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ส่วนที่ 1 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564  

 1. วิสัยทัศน ์(Vision)   

      “สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีการสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดดเด่น เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”    

3. พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Missions) 
1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น  ระดับชาติ และ

นานาชาติ  
3. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม   
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและรายได้จากภายนอกเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับใหม่) 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์การตามหลักธรรมาภิบาล   
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการ (Action plan) สถาบันวจิัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธภิาพ  
กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัย
ที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมให้นักวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.1 โครงการเงินสนับสนุนงานวิจัย      ก.พ.-ก.ย. 
2563 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา /ฝ่ายวิจัย 

(1,000,000) 

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (75,000) 

1.2.1 โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พบนักวิจัย 
-เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้
ได้ทุน 
-เขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ร้อยละ 80 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบริหารและวิจัย 50,000 

1.2.2 โครงการ KM ด้านการวิจัย และ
ยกย่องนักวิจัยดีเด่น   

ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการ KM ด้านการวิจัย  

ระดับ 3 พฤษภาคม
2563 

ฝ่ายวิชาการ 25,000 

1.2.3 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 
 

จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 

10 ชิ้น/เรื่อง มีนาคม 2563 ฝ่ายบริหารและวิจัย - 
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กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

 

1.3 โครงการสนับสนุนและเผยแพร่
งานวิจัย  

(220,000) 

1.3.1 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมและจัดนิทรรศการแสดงผล
งานวิจัย Thailand Research Expo 

จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
รางวัลในงาน Thailand 
Research Expo  

1 เรื่อง เมษายน 2563 ฝ่ายบริหารและวิจัย  
120,000 

1.3.2 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมและจัดนิทรรศการแสดงผล
งานวิจัยและร่วมประชุมวิชาการราช
ภัฏวิจัย 

จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปแสดง
ในงาน 

4 เรื่อง 2-5 ธันวาคม 
2563 

ฝ่ายบริหารและวิจัย 100,000 

1.3.3 โครงการสนับสนุนการจัดทำ
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระดับความสำเร็จของการจัด
โครงการ 

ระดับ 3 มีนาคม – 
สิงหาคม 2563 

สถาบันวิจัยฯ 25,000 

1.4 โครงการบริหารจัดการงานวิจัย
และขับเคลื่อนงานวิจัย 

(525,000) 

1.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา
โครงร่างงานวิจัย และค่าตอบแทน
ตรวจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการฯ 

ระดับ 3 1 ตุลาคม 62 – 
30 กันยายน 

2563 

สถาบันวิจัยฯ 135,000 

1.4.2 ติดตามรายงานความก้าวหน้า
วิจัยงบแผ่นดิน 2562 

ร้อยละของงานวิจัยที่มา
รายงานความก้าวหน้า 

ร้อยละ 100 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยฯ 30,000 

1.4.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 
2 อัตรา x 180,000 

จำนวนบุคลากรประจำ
โครงการ 

2 คน 1 ตุลาคม 62 – 
30 กันยายน 

2563 

สถาบันวิจัยฯ 360,000 

 1.4.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จริยธรรม 

จำนวนการจัดประชุม
คณะกรรมการ 

2 ครั้ง กุมภาพันธุ์- 
กันยายน 2563 

สถาบันวิจัยฯ 40,000 
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กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

 1.5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักวิจัยที่มีต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 มีนาคม – 
สิงหาคม 2563 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

20,000 

1.6 โครงการสนับสนุนการนำเสนอ
ตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความ
วิจัย  

จำนวนบทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ 

100 
บทความ 

1 ตุลาคม 62 – 
30 กันยายน 

2563 

สถาบันวิจัยฯ 450,000 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาแหล่งทุนวิจัยและแสวงหารายได้จากภายนอก 

กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหา
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

2.1  โครงการร่วมมือและ
พัฒนาเครือข่าย 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ร้อยละ 80 มีนาคม – 
มิถุนายน 2563  

สถาบันวิจัยฯ   80,000 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   
กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

(บาท) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และมี 
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ
และกลไกเพ่ือยกระดับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานให้เป็นที่
ยอมรับ 

 3.1 ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

  
(30,000) 

3.1.1 รายงานประจำปี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ร้อยละของโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 90 กรกฎาคม 
2563 

ฝ่ายวางแผนและ
และประกันคุณภาพ 

10,000 

3.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 

คะแนนประกันคุณภาพ
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 4.00 
คะแนน 

มากกว่า 4.00
คะแนน 

มิถุนายน 2563 ฝ่ายวางแผนและ
และประกันคุณภาพ 

20,000 

3.3 โครงการพัฒนาบุคลากรและ
ฝึกอบรม  

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพ  

ร้อยละ 100  พฤษภาคม 
2563 

 สถาบันวิจัยฯ (100,000) 
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