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บทสรุปผูบริหาร 

 

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
และบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขึ้น เพื่อจัดทำแผน
บริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561–2565  และเพื่อใชเปนแนวทางใน
การขับเคลื่อนดานการวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใหสอดคลองกับบริบทใน
ยุคปจจุบัน 
   แผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ประกอบดวย สวนที่ 1 ประวัติความ
เปนมา และผลการดำเนินงานที่ผานมา สวนที่ 2 ความสอดคลองและเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับไดแก 
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม และแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) สวน
ที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ดานการบริหารงานวิจัย งาน
สรางสรรค และนวัตกรรม ไดแก ว ิส ัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  ว ัตถุประสงคของแผน 
รายละเอียดของแตละประเด็นยุทธศาสตร ไดแก กลยุทธ ตัวชี ้วัด คาเปาหมาย แผนที่ยุทธศาสตร 
(Strategic map)  และประมาณการวงเงินงบประมาณ สวนที่ 4 แนวทางสูการปฏิบัติ การกำกับติดตาม
แผนฯ และการประเมินผลของแผนฯ และสวนสุดทาย เปนภาคผนวก  
   
 แผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม มี 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

   ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ยุทธศาสตรที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือ และสงเสริมใหนักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหลง

ทุนภายนอก  

   ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนานักวิจัยใหมีคุณภาพในการผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม 
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สวนที่ 1  

บทนำ 
 

1.1 ประวัติความเปนมา  
 1.1.1 ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค ตำบลตลาด  
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อท่ี 457 ไร 206 ตารางวา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีประวัติการกอตั้งมายาวนานแตป พ.ศ. 2468 
ไดพัฒนาจากโรงเรียนประถมกสิกรรม โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา พ .ศ .2478 โรงเร ียน
ฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2481 โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม 
พ.ศ. 2497 วิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ. 2505 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2538  และ
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2547 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีปรัชญาที่วา พัฒนาบัณฑิตให ม ีความรู   คู 
คุณธรรม  นำชุมชนพัฒนาใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน กอปรกับเป็นมหาวิทยาลัยที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมที่ม ีจุดเดน ดานการบริการวิชาการแกทองถิ่นและสังคม มีการ
เขาถึงชุมชนทั่งที่อยู ใกลเคียงและชุมชนรอบนอก โดยใหการบริการวิชาการทั้งดานวิชาการ 
ดานศาสนา และดานสังคม ป ีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดสอนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภายใตคณะตาง ๆ  มีจำนวน 
9 คณะ มีหลักสูตรที่เปิดสอน รวม ทั้งสิ้น จำนวน 106 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 72 
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร จำนวน   1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 19 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาเอก จำนวน 14 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมด 12,150 คน มีบุคลากร จำนวน 1,051 
คน เป็นบุคลากรสายสอน จำนวน 620 คน  และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 431 คน  
 

 1.1.2 ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ อัตลักษณและเอกลักษณ 
  1.1.2.1 ปณิธาน  
   วิชาการเปนเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา : วิชชา จ ธมฺโม ชนตเนติ 
  1.1.2.2 ปรัชญา 
   พัฒนาบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมนำชุมชนพัฒนาใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
  1.1.2.3 วิสัยทัศน 
   มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
   (A Quality University for Local-based Sustainable Development) 
 

   - คานิยามวิสัยทัศน (Definition of Vision) 
    1) มหาวิทยาลัยที มีคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยที มีความพรอมใน    
การบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ บริหารจัดการแบบมืออาชีพ พัฒนาบัณฑิตที มีเอกลักษณ มี
คุณภาพมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของชุมชนและทองถิ่นและระดับสากล 
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    2) พัฒนาทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน หมายถึง มหาวิทยาลัยที่
เป็นที่พึ่งของชุมชนและทองถิ่น บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาทองถิ่นรวมกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม องคความรู โดยนอม
นำแนวทางตามพระราชดำริสู การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ใหม ีศ ักยภาพในการบริหารจัดการ
พ่ึงพาตนเองอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  1.1.2.4 คานิยม 
   สรางสังคมแหงการเรียนรู  เชิดชูคุณธรรม 
   นำอยางมีวิสัยทัศน      เนนผลลัพธที่มีคุณคา 
  1.1.2.5 พันธกิจ 
   1) ผลิตบัณฑิตให ม ีค ุณภาพ มีท ัศนคติที ดี เป ็นพลเมืองด ีในส ังคม และม ี
สมรรถนะตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
   2) วิจ ัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที มีคุณภาพ มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
มุ งเน น การบูรณาการพันธก ิจส ัมพันธ เพื่อบร ิการวิชาการนำไปใชประโยชน หรือต อยอดเชิง
พาณิชยอยางเปนรูปธรรม 
   3) พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความตองการที่แทจร ิงของ
ชุมชน สงเสริมทำนุบำร ุง ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ถายทอดองคความรู  และ
เทคโนโลยี โดยนอมนำแนวพระราชดำริสูการปฏิบัติ 

   4) สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและ
เสริมสรางความเขมแข็งของผูนำชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวม 
   5) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลัก
ธรรมาภิบาลพรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  1.1.2.6 อัตลักษณ 

   พรอมทำงาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ 
   Ready to work with Mind of service, Unity and responsibility 
  1.1.2.7 เอกลักษณ 
   เปนแหลงเสริมสรางภูมิปญญาเพ่ือแผนดิน 
   A Source of Wisdom for the Land 
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1.1.2 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานที่ทำหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ
ขับเคลื่อนดานการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ซึ่งเริ่มกอตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2530 โดยมี
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ป ดังนี้ 
 

1.1.2.1  วิสัยทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Vision)    

        “สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู และเปนหนวยงานชั้นนำที่มี

การสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดดเดน เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคม

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”    

  1.1.2.2 พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Missions) 
1) พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

2) สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนอง

ความตองการในการพัฒนาทั้งในระดับองคกร ชุมชน ทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  

3) สงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

และทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม   

4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัยและการสรางเครือขายความรวมมือ  

5) แสวงหาแหลงทุนวิจัยและรายไดจากภายนอกเพื่อเตรียมความพรอมในการเปน

มหาวิทยาลัยในกำกับ 

6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 

      1.1.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา ป พ.ศ. 2560-2564 

(ทบทวน ป 2562) 
1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

2) สรางเครือขายความรวมมือ และสงเสริมใหนักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก  

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององคการตามหลักธรรมาภิบาล   
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1.1.2.4 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ป 2559-2562 

 
ภาพที่ 1 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ป 2559-2562 

จากภาพที่ 1 แสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 พบวา งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยทั้ง บกศ. และงบประมาณ

แผนดิน มีทิศทางที่ลดลงอยางตอเนื่อง ทำใหสัดสวนจำนวนงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยตอจำนวน

อาจารยประจำและนักวิจัยลดลงไปดวย 
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ทุนวิจัยรวม

ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ บกศ.  

(บาท) 

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

2559 25,716,900 21,014,700 46,731,600 

2560 26,231,300 39,931,800 66,163,100 

2561 9,672,600 27,158,000 36,830,600 

2562 800,000 5,754,700 6,554,700 
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1.2  ผลการดำเนินงานที่ผานมา  

 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“เขียนโครงการวิจัยอยางไรใหไดทุน” ในวันศุกรที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. 
ณ หองประชุมวิญูคุวานันท  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประทีป พืชทองหลาง เพื่อให
ความรูแกนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการสงขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนทั้งภายในและภายนอก 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานวันราชภัฏตักสิลา ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่นที่ยั่งยืนขึ้น ในระหวางวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดนิทรรศการผลงานวิจัยจากงานวิจัยที่ไดรับทุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)   

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ 
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยรวมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำป พ.ศ. 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน” วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเปนตัวแทน เขารวมแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562 หรอื 
Thailand Research Expo 2019 ณ หองประชุมเวิลด บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับหนวยงาน
เครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคสวนที่เกี่ยวของ จัดขึ้นระหวางวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 
โดยผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม เรื่อง “กลไกหนุนเสริมในพ้ืนที่ระบบดูแลผูสูงอายุที่มี
ความพิการรวมโดยชุมชนทองถิ่น” เขารวมแสดงผลงานวิจัยในครั้งนี้ และไดรับรางวัล Bronze 
Award ซึ่งไดรับถวยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พรอมเงินรางวัล จำนวน 
30,000 บาท 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสถาบันวิจัยพบนักวิจัย 
: เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยตอแหลงทุนภายนอก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ หอง
ประชุมวิญู คุวานันท ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการ KM ดานวิจัยและยก
ยองนักวิจัยดีเดน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา ณ หองประชุมวิญูคุวานันท ชั้น 5 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อยกยองเชิดชูนักวิจัยในแตละดานการ
วิจัย และเปนขวัญกำลังใจในการทำงานวิจัย 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อใหผูสอนมี
ความรูความเขาใจในการดำเนินงาน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่หองประชุมวิญูคุวานันท ชั้น 5 
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อใหการสงเสริมการพัฒนา
หลักสูตรและการทำวิจัยของบุคลากรใหเปนหลักสูตร WIL 

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการเขียน
บทความตีพิมพเผยแพร เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมวิญูคุวานันทชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

9. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  ไดจัดพิมพเผยแพรแลว ไดแก   

9.1 วารสารปที่ : 5  ฉบับที่ : 2 ประจำเดือน : กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561  
  จำนวน 30 เรื่อง   

9.2 วารสารปที่ : 6  ฉบับที่ : 1 ประจำเดือน : มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562  
  จำนวน 38 เรื่อง 

10. โครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือชุมชนเขมแข็งและทองถิ่นนาอยูอยางยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีไ่ดรับทุนจาก สสส. จำนวน 4,200,000 บาท ผลิตผลงานวิจัยทั้งสิ้น 
จำนวน 84 เรื่อง   

11. นักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนวิจัย บกศ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 WIL จำนวน 17 
โครงการๆ ละ 50,000 บาท เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท  

12. นักวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จำนวน 20 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 2,877,350 บาท  

13. นักวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนสงเสริมเผยแพรผลงานทางวิชาการ งบ บกศ. ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 100 เรื่อง เปนจำนวนเงิน 277,800 บาท  

14. ผลงานวิจัยที่นำไปใชประโยชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 185 เรื่อง  
15. ในปการศึกษา 2561 มีผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย จำนวน 330 

บทความ 
16. เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.rmu.ac.th/ 
17. ระบบวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา http://tci-thaijo.org/index.php/rdirmu 
18. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย http://research.rmu.ac.th/rdi-mis-admin/index.php 
19. หองสมุดงานวิจัย http://research.rmu.ac.th/library/  
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สวนที่ 2 

ความสอดคลองของแผน 3 ระดับ 

 
2.1 ความสอดคลองของแผน 3 ระดับ 
     2.1.1 แผนระดับที่ 1 : แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  แผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป คือ ประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ดังนี้  
  (1) เปาหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
  (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
   3.1  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21  
   3.2  การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 

    2.1.2 แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564)   
  แผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้ 
   (1.1) เปาหมาย : การเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
และการเพิ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดบ
ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
                (1.2) แนวทางการพัฒนา  
                      (1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิง
พาณิชยและเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได
เอง และกลุมเทคโนโลยีที่นำสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
                      (2) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ดานบุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้ง
ความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี  
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    2.1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ   

         2.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2560-2564) 
 ยุทธศาสตรที่ 1 พันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค  
  เปาหมายที ่1.1 : มหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับ
ประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชนและทองถิ่นไดรับการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา 
  กลยุทธที ่3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และ 
การบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย กับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค 
          ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  
  เปาหมายที ่3.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มี
สมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  กลยุทธที่ 12 พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนมืออาชีพ  
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล  
  เปาหมายที ่4.1 มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติดานการเปน
สถาบันการศึกษาเพ่ือทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ 
  กลยุทธที่ 16 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางปรเทศ เพ่ือ
เสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธที่ 17 เพ่ิมบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นโดยใหความสำคัญกับ
การบูรณาการ การเรียนการสอนกับการพัฒนาทองถิ่น/ การสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา  
 

     2.1.3.2 แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)  
     ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหมี

ประสิทธิภาพ   
เปาประสงคที่ 1 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคที่ 2 นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

เปาประสงคที่ 3 ผลงานวิจัยของนักวิจัยไดรับการตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

เปาประสงคที่ 4 มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ      

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนานักวิจัยใหมีคุณภาพ  
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กลยุทธที่ 3 สงเสริมใหนักวิจัยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น จัดหา

แหลงทุนวิจยัและแสวงหารายไดจากภายนอก 

   เปาประสงค :  1 มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

                         2 นักวิจยัไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  

กลยุทธที่ 1 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอกอยาง
ตอเนื่อง 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหนักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  
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2.2 ตารางที่ 1 การวิเคราะหความสอดคลองของแผนบริหารงานวิจัยฯ กับแผนตางๆ  
  ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฉบับ

ที่ 12 

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ป 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

แผนบริหารงานวิจัย งาน
สรางสรรค และนวัตกรรม  

การวิเคราะห 
ความสอดคลอง 

เหตุผลสนับสนุน 
การวิเคราะห 

สอดคลอง ไมสอดคลอง 

การพัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตรที่ 1 พันธ
กิจสัมพันธเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่นอยาง
สรางสรรค   
ยุทธศาสตรที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปน
เลิศ 
ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบนพื้นฐานธรร
มาภิบาล   
 

ยุทธศาสตรที่ 1 : 

พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหาร

งานวิจัยใหมี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  

สรางเครือขาย

ความรวมมือในการ

พัฒนาทองถิ่น 

จัดหาแหลงทุนวิจัย

และแสวงหารายได

จากภายนอก 

ยุทธศาสตรที่ 1 พฒันาระบบ

และกลไกการบริหารงานวจิัยให

มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางเครือขาย

ความรวมมือ และสงเสริมให

นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอก  

ยุทธศาสตรที่ 3 พฒันานักวิจัย

ใหมีคุณภาพในการผลิต

ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม 

3  จากการวิเคราะห
ขอมูล พบวา  แผน
บริหารงานวิจัยฯ ใน
ยุทธศาสตรที่ 1,2,3 มี
ความสอดคลองกับ
แผนระดับตางๆ  
ขางตน 
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2.3 การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ดานการวิจัย 

งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

  

การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจดุออน)  

จุดแข็ง 
1. มีบุคลากรที่มีความสามารถในการทำวิจัยที่หลากหลายสาขา 

2. มหาวิทยาลัยมีองคความรูที่เกิดจากงานวิจัยที่สามารถนำไปใชประโยชนเชิงพ้ืนที่ไดอยางเปน

รูปธรรม 

จุดออน 
1. งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยภายใน (บกศ.) ลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหจำนวนผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมมีสัดสวนคอนขางต่ำ เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารยและ

นักวิจัย 

2. งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย / บทความวิชาการลดลงอยางตอเนื่อง 

3. นักวิจัยมีการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย/บทความวิชาการในระดับนานาชาติจำนวนนอย 

4. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ขอทุนวิจัยงบประมาณแผนดินไดลดลง เนื่องจากศักยภาพในการ

เขียนขอเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยยังมีนอย  

5. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยังมีจำนวนนอย 

6. การกำหนดกรอบประเด็น (Theme) ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยภายใน (บก

ศ.) ยังไมครอบคลุมทุกศาสตร  

 

การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

โอกาส 
1. พระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

2. มีแหลงทุนวิจัยจากภายนอกท่ีหลากหลาย 

3. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ สามารถเขาถึง

แหลงขอมูลสารสนเทศไดงายและหลากหลาย ทำใหสามารถพัฒนาโจทยวิจัย และใชขอมูล

ประกอบการทำวิจัยไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน 

4. นโยบายของรัฐบาล เชน นโยบายไทยแลนด 4.0 และนโยบาย Start up เปดโอกาสให

นักวิจัยไดพัฒนาโจทยวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดเพ่ิมข้ึน 
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อุปสรรค 
1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผนดินมีแนวโนมที่ลดลง 

2. ภาวะการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความรุนแรงขึ้น สงผลทำใหเกิดการแยงตัว

นักเรียนมัธยม ทำใหนักวิจัยไดรับการจัดสรรเงินรายไดจากงบรายได (บกศ.) ลดลง  

3. แหลงทุนวิจัยจากภายนอกมักกำหนดชวงเวลาในการสงขอเสนอโครงการวิจัยเพียงชวงเวลา

สั้น ๆ ในระยะเวลาที่จำกัด ทำใหนักวิจัยไมสามารถดำเนินการจัดทำขอเสนอโครงการวิจัยให

แลวเสร็จภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนดได 
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สวนที่ 3 

สาระสำคัญแผนปฏิบัตริาชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ดานการบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

 
3.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  

      3.1.1 วิสัยทัศน  

     “ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดดเดน เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคมตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”     

คำอธิบายวิสัยทัศน (Definitions of Vision)  

1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและความโดดเดน หมายถึง ผลงานวิจัยที่

ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมในเชิงพาณิชยได  

2. พัฒนาทองถิ่นและสังคม หมายถึง เปนหนวยงานที่นำองคความรู มาผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และใหบริการวิชาการ รวมกับภาคีเครือขายในการเสริมสราง ความเขมแข็งให

สังคม ชุมชน และทองถิ่น   

3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เปนหนวยงานที่นอมนำแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักยึดในการทำงานเพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนาตาม

พันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบความพอเพียง 3 ดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว และบนพ้ืนฐาน 2 เงื่อนไข คือ ความรู และคุณธรรม 

 

     3.1.2 พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

2. สรางและพัฒนาบุคลากรใหเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความ

ตองการในการพัฒนาทั้งในระดับองคกร ชุมชน ทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  

3. สงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ
ทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม   

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัยและการสรางเครือขายความรวมมือ  

5. แสวงหาแหลงทุนวิจัยและรายไดจากภายนอกเพื ่อเตรียมความพรอมในการเปน
มหาวิทยาลัยในกำกับ 
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3.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น จัดหาแหลงทุน

วิจัยและแสวงหารายไดจากภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีคุณภาพในการผลิตผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรม 

3.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม  

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

2) เพ่ือจัดทำแผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

3) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการใน

การพัฒนาทั้งในระดับองคกร ชุมชน ทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  

4) เพ่ือใหมีการดำเนินงานเปนไปตามระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยฯ ที่กำหนดไว 

     ตัวชี้วัดวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

วัตถุประสงคของแผน ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการ

สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย  

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ

กลไกการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 

2.เพื่อจัดทำแผนบริหารงานวิจัย 

งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหาร

งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

ระดับ 3 

3. เพ่ือพัฒนานักวิจัยใหมีคุณภาพ รอยละของนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะทางดานวิจัย งานสรางสรรค และ

นวัตกรรม  

รอยละ 30 

4. เพื่อใหมีการดำเนินงานเปนไป

ตามระบบและกลไกการบริหาร

งานวิจัยฯ ที่กำหนดไว 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเปนไป

ตามระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยฯ 

ระดับ 3 
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3.3 รายละเอียดของแผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ป พ.ศ. 2561-2565 

     ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เปาประสงคที่ 1 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคที่ 2 มีระบบและกลไกทรัพยทสินทางปญญา 

เปาประสงคที่ 3 ผลงานวิจัยของนักวิจัยไดรับการตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

เปาประสงคที่ 4 มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ       

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

Based 

line 

2562 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. โครงการหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธที่ 1 พัฒนา

ระบบและกลไกการ

บริหารงานวิจัยใหมี

ประสิทธิภาพ 

1.1 ระดับความสำเร็จของการจดัทำแผน

บริหารงานวจิัยและนวัตกรรม (สวพ.) 

ระดับ - - - 2 3 4 1) โครงการ

สนับสนุนทุนวิจัย 

1.2 จำนวนโครงการพฒันาทองถิ่นที่      

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนสูการวิจัย  

(มรม.ย.1-3.4.1)   

 โครงการ 13 6 9 10 15 18 

กลยุทธที่ 2 พัฒนา

ระบบและกลไก

1.3 จำนวนผลงานวิจัยและองคความรูที่

กอใหเกิดทรัพยสินทางปญญา (มรม.ย.3-

17.1) 

เร่ือง 0 

(X) 

  9 10 11 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

Based 

line 

2562 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. โครงการหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

ทรัพยทสินทาง

ปญญา 

1.4 จำนวนทรัพยสินทางปญญาที่ถูกนำไปใช

ประโยชนอยางเปนรูปธรรม/ตอยอดเชิง

พาณิชย (มรม.ย.3-17.2) 

เร่ือง 0 

(X)  

  9 10 11 2) โครงการอบรม

เกี่ยวกับทรัพยทสิน

ทางปญญา 

1.5 จำนวนอาจารยที่มีผลงานวิชาการ/

นวัตกรรม/งานสรางสรรคที่ไดรับการจด

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์  

(มรม. ย.3 12.1.(2.1)) 

คน 3 

(X) 

  10 15 20 

กลยุทธที่ 3 สงเสริม

ใหนักวิจัยตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย

และนวัตกรรมทั้งใน

1.6 จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรหรือ

นำไปใชประโยชนที่เกิดจากการบูรณาการ

พันธกิจสัมพนัธเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  

(มรม.ย.1-3.4.4)     

เร่ือง 84 15 20 25 30 35 3) โครงการสงเสริม

สนับสนุนและ

เผยแพรงานวิจัย 

4) โครงการ

สนับสนุนการ

นำเสนอตีพิมพ

1.7 จำนวนอาจารยที่มีผลงานบทความวิจัย/

บทความวิชาการเผยแพรในระดับชาติ  

(มรม. ย.3-2.12 (2.2)) 

คน 275 

(X) 

400 400 410 420 430 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

Based 

line 

2562 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. โครงการหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.8 จำนวนอาจารยที่มีผลงานบทความวิจัย/

บทความวิชาการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

(มรม. ย.3-2.12 (2.3))  

คน 27 

(X) 

25 50 60 70 80 บทความวิชาการ / 

บทความวิจัย 

1.9 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับ

การอางอิง (Citation) (มรม.ย.3-12.4.1)  

เร่ือง  60 19 30 40 50 60 

1.10 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรบั

การนำไปใชประโยชน (มรม.ย.3-12.4.2)  

เร่ือง 185 85 90 100 120 140 

กลยุทธที่ 4 พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงานวิจัย

ใหมีประสิทธิภาพ 

1.11 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ
บริหารงานวจิัย RDI-MIS 

(สวพ.) 

ระดับ 2 - 2 3 3 4 5) โครงการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น จัดหาแหลงทุนวิจัยและแสวงหารายไดจากภายนอก 

   เปาประสงค :  1 มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

                         2 นักวิจยัไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  
กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

Based 

line 

2562 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. โครงการหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธที่ 1 สราง

และพัฒนา

เครือขายความ

รวมมือดานการ

วิจัยกับ

หนวยงาน

ภายนอกอยาง

ตอเนื่อง 

2.1 จำนวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย

ดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นในพื้นทีบ่ริการอยาง

ตอเนื่องทุกป (มรม. ย.1 1.1) 

เครือขาย 40 24 33 40 42 44 1) โครงการ

รวมมือและ

พัฒนาเครือขาย 

2) โครงการราช

ภัฏวิชาการ 

 

2.2 ระดับความสำเร็จในการพฒันาฐานขอมูลของ

พื้นที่บริการ เพื่อใชในการวิเคราะห  

ประเมินและวางแผนพฒันาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัย (มรม. ย.1 1.3)  

ระดับ 3 - 2 3 3 4 

2.3 จำนวนโครงการสะสมที่ดำเนินการในรูปแบบ

เครือขายประชารัฐ เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที่ในพื้นที่

จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ  

 โครงการ 7 3 6 9 12 15 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

Based 

line 

2562 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. โครงการหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(มรม. ย.1 2.1)  

2.4 จำนวนหมูบานสะสมที่มหาวิทยาลัยดำเนนิการ

หรือมีสวนรวมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ (มรม. ย.1 2.2 (1) 

หมูบาน 15 - 10 14 18 22 

2.5 จำนวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับ

องคกรภายในประเทศ (สวพ.) 

เครือขาย 2 - 2 2 3 4 

กลยุทธที่ 2 
สงเสริมใหนักวิจัย

แสวงหาทุนวจิัยจาก

แหลงทุนภายนอก  

2.6 สัดสวนจำนวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยและงาน

สรางสรรคตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย  

(IQA 2.2)  

 บาท/คน 

 

3.45  

(X) 

      
ตามเกณฑ IQA สายสังคม 25,000 บาท/คน 

สายวทิยาศาสตร 60,000 บาท/คน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีคุณภาพในการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

     เปาประสงค :  1. นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไดอยางมีคุณภาพ   
                      2. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมสามารถนำไปใชประโยชนตอชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

Based 

line 

2562 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. โครงการหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธที่ 1 สงเสริม

และพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยใหมีคุณภาพ   

 

3.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการในการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย (สวพ.) 

โครงการ 2 2 2 2 3 4 1) โครงการสถาบันวิจัย

พ บน ั ก ว ิ จ ั ย  : เ ข ี ย น
ขอเสนอวิจัยอยางไรใหได

ทุน 

2 ) โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า

บุคลากรและฝกอบรม 

3) กิจกรรมพี ่เล ี ้ยงดาน
การวิจัย 

4) โครงการการจัดการ

ความรู ดานการวิจัยและ

ยกยองนักวิจัยดีเดน  

3.2 จำนวนนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนาดานการวิจัย

หรือนวัตกรรม (สวพ.)  

คน - - - 50 100 150 

กลยุทธที่ 2 สงเสริม

ใหนักวิจัยผลิต

ผลงานวิจัยที่เปน

นวัตกรรม และให

นักศึกษามีสวนรวม   

3.3 จำนวนผลงานวิจัยเชิงนวตักรรม (สวพ.)  เรื่อง 2 - 5 10 15 20 

3.4 รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวน

รวมในการสรางนวัตกรรม  

(IQA 1.8) 

รอยละ - - - 50 55 60 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย

นับ 

Based 

line 

2562 

เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. โครงการหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธที่ 3 สงเสริม

ใหมีการนำ

ผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมไปใช

ประโยชนตอชุมชน 

3.5 รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนตอชุมชน (IQA 

2.4) 

รอยละ - - - 30 35 40 
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สรุปเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ 

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร พ.ศ. 2561-2565  

 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

4 4 11 5 

2. สรางเครือขายความรวมมือ และ

สงเสริมใหนักวิจัยแสวงหาทุนวิจัย

จากแหลงทุนภายนอก  

2 2 6 2 

3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมี

คุณภาพในการผลิตผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรม 

2 3 4 4 

3 ยุทธศาสตร  8 9 21 11 
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3.4  แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map)   

ยุทธศาสตรที่ 1 : 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมปีระสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 : 

สรางเครือขายความรวมมือและ

การจัดหาแหลงเงินทุนภายนอก  

 

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนา

บุคลากรใหเปนนักวิจัยที่

มีคุณภาพ  

 

  

 

นักวจิัยมีความพึงพอใจตอ

การไดรับบรกิาร 

มิตปิระสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร 

ผลักดันใหนักวิจยัที่ไดรับ

ทุนวิจัยพัฒนางานวจิัยเพื่อ

นำไปใชประโยชนได 

สงเสริมใหนักวจิัยผลิต

ผลงานวิจยัที่เปนนวัตกรรม 

นักวิจยัพึงพอใจตอการใช

งานระบบสารสนเทศเพื่อ

การวิจยั 

สงเสริมใหมีการสราง

เครือขายงานวิจยัและหา

แหลงทุนภายนอก 

สงเสริมใหมีการนำ

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไป

ใชประโยชนตอชุมชน 
 

มิติคุณภาพการ

ใหบริการ 

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาองคกร 

มีระบบและกลไกการบริหาร

งานวิจยัทีม่ีประสทิธิภาพ 

พัฒนาระบบและกลไก

ทรัพยทสนิทางปญญา 
สงเสริมใหนักวจิัยตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจยั 

พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานวิจัย

ใหมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบกลไกการสราง

และขยายเครอืขาย 

สงเสริมใหนักวิจัยผลิต

ผลงานวิจัยที่เปนนวัตกรรม 

และใหนักศึกษามีสวนรวม   
 

สงเสริมใหนักวจิัยผลิต

ผลงานวิจยัที่มีคุณภาพ 

วิสัยทัศน :  “ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดดเดน เพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

สนับสนุนใหมกีารฝกอบรม

และพัฒนาใหแกนักวิจยัอยาง

ตอเนื่อง 

พัฒนาและอบรมใหนักวิจยั

สามารถเขยีนบทความวจิัยได

อยางมีคุณภาพ 

สงเสริมใหนักวจิัยสามารถ

ใชงานในระบบ IT, DRMS, 

NRMS ได 

สงเสริมใหมกีารผลิต

งานวิจยัเพือ่พัฒนาชุมชนนา

อยู 

สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพ

นักวจิัยใหมีคณุภาพ   
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3.5  ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2561 – 2565) 

     3.5.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*   2,500,000 บาท 

แหลงเงิน* 

ป พ.ศ. 
เงิน

งบประมาณ
แผนดิน 

เงินรายได
ของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ ใน

ประเทศ 
ตางประเทศ 

2561 - 5,100,000 - - - 
2562 - 3,000,000 - - - 
2563 - 2,500,000 - - - 
2564 - - - - - 
2565 - - - - - 

    3.5.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติ

ราชการ 

2561 2562 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณ

แผนดิน 

27,158,000 5,754,700  11,170,000 - -  

เงินรายได (บกศ.) 9,672,600 800,000 2,245,000 - -  

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือ และสงเสริมใหนักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก 

แผนปฏิบัติราชการ 2561 2562 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณ

แผนดิน 

- - - - -  

เงินรายได (บกศ.) - - 80,000 - -  

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีคุณภาพในการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ 2561 2562 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณ

แผนดิน 

- 

 

-  - - - 

เงินรายได  (บกศ.) - - 175,000 - - - 
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สวนที่ 4  

แนวทางสูการปฏิบัติ การกำกับติดตาม และการประเมินผลแผน 
 

4.1 แนวทางสูการปฏิบัต ิ

 การนำแผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ไปสูการปฏิบัติ 

   แผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563-2567 เปน

แผนที่ใชเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายหลักดานการวิจัย พัฒนานักวิจัยใหมีคุณภาพ 

สามารถถายทอดองคความรูเพ่ือนำไปแกไขปญหาชุมชนและทองถิ่นได รวมทั้งไดรับการยอมรับทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนใหเปนองคการแหงการเรียนรูที่มีการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกำหนดแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 3 

ประเด็นยุทธศาสตร 9 กลยุทธ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏิบัติ

สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะกรรมการจัดทำแผนและบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และ

นวัตกรรม ไดรวมกันระดมสมองในการจัดทำระบบกลไก และแผนฯ ดังกลาว และการบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยสรางการรับรู ทำความเขาใจ ใหนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของไดตระหนัก

ถึงภารกิจและความรับผิดชอบรวมกันของทุกภาคสวนในการพัฒนาองคกร เพื่อใหการขับเคลื่อน ให

เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแผนบริหารงานวิจ ัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

ปงบประมาณสูการปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี ้ 

1. การระดมสมองจากคณะกรรมการจัดทำแผนและบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และ

นวัตกรรม ปงบประมาณ  เพื ่อสรางการมีสวนรวมในการจัดทำระบบกลไกและแผนฯ ดังกลาว 

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนายังไดนำเสนอระบบกลไกเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และเสนอใหในหลักการภาพรวมของแผนฯ เพื ่อพิจารณาใหขอคิดเห็น

เสนอแนะ ในการเอาขอคิดเห็นตางๆ ไปปรับปรุงในแผนฯ ใหมีความสมบูรณ สามารถนำไปปฏิบตัิได 

และไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 

2. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรสู การจัดทำโครงการและแผนงบประมาณในการนำแผน

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบจะตองไปจัดทำรายละเอียดของโครงการพรอมงบประมาณ 

และบรรจุเขาแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งงบประมาณในการ

ดำเนินงานมาจากงบประมาณเงินรายได (บกศ.) นอกจากนี้ ไดนำกลยุทธ ที่มี 9 กลยุทธ มาจัดทำเปน

โครงการ/กิจกรรม ตางๆ โดยไดถ ายทอด มอบหมาย และกำหนดผู ร ับผิดชอบที ่ช ัดเจน ซึ่ง

ประกอบดวย สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ และผูที่เก่ียวของ 
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3. การถายทอดเปาประสงคและตัวชี้วัดจากระดับผูบริหารสูนักวิจัย เพื่อใหการดำเนินงาน
ทุกหนวยงานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน จึงจะไดมีการถายทอดเปาประสงค  ตัวชี้วัด และ

คาเปาหมายตามยุทธศาสตรของหนวยงานสูผูบริหารและบุคลากรทุกคน 

4. การติดตามและประเมินผล จะมีการดำเนินการอยางตอเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจายงบประมาณ โดยการแบงชวงระยะเวลาในการติดตาม

ออกเปน รายไตรมาส คือ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สำหรับการดำเนินงานจะมีการนำขอมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามยุทธศาสตรฯ เขาสูระบบและกลไกของการประกัน

คุณภาพ เพ่ือใหผูบริหารไดมีระบบในการติดตามขอมูลความคืบหนาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร

อยางตอเนื ่อง โดยผู บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการติดตามความคืบหนาของการ

ดำเนินงานตามโครงการ และการบรรลุคาเปาหมายของตัวชี้วัด เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินผล

การดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร รวมทั้งเพื ่อเปนขอมูลสำหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรฯ ให

เหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมีเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรฯ เปน

หลัก พรอมทั้งสรางตัวชี้วัด การพัฒนาที่สามารถนำไปใชกำกับการดำเนินงานตามเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรสู นักวิจัย เพื่อใหนักวิจัยไดทราบถึงแผนบริหาร

งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 

  



29 
 

ระบบและกลไกในการนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ 

ระบบหรือข้ันตอนในการนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวยขั้นตอน ดังตอไปนี้ ตามภาพ

ที่ 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผลตามแผน 

 
 การติดตามและประเมินผลแผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563-2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถือเปนขั้นตอนที่สำคัญของการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร ในการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว ในปจจุบันหลาย

องคกรไดนำแนวคิดวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) หรือวงจร PDCA มาใชเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

และคุณภาพของการดำเนินงาน   

ขั้นตอนในการประเมินหรือตรวจสอบผลดำเนินงาน (Check) เปนขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญใน

กระบวนการวางแผน เปนการนำผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดไว 

และหากพบวา ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผน หรือไมบรรลุเปาหมายก็จะนำไปสู การ

 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และ

นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2567 

 

จัดทำระบบกลไกและแผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม  

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยงานสรางสรรค และนวัตกรรม  

เพ่ือกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานฯ  

นำเสนอผลการดำเนินงานตอที่ประชุมฯ กป.สวพ. และ กบ.มรม. 

นำแผนยุทธศาสตรผานการพิจารณาเพ่ือรับรองจาก กป. สวพ. และ กบ.มรม. 

Ì   นำแผนฯ ไปใชเปนแนวทางในการบริหารและดำเนินงานดานการวิจัยฯ 

 

นำขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาครั้งตอไป 

P 

D 

C 

A 
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ปรับปรุง/แกไขในปต อไป เปนการปรับปรุงและพัฒนางานอยู ตลอดเวลา (Continuous 

Improvement) ทั้งนี้ เพื่อตองการหาแนวทางใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว ดังนั้น เพื่อให

ทราบผลการดำเนินงาน และวัดความสำเร็จของการดำเนินงานในแตละพันธกิจ จึงมีการกำหนด

ตัวชี้วัดเพื่อใชวัดความสำเร็จดังกลาว และนอกจากนั้น ยังจำเปนตองคำนึงถึงประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นดวย   

ในการประเมินผลและวัดความสำเร็จตามตัวชี้วัด มี 3 ระดับ คือ (1) ตัวชี้วัดวัดความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน (2) ตัวชี้วัดวัดความสำเร็จตามเปาประสงค และ (3) ตัวชี้วัดวัดความสำเร็จ

ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป  
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ระบบและกลไกในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ   

 

 เปนขั ้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานว ิจัย                        

งานสรางสรรค และนวัตกรรม ปงบประมาณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2563-

2567 ประกอบดวยขั้นตอน ดังตอไปนี้ ตามภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัย งาน

สรางสรรค และนวัตกรรม  

จากภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร

งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบดวยขั้นตอน

ดังตอไปนี้ (1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม (2) 

จัดทำแผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ป พ.ศ. 2563-2567 (3) นำแผนบริหาร

 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารงานวิจยั งานสรางสรรค และนวัตกรรม 
 

จัดทำแผนบริหารงานวิจยั งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

นำแผนฯ ผานการพิจารณาเพือ่รับรองจาก กป.สวพ. และ กบ.มรม. 

นำขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรบัปรุงแผนฯ 

นำแผนฯ ไปใชเปนแนวทางในการบริหารและดำเนนิงานดานการวิจยั  
 

P 

D 

 

Ì  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัย  

งานสรางสรรค และนวัตกรรม  

 

C 

นำขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาครั้งตอไป A 
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งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา           

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม และที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (4) นำขอเสนอแนะคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงใหแผนฯ สมบูรณยิ่งขึ้น (5)           

นำแผนฯ ไปใชเปนแนวทางในการบริหารและดำเนินงานดานการวิจัย และ (6) นำผลการดำเนินงาน

ไปปรับปรุงและพัฒนาครั้งตอไป 

 สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะกรรมการจัดทำแผนและบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค 

และนวัตกรรมจะเปนผูกำกับ ติดตาม และรวบรวมผลการดำเนินงานดานการวิจัย งานสรางสรรค 

และนวัตกรรม จากระดับคณะ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 

และรอบ 12 เดือน    
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ภาคผนวก ก 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำแผนและบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม  
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 ภาคผนวก ข 

รูปภาพการประชุมการจัดทำแผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 
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ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมวิบูลยยุพิน  
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ภาคผนวก ค  

ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 
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ตารางที่ 3 แสดงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

วงจร

คุณภาพ 

PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา

ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชประกอบ 

P 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมกับทุกคณะ ประชุมหารือ

เพื่อกำหนดแนวทาง และ

ระบบกลไกการบริหาร

งานวิจัย  

1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและบริหาร

งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมระดับ

มหาวิทยาลัย  
2) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและบริหาร

งานวิจยั งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมระดับคณะ 

3) ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพัฒนาระบบและ

กลไก และจัดทำแผนบริหารงานวิจัยฯ ระดับ

มหาวิทยาลัย 

4) นำระบบกลไกและแผนบริหารงานวิจัยฯ เขาท่ี

ประชุม กบ.ม. 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา /  

ทุกคณะ 

กุมภาพันธ 63 

 

 

1) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน

และบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัย 

2) เอกสารแสดงระบบกลไก และแผน

บริหารงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม   

P 2.  สถาบันวิจัยและพัฒนา

สรางความเขาใจ ถายทอด

แนวทาง และระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย ใหแกผูบริหาร

ระดับคณะ และนักวิจัยทราบ 

1) ประชุมเพ่ือสรางความเขาใจ และถายทอด

แนวทาง และระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 

ใหแกผูบริหารระดับคณะ และนักวิจัยทราบ 

 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา /  

ทุกคณะ 

 

มกราคม-

กุมภาพันธ 63 

-เอกสารประกอบการประชุม /ระบบ

และกลไกการบริหารงานวิจัย 

-หนังสือเชิญประชุม 
-คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 



41 
 

วงจร

คุณภาพ 

PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา

ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชประกอบ 

D 3. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดำเนินการบริหารงานวิจัย 

งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม 

3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารงานวิจัย 

 

มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ไดแก 

1) เว็บไซดสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2) ระบบ RDI-MIS สำหรับบริหารงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหสารคาม 

3) ระบบ DRMS (Department Research 

Management System: DRMS) 

4) ระบบ E-Library หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

5) ระบบ NRMS ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

6) ระบบ TIRAs ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉรยะ 

(งบ สกสว.) 

7) ระบบ IPMU หนวยบริหารจัดการทรัพยสิน

ทางปญญา  

 

 

 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา /  

ทุกคณะ 

 

 

 

 มกราคม - 

กันยายน 2563 

 

 

 

 

1) เว็บไซดสถาบันวิจัยและพัฒนา 

http://research.rmu.ac.th/ 

2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (RDI-

MIS) 

http://research.rmu.ac.th/rdi-mis  

3) ระบบ DRMS 

http://rmu.drms.in.th/HomeSite 

4) ระบบ E-Library  

http://research.rmu.ac.th/library/ 

5) ระบบ NRMS 

http://nrms.go.th  

6) ระบบ TIRAs  

http://tiras.tsri.or.th  
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วงจร

คุณภาพ 

PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา

ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชประกอบ 

 3.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือ

เปนทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรม 

และสนับสนุนการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย 

 

1) มีงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยภายใน (บกศ.) 

แบบมุงเปา 

2) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ

บทความวิจัย / บทความวิชาการ 

3) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ

บทความวิจัย / บทความวิชาการ ระดับคณะ (ถา

มี) 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

มกราคม - 

กันยายน 2563 

1) แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) เอกสารงบประมาณเงินรายได 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3) ประกาศมหาวิทยาลัยรับขอเสนอ

โครงการวิจัย 

4) ประกาศอนุมัติทุนวิจัย 

5) เอกสารการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัย

และตีพิมพบทความระดับคณะ (ถามี) 

3.3 พัฒนาสมรรถนะอาจารย

และนักวิจัย มีการสรางขวัญ

และกำลังใจ ตลอดจนยกยอง

อาจารยหรือนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยดีเดน  

1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : เขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรใหไดทุน 

2) กิจกรรม KM และมอบรางวัลใหกับนักวิจัยทีมี่

ผลงานวิจัยดีเดน (Good practice)  

3) การแตงตั้งนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (การเขียนขอทุนวิจัย

ภายนอกและการเผยแพรผลงานวิจัย/วิชาการ

ตางประเทศ ฯลฯ) 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

พฤษภาคม - 

มิถุนายน 2563 

1) แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) ใบประกาศเกียรติคุณ  

3) คำสั่งแตงตั้งคณะวิจัยพ่ีเลี้ยง 
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วงจร

คุณภาพ 

PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา

ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชประกอบ 

 3.4 กำหนดแนวทางในการ

สงเสริมใหหลักสูตรสราง

นวัตกรรม โดยการมีสวนรวม

ของนักศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะ และ

หลักสูตร รวมกันกำหนดแนวทางในการสงเสริมให

หลักสูตรสรางนวัตกรรม โดยการมีสวนรวมของ

นักศึกษา  

สถาบันวิจัย

และพัฒนา /

ทุกคณะ  

กุมภาพันธ - 

พฤษภาคม 

2563 

1) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน

และบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม  

2) กิจกรรม/โครงการที่นักศึกษามีสวน

รวมในการดำเนินการวิจัยนวัตกรรม 

3) รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรที่

มีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม ระดับสถาบัน/ ระดับคณะ 

3.5 มีการดำเนินงานกับ

เครือขายความรวมมือดาน

วิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ

นวัตกรรมกับหนวยงาน

ภายนอก 

 

 

โครงการความรวมมือและพัฒนาเครือขาย

งานวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

คณะ/ศูนย/

สำนัก 

กุมภาพันธ - 

พฤษภาคม 

2563  

1) เอกสาร MOU กับเครือขายความ

รวมมือ หรือเอกสารที่บงบอกถึงความ

รวมมือกับเครือขายดานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมกับหนวยงาน

ภายนอก   



44 
 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา

ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชประกอบ 

3.6 มีระบบและกลไกการนำ

ผลงานวิจัยฯ ไปใชประโยชน

ในการพัฒนาผูเรียนหรือ

ชุมชน 

1) สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับทุกคณะในการ

จัดทำระบบกลไกการนำผลงานวิจัยฯ ไปใช

ประโยชน 

2) ดำเนินการตามระบบและกลไกที่กำหนดไว  

3) ใหนักวิจัยที่ทำวิจัยเสร็จแลว รายงานผลผาน

แบบฟอรมการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนใน

การพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน (ออนไลน)   

สถาบันวิจัย

และพัฒนา /

คณะ/ศูนย/

สำนัก 

กุมภาพันธ-

กันยายน 2563 

1) เอกสารแสดงระบบกลไกการนำ

ผลงานวิจัยฯ ไปใชประโยชน 

2) แบบฟอรมการนำผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน  

3) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน

และบริหารงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัย /ระดับ

คณะ  

 3.7 มีระบบและกลไกการ

คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีนำไปใช

ประโยชน 

1) จัดทำระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชน  

2) ดำเนินการตามระบบและกลไกที่กำหนดไว 

3) แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยสินทางปญญา 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กุมภาพันธ-

กันยายน 2563 

1) เอกสารแสดงระบบกลไกการคุมครอง

สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นำไปใชประโยชน 

2) รายงานผลการดำเนินงานฯ  

3) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการ

จัดการทรัพยสินทางปญญา 
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วงจร

คุณภาพ 

PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ ชวงเวลา

ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชประกอบ 

C 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา

กำกับ ติดตาม ผลการ

ดำเนินงานดานการวิจัย

ระดับคณะ  

สถาบันวิจัยและพัฒนากำกับ ติดตาม ผลการ

ดำเนินงานดานการวิจัยจากทุกคณะ 

โดยมีแบบฟอรมใหคณะกรอกขอมูล และรายงาน

ผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 

เดือน (ตามตัวชี้วัด)  

สถาบันวิจัย

และพัฒนา/ทุก

คณะ 

กุมภาพันธ-

กันยายน 2563 

1) แบบฟอรมการรายงานผลการ

ดำเนินงานดานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม 

2) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

องคประกอบที่ 2 ดานการวิจัย 

รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  

C 5.สถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปผลการดำเนินงานดาน

การวิจัยตอคณะ

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสรุปผลการดำเนินงานดาน

การวิจัย ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กุมภาพันธ-

กันยายน 2563 

1) รายงานผลการดำเนินงานดานการ

วิจัย  

2) รายงานการประชุม กบม. 

A 6.นำขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจำสถาบันวจิยั

และพัฒนา และคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงใน

ปตอไป 

นำขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงในปตอไป 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

กุมภาพันธ-

กันยายน 2563  

1) รายงานผลการดำเนินงานดานการ

วิจัย 

2) รายงานการประชุม กป. สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

3) รายงานการประชุม กบม. 


