แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีงบประมาณ 2562

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562 - 2566

“มุ่งวิจัย ให้บริการ สร้างนวัตกรรม นาท้องถิ่นสู่สากล”

วิสัยทัศน์

1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. พั ฒ นาศัก ยภาพด้า นการวิ จั ย การตี พิม พ์ และน าผลงานวิจั ย ไปใช้
ประโยชน์
2. พัฒนานวัตกรรม บริหารทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย

เป้าประสงค์ข้อ 1
1. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบแผ่นดินและภายนอก
2. งานวิจัยมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ผลงานวิจัยถูกนาไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์ข้อ 2
1. เกิดนวัตกรรมโดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
2. เพิ่มการยื่นขอการจดทรัพย์สินทางปัญญา
3. การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เป้าประสงค์ข้อ 3
1. มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรด้านการวิจัยและการบริการวิชาการมีศักยภาพพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการ
วิจัยและการบริการวิชาการ

2. สนับสนุนโครงการพระราชดาริและ
บริการวิชาการ

4. พัฒ นางานวิจัย/งานบริการวิช าการ
เพื่อสนองงานโครงการในพระราชดาริ

เป้าประสงค์

1. มีงานวิจัยและงานโครงการบริการ
วิชาการที่สนับสนุน และยกระดับการ
พัฒนางานโครงการในพระราชดาริ

3. พัฒนาขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล ด้วย NPRU
Cluster

๕. พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย

เป้าประสงค์
1. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนในพื้นที่พ้นขีดความยากจน
3. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น ถู ก ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานตามความต้องการของผู้ผลิต
และผู้บริโภค
4 พัฒนาขีดความสามารถระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชน

แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การตีพิมพ์ และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์
1. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบแผ่นดินและภายนอก
2. งานวิจัยมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ผลงานวิจัยถูกนาไปใช้ประโยชน์
โครงการ
การบริหารจัดการโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
1 โครงการวิจัยการจัดการปุ๋ยเชิงบูรณการต่อปริมาณธาตุอาหาร
และประชากรจุลินทรีย์ดินในพื้นที่ปลูกชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์
2 โครงการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดผลของมะพร้าวน้าหอม

งบประมาณ

6 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบและกลไกการนาใช้เครือข่ายเสียง
เรียกช่วยชีวิตในชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
1 โครงการวิจัยการพัฒนาวัสดุแก้วที่เติมไอออนของธาตุแลนทาไนด์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

แผ่นดิน (วช.)
328,532
348,680

3 โครงการวิจัยการประเมินความสามารถในการทนทานต่อความ
เค็มของส้มโอ
4 โครงการวิจัยการคัดแยกอิพิไฟติกและเอนโดไฟติกจุลินทรีย์จาก
ใบส้มโอเพื่อใช้ควบคุมโรคทางใบ
5 โครงการวิจัยการคัดแยกแบคทีเรียจากดินที่มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อราที่ก่อโรคในนาข้าว

ตัวชี้วัด

141,901
226,540
103,437

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
ผอ. /นักวิจัย

บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์
บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์
บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์
บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์
บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์

ต.ค 61 –
มี.ค. 62
ต.ค 61 –
มี.ค. 62
ต.ค 61 –
มี.ค. 62
ต.ค 61 –
มี.ค. 62
ต.ค 61 –
มี.ค. 62

บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์

ต.ค 61 –
มี.ค. 62

1,057,510
1,315,861 บทความวิจัยที่ได้รับ

ต.ค 61 –

พงษ์นาถ
นาถวรานันต์
พงษ์นาถ
นาถวรานันต์
เสาวณี คงศรี
กัญญา
สอนสนิท
วาสนา
เนียมแสวง
เกศินี ประทุม
สุวรรณ
สุวิมล เรืองศรี

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ของสถาบันฯ
ศิรินทรา

โครงการ
เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโฟโตนิกส์
2 โครงการวิจัยนวัตกรรมในการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุด้วยรังสี
แกมมา
3 โครงการวิจัยศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและ
วัสดุศาสตร์ (ระยะที่ 2)
1 โครงการวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบสมาร์ทฟาร์ม
สาหรับเกษตรกรชาวสวนส้มโอ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายเซนเซอร์
และระบบไอโอที
2 โครงการวิจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และพัฒนา
Food Innopolis เพือ่ สินค้าเกษตรปลอดภัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP และเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก
3 โครงการวิจัยแพลตฟอร์มเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากชุมชนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4 โครงการวิจัยและพัฒนา Food Innopolis เพื่อสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจฐานรากใน
จังหวัดภูมิภาคตะวันตก
5 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพร่วมด้วยการขายผ่านสื่อออนไลน์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

การตีพิมพ์
บทความวิจัยที่ได้รับ
1,234,885 การตีพิมพ์
บทความวิจัยที่ได้รับ
4,210,754 การตีพิมพ์
บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์
533,668
บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์
780,837
บทความวิจัยที่ได้รับ
862,776 การตีพิมพ์
บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์
5,205,578
บทความวิจัยที่ได้รับ
255,941 การตีพิมพ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. 62
ต.ค 61 –
มี.ค. 62
ต.ค 61 –
มี.ค. 62
ต.ค 61 –
มี.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ต.ค 61 –
มี.ค. 62

เก่งกาจ
ต้นทองคา

ต.ค 61 –
มี.ค. 62
ต.ค 61 –
มี.ค. 62

ภรัณยา
ปาลวิสุทธิ์
อุมาพร อาลัย

ต.ค 61 –
มี.ค. 62

เดช ธรรมศิริ

พฤฒิพล ลิ้มกิจ
เจริญภรณ์
จักรพงษ์
แก้วขาว
วีระศักดิ์
ชื่นตา

ผู้รับผิดชอบ
ของสถาบันฯ

โครงการ
การบริหารจัดการโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้
โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยบุคลากร
สายสนับสนุน (R to R)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เงินรายได้
-ระดับความสาเร็จของ
3,780,000 การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
- บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์
ระดับความสาเร็จของ
450,000 การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย

ต.ค 61 –
มี.ค. 62

ต.ค 61 –
มี.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
ผอ.
ผอ.

ผอ.

ผู้รับผิดชอบ
ของสถาบันฯ
สายธาร

พิมลพรรณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนานวัตกรรม บริหารทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เป้าประสงค์
1. เกิดนวัตกรรมโดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
2. เพิ่มการยื่นขอการจดทรัพย์สินทางปัญญา
3. การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โครงการวิจัยร่วมนักศึกษา และอาจารย์ที่ตอบสนองปัญหาท้องถิ่น
โครงการ Start up

500,000 นวัตกรรมของ
นักศึกษา
1,100,000 ผู้ประกอบการรายใหม่
ที่เกิดจากการบ่มเพาะ

ต.ค 61 –
ก.ย.62
ต.ค 61 –
ก.ย.62

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย
เป้าประสงค์
1. มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรด้านการวิจัยและการบริการวิชาการมีศักยภาพพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

ผอ.

พิมลพรรณ

ผอ.

พิมลพรรณ

โครงการ
โครงการทุนสนับสนุนการไปนาเสนอบทความวิจัย ณ ต่างประเทศ
และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
โครงการจัดทาวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
โครงการทุน Publication clinic สาหรับคณะ
โครงการจัดนิทรรศการ Research Expo
โครงการบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

จานวนบทความวิจัยที่
600,000 ได้รับการตีพิมพ์
1,380,400 จานวนบทความวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
1,539,800 จานวนบทความวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
1,556,200 จานวนฉบับวารสารที่
จัดพิมพ์เผยแพร่
จานวนโครงการที่
250000 จัดสรรไปยังคณะ
ระดับความสาเร็จของ
287,000 การนาเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับความสาเร็จของ
753,960 การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ
-จานวนฐานข้อมูล
งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ
- ระดับความพึงพอใจ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค 61 –
ก.ย.62

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
ผอ.

ผู้รับผิดชอบ
ของสถาบันฯ
นุชจรี

ต.ค 61 –
ก.ย.62
ต.ค 61 –
ก.ย.62
ต.ค 61 –
ก.ย.62
ต.ค 61 –
ก.ย.62
ตาม วช.
กาหนด

ผอ.

ลัดดา

ผอ.

ลัดดา

ผอ.

สิริกร

ผอ.

พิมลพรรณ

ผอ.

พิมลพรรณ

ต.ค 61 –
ก.ย.62

ผอ.

อัจฉรา

ต.ค 61 –
ก.ย.62

ผอ.

จิรันดร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ เพื่อสนองงานโครงการตามพระราชดาริ
เป้าประสงค์
1. มีงานวิจัยและงานโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนและยกระดับการพัฒนางานโครงการในพระราชดาริ
โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด

โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการจากงบประมาณภายนอก

โครงการพัฒนาบริหารจัดการงานโครงการพระราชดาริและบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ต่อระบบงานบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ
-ระดับความสาเร็จของ
การบริหารจัดการ
100,000 โครงการบริการ
(แผ่นดิน) วิชาการ
- ระดับความพึงพอใจ
ต่อระบบงานบริหาร
จัดการงานบริการ
วิชาการ
-จานวนโครงการ
พระราชดาริ
-ระดับความสาเร็จของ
การสนับสนุนงานตาม
250,000 พระราชดาริ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ผู้รับผิดชอบ
ของสถาบันฯ

ต.ค 61 –
ก.ย.62

ผอ.

แสงดาว

ต.ค 61 –
ก.ย.62

ผอ.
รอง ผอ.

แสงดาว

โครงการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ผู้รับผิดชอบ
ของสถาบันฯ

ต.ค 61 –
ก.ย.62

ผอ.
รอง ผอ.

ทวีชัย
ณัฐธีร์
เนตรสุดา
เอื้อมพร
สิริรัตน์

ต.ค 61 –
ก.ย.62

ผอ.

ณัฐธีร์
เนตรสุดา
ทวีชัย

ต.ค 61 –
ก.ย.62

ผอ.
รอง ผอ.

ณัฐธีร์
ทวีชัย
เนตรสุดา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
เป้าประสงค์
1. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนในพื้นที่พ้นขีดความยากจน
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนถูกยกระดับมาตรฐานตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค
4 พัฒนาขีดความสามารถระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชน
โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
9,928,000 -จานวนครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการ 100
(แผ่นดิน) ครัวเรือน
- ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
1980,000 จานวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ได้รับการ
(แผ่นดิน) พัฒนาให้เป็นไปตาม
ความต้องการของ
ตลาดและผู้บริโภค ไม่
น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์
โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
1,940,ooo ผู้เข้าร่วมโครงการ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
(แผ่นดิน) 2,000 คน ครอบคลุม
พื้นที่ 20 ตาบล

