online ทาง Web ของมหาวิทยาลัย และ สวพ. 
    (2) จดหมายขาวของ สวพ. 
    (3) วารสารวิชาการ มทร.อีสาน 
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  4.6) หลักการมีสวนรวม (Participation)  คือ  กระบวนการที่ขาราชการ  พนักงาน
หนวยงาน  ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการ
รับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอปญหา  หรือประเด็นที่
สําคัญที่เก่ียวของ  รวมคิดแนวทาง  รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนา 

   ในการดําเนินงานตามหลักการมีสวนรวม  สวพ.ไดดําเนินการ ดังนี้ 
   4.1.1) ดานวิจัย 
    ในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย  ไดเปดโอกาสใหคณะ และวิทยา

เขตมีสวนรวมในการพิจารณา   
   4.1.2) ดานบริการทางวิชาการ 
    (1) ในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิบริการทางวิชาการ  ไดเปด

โอกาสใหคณะ และวิทยาเขตมีสวนรวมในการพิจารณา   
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

    (2) การใหบริการทางวิชาการ ไดเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจขอรับการบริการ สวพ.ดําเนินการสํารวจความ
ตองการ การขอรับบริการทางวิชาการ 

   4.1.3) ดานบริหาร 
    สวพ.เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการรับรู  เรียนรู  ทําความ

เขาใจ  รวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอปญหา  หรือประเด็นที่สําคัญที่
เก่ียวของ  รวมคิดแนวทาง  รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนา โดยผานทางชองทางการประชุม
ของบุคลากร ประจํา สวพ. อาทิเชน 

    (1) การมีสวนรวมในการรับรู  ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
    (2) การมีสวนรวมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจ 
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    (3) การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
  4.7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  คือ  การถายโอนอํานาจการ

ตัดสินใจ ทรัพยากร  และภารกิจจากหนวยงานใหแกสวนงานดําเนินการแทนโดย
มีอิสระตามสมควร  รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ  ในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบุคลากร  โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการ  และผูมีสวนไดสวนเสีย  การปรับปรุงกระบวนการ  และ
เพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของหนวยงาน 

   ในการดําเนินงานตามหลักการกระจายอํานาจ  สวพ.ไดดําเนินการ ดังนี้ 
   4.1.1) ดานวิจัย 
    ดานพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให 
    เกิดความเปนธรรมในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย สวพ. ได

กระจายอํานาจในการพิจารณา  ไปยังวิทยาเขตตนสังกัด  
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

   4.1.2) ดานบริการทางวิชาการ 
    ดานพิจารณาขอเสนอโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อใหเกิดความเปน

ธรรมในการพิจารณาขอเสนอโครงการบริการทางวิชาการ สวพ. ได
กระจายอํานาจในการพิจารณา  ไปยังวิทยาเขตตนสังกัด 

   4.1.3) ดานบริหาร 
    (1) มอบหมายงาน  
     ไดจัดแบงสวนบรหิารงานภายใน สวพ. ออกเปน 3 หนวยงาน

หลักไดแก ฝายวิจัย  ฝายบริการทางวิชาการ และฝายบริหาร 
โดยมอบหมายใหแตละฝายมีหัวหนาฝาย และมีบุคลากรใน
สังกัดดําเนินงานตาม  JD.JS 

    (2) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  
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     ไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝาย และแตละ
ตําแหนงงานตามโครงสรางที่กําหนด 

    (3) มอบอํานาจหนาที่  
     ดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
  4.8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  คือ  การใชอํานาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ  

ขอบังคับในการบริหารงานดวยความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

   ในการดําเนินงานตามหลักนิติธรรม  สวพ.ไดสงเสริมใหบุคลากรทําหนาที่ โดยมี
การ คํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดและ 
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนได 
สวนเสียฝายตาง ๆ ดังนี้ 

 
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

   4.8.1) สวพ.ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบของทางราชการ  จรรยาบรรณบุคลากร 

   4.8.2) สวพ. มีกฎระเบียบประจําสถาบัน เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

   4.8.3) สวพ.ใหบริการแกบุคคลโดยไมเลือกปฏิบัติ 
  4.9) หลักความเสมอภาค (Equity)  คือ  การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยาง

เทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง  ถิ่นกําเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  
เพศ  อายุ ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทาง
การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  ความเช่ือทางศาสนา  การศึกษา  การฝกอบรม   
และอื่นๆ 
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   ในการดําเนินงานตามหลักความเสมอภาค  สวพ.ไดใหบริการแกบุคคล ทั้ง
ภายใน และภายนอกดวยความเสมอภาค โดยไม แบงแยกดานชายหรือหญิง  ถิ่น
กําเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  
สถานะของบุคคล  ฐานะทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  ความเช่ือทางศาสนา  
การศึกษา   อาทิเชน 

   4.1.1) พัฒนาขีดความสามารถของผูพิการ และผูดอยโอกาสใหสามารถดํารง
ตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (รายละเอียด หนา32-34) 

   4.1.2) ใหบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ 
ชุมชนและสังคม (รายละเอียด หนา30-31) 

 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
    โครงการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี (รายละเอียด 

หนา20-22) 
   4.1.3) สวพ.มีเครือขาย ในดานวิจัยและบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยที่ใน

ปงบประมาณ 2552  จํานวน 3 เครือขาย พ.ศ. 2553 จํานวน21 
เครือขาย  และ พ.ศ. 2554 จํานวน 25 เครือขาย รวม 49 เครือขาย 
(รายละเอียดหนา 24-27) 

  4.10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)  คือ  การหาขอตกลงทั่วไป
ภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ  ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใช
กระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน  
โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคาน  ที่ยุติไมไดใน
ประเด็นที่สําคัญ  โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพอง
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โดยเอกฉันท 
   ในการดําเนินงานตามหลักมุงเนนฉันทามติ  สวพ.ไดดําเนินการ ดังนี้ 
   4.10.1) สวพ.เปนหนวยวานสนับสนุน ที่มีการบริหารตามยุทธศาสตร และกล

ยุทธที่กําหนด ในแตละปงบประมาณ นอกจากนั้น สวพ.ยังมี
คณะกรรมการประจํา สวพ. ทําหนาที่ตรวจสอบ เสนอแนะ แนวทางใน
การพัฒนางาน สวพ.ใหมีการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

   4.10.2) ในการบริหารภายใน สวพ. บริหารตามโครงสรางที่กําหนด และปด
โอกาสใหบุคลากร ไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
พัฒนางาน  

 
โครงการ ผลการดําเนินงาน 

   4.10.3) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการประเมินผลในรูปของ
คณะกรรมการ และการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เปนการประเมินแบบ 360 องศา โดยบุคลากรของสวพ. 

   4.10.4) ในการตัดสินเพื่อการจัดสรรงบประมาณ  ไดเปดโอกาสใหทุกวิทยา
เขตมีสวนรวมในการตัดสิน จากตนสังกัด โดยคํานึงถึงผูมีวาวนได
สวนเสีย 

   4.10.5) สวพ.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เปดเผย  
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4) โครงการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ     

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
5) โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวของกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการ

บริหารงาน อาทิเชน 
  5.1) การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  5.2) การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  5.3) การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยสินทางปญญา 

ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
  

ผลการดําเนินงาน 2554 
แผน ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 
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1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง    90 29.41    
2. จํานวนหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาสูองคกรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน   0  N/A N/A N/A 
3. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารับการอบรม   0 80    
4. จํานวนหนวยงานภายนอกที่ไดรับขอมูลขาวสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  30 250    
5. รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานดานบริหาร  80 75   
6. จํานวนครั้งของการศึกษาดูงาน 0 2     
 

 


