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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา 
ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ให้บริการการศึกษาและ

ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนานนับย้อนจากการสถาปนาในนาม 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูง
ท าการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดให้
รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 4 วิทยาเขต และ 1 คณะ ตามมาตรา 65(3) 
ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะ
เกษตรศาสตร์บางพระ พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตามมาตรา 
5(3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดการศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรีในสาขาวิชาชีพต่างๆ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง 4 แห่ง ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละ
วิทยาเขต ซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีประวัติในการก่อตั้งและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพไม่
น้อยกว่า 50 ปี ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1 ใน 15 แห่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสายวิชาชีพด้วยความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานแห่ง
หนึ่งของประเทศไทย 

ด้วยความพร้อมด้านความเชี่ยวชาญ บุคลากร สถานที่ตั้ง ท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน และนับเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในจ านวน 15 มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความจัดเจนทาง

วิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงบูรณาการ และมีคุณสมบัติที่จ าเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะท างาน
และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันสมัยต่อเทคโนโลยี รวมทั้งการปลูกฝังการมีระเบียบวินัย ความประณีต 
ความส านึกในจรรยาชีพ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม โดยเปิดสอนในสาขาวิชาที่
หลากหลายภายใต้การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 6/2553 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ดังนี้ 

หน่วยงานหลัก มีหน้าที่ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการกับสังคม
ประกอบด้วย คณะ 9 คณะ และสถาบัน 1 สถาบัน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 
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3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
5. คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
6. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพฯ 
8. คณะศิลปศาสตร์* วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพฯ 
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์* วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 
10. สถาบันเทคโนโลยีการบิน* วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี 

หมายเหตุ: *หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในโดยสภามหาวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานสนับสนุน มีหน้าที่ สนับสนุนงานวิชาการ ศึกษาวิจัย ค้นคว้า และฝึกอบรม เป็นหน่วย

ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ และสถาบันที่จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
ส านัก ส านักงาน และสถาบัน ดังต่อไปนี้ 

1. ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล 
กองพัฒนานักศึกษา 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ 
5. สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย 
6. ส านักงานวิทยาเขตจันทบุรี 
7. ส านักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
8. ส านักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย 
9. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
10. ส านักงานประกันคุณภาพ 
11. สถาบันวิจัยบัวราชมงคล 
12. ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
13. ส านักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
14. ส านักงานหารายได้และทรัพย์สิน 
15. ส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
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ความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้แยกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 นั้น ได้จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนที่
ดูแลตามภารกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549  

 โดยปัจจุบันมีการแบ่งส่วนงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
  1.  งานบริหารงานทั่วไป 

  2.  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

  3.  งานบริหารทุนวิจัย 

  4.  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  5.  งานสิทธิประโยชน์ 

ตามโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้ค าแนะน ากับสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารของสถาบันฯ คือ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ต าแหน่ง ได้แก่ 

    1. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร  
  2. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ   

  3. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย  
ที่ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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รายละเอียดตามโครงสร้าง 
 1.  งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายใน ภายนอก และประสานงานกับ
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นพิมพ์ตรวจทานหนังสือราชการของสถาบัน และจัดเก็บหนังสือ เอกสาร
ราชการ ให้เป็นระบบ ซึ่งจัดท าส าเนาเอกสารแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงลงทะเบียนและ
ตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการ รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจและสั่งการ จากนั้นออกเลขที่หนังสือราชการของงาน และรับทราบค าวินิจฉัยสั่ง
การ และด าเนินการตามค าสั่ง โดยจัดท าสถิติหนังสือ เข้า-ออก ทุกเดือน รวมถึงด าเนินการด้านงานพิมพ์ต่างๆ
และขออนุมัติใช้ยานพาหนะ ขอใช้อาคารสถานที่ และจัดเตรียมการประชุม จัดวาระการประชุม สรุปรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการของสถาบัน และจัดเตรียมข้อมูลประกอบการท าวารสาร โดยกรอกข้อมูลเสนอขอ
งานวิจัยผ่านระบบ NRMS พร้อมทั้งปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย และด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
และอุปกรณ์ภายในส านัก พร้อมทั้งเช็คยอดวัสดุส านักงานภายในสถาบัน และจัดส่งบทความวิจัยกรณีที่มีปัญหา
ให้นักวิจัยได้ด าเนินการแก้ไข 

 2.  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้แก่ งานวิเคราะห์และจัดท าแผน เตรียม จัดเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปสอบถามงานประชุมภายนอก/ภายใน งานเกษตรแฟร์ และงานจัดท าโครงการการติดตาม
ประเมิน งานประสานงานเครือข่าย การรวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งานบันทึกข้อมูล รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม การรวบรวมหลักฐานการท าสัญญารับทุนวิจัย ทั้งงบประมาณและงบรายได้ และ
ประสานแหล่งทุนภายนอก (แหล่งทุนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ วช.) เพ่ือรวบรวมรายงานความก้าวหน้าในแต่ละโครงการ  งาน
ทะเบียนข้อมูลวิจัย (จัดท าหนังสือทะเบียนรายชื่อและบทคัดย่องานวิจัย) จัดท าหนังสือท าเนียบนักวิจัย และขอ
อนุเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดประชุมเวทีน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าและผลงานวิจัยในงานต่างๆ ตามที่ วช. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ก าหนด จัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกของทุกปี และเตรียมข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบแผ่น
พับ/รวมบทคัดย่อ จากนั้นจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ในส่วนงานรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัย จัดท า
บัญชีและตรวจสอบงบประมาณเงินทุนวิจัยที่ได้รับ และเตรียมข้อมูลว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สรุปการ
จัดเตรียมข้อมูลที่สืบค้นงานสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงานเอกสารเสนอของานวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้กับนักวิจัย และปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

 3.  งานบริหารทุนวิจัย ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย จัดท าแผนปฏิบัติการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และรวบรวมข้อมูลจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (งบประมาณแผ่นดิน) จากนั้นติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนภายในและหน่วยงานภายนอก และ
ประสานงานโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนและที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยพิเศษอ่ืนๆ หลังจากนั้น
จัดท าฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานในระบบการจัดการฐานข้อมูล (MIS: Management Information 
System) งานงบประมาณงานวิจัย จัดท าเอกสารแนบและแจ้งเรื่องการส่งข้อเสนอการวิจัยถึงนักวิจัยโดยผ่าน
หน่วยงานที่สั งกัด เพ่ือรวบรวมข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงาน /นักวิจัย และเตรียมเอกสารประชุม
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนองานวิจัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนองานวิจัย สรุป
ข้อแก้ไขข้อเสนองานวิจัยเป็นโครงการให้นักวิจัยโดยผ่านหน่วยงานที่สังกัด จากนั้นจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่าน
ระบบงานบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผ่นดิน/งบ
ภายนอก)  เพ่ือจัดเรียงล าดับความส าคัญของข้อเสนอการวิจัย (ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว) และจัดท าแผนความ
ต้องการภาพรวมของงานวิจัยของหน่วยงานที่เสนอของบประมาณ (แบบ ว-6)  รวบรวมข้อมูลและสรุปยอดรายชื่อ
ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณแบบบัญชีรายชื่อขอเสนองานวิจัย (แบบ บช-3) รายโครงการ และรวบรวม
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เอกสารข้อเสนอการวิจัยพร้อมซีดีส่งให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก (งบประมาณแผ่นดิน/งบภายนอก) และตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งสรุปข้อเสนอแนะการ
วิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนประจ าปีงบประมาณให้กองนโยบายและแผน เพ่ือตั้งงบประมาณและติดตามผล
การด าเนินงานวิจัย ผ่านระบบบริหารงานวิจัย NRMS-Ongoing Monitoring System รายโครงการ และปิด
โครงการที่ด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผ่านระบบบริหารงานวิจัย NRMS -Post Audit Evaluation System ราย
โครงการ และขออนุเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ตาม
แบบฟอร์มของหนว่ยงานนั้นๆ) 

จัดประชุมเวทีน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลงานวิจัยในงานต่างๆ ตามที่ วช. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ก าหนด และจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกของทุกปี โดย จัดเตรียม
เอกสารเพ่ือสนับสนุนในการเผยแพร่ เช่น ออกแบบแผ่นพับ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม โดย
ประสานงานกับนักวิจัย (มีเอกสารแจ้งเรื่องต่างๆ จากแหล่งทุนผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนา) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัย และสถิติตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

4.  งานสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การจัดเตรียมข้อมูล จัดท าระเบียบ จัดแบ่งประเภท และเตรียมขอรับ
สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา งานส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาสิทธิ
ประโยชน์ การประสาน และเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท าวารสารงานวิจัยและฝึกอบรม โดยรวบรวม และรายงานข้อมูล
ผลผลิตหรือตัวชี้วัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของแต่ละไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ (กพร.) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จัดเตรียมข้อมูลและสแกนข้อมูลเป็น
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวบรวม
สรุปผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพเพ่ือใช้รายงานในส่วนของ กพร. สมศ. และสกอ.  จัดท าแผนพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (SAR) และน าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System รวมทั้งรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมิ นจากคณะกรรมการระดับ
หน่วยงานให้ สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online System รวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าค าของบประมาณรายได้  
รวบรวมสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือจัดท าค าของบประมาณรายได้  จัดประชุมพิจารณาอ่านข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของทุกปี และติดต่อประสานงานส่งข้อแก้ไขเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ให้กับ
คณะ เพ่ือจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย จัดท าแบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลให้
โครงการต่างๆ ตามที่ร้องขอโดยอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จัดท ารายงานประจ าปีตามดัชนีชี้วัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าเอกสารรายงานการ
ประชุมโครงการ จัดประชุมเวทีน าเสนอรายงานความก้าวหน้าและงานวิจัยในงานต่างๆ ตามที่ วช. หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ก าหนด และจัดท าสรุปผลเกี่ยวกับโครงการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แบบประเมินแบบสอบถาม เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

5. งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมบทความวิจัย ตรวจสอบเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิจัย ออกแบบปก จัดท ารูปเล่ม
วารสารวิจัย รวมถึงงานออกแบบต่างๆ และจัดท าวาระการประชุม เตรียมเอกสารการประชุม สรุปวาระการ
ประชุม และเตรียมอุปกรณ์การประชุม เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง เป็นต้น จากนั้นด าเนินการ
จัดโครงการตามที่สถาบันและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือติดต่อประสานงานการประชุมวิ ชาการ
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นานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และสรุปโครงการงบอุดหนุน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ สรุปโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และวิเคราะห์ความ
ต้องการของชุมชนเพ่ือจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเขียนแผนการ
ฝึกอบรม โดยก าหนดแผนการฝึกอบรมเป็นรายปีเพ่ือความสะดวกในการฝึกอบรมทั้งการเตรียมหัวข้อในการจัด
ฝึกอบรม จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เพ่ือการจัดการฝึกอบรมให้ครอบคลุม ทุกสื่อ 
เช่น ใบปลิว แผ่นพับ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และถ่ายทอดเทคโนโลยี วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนต่อ
การจัดการฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดฝึกอบรมแก่นักเรียน 
นักศึกษาที่สนใจ เป็นต้น  

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังได้มีการจัดนิทรรศการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือประสานงานการจัดสัมมนาเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม ประสานงานการจัดฝึกอบรม ติดตามผล
การด าเนินโครงการบริการวิชาการ รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานบริการวิชาการ รวมถึงรายงานผลการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ และงานจัดการความรู้ 
 

ท าเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. นางศรัณยา  รักเสรี  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร 
3. นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ 
4. ดร.มนัน  ชาญน าสิน   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 
5. นางสาวเตือนใจ  สลับศรี รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

ท าเนียบบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 -  งานบริหารงานทั่วไป 
   นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง  พนักงานในสถาบันฯ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
 
 -  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
   นางสาวเตือนใจ  สลับศรี  พนักงานในสถาบันฯ (นักวิชาการศึกษา) 
   นางสาวปุญณชา สุริยะสาร ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่วิจัย) 
 -  งานบริหารทุนวิจัย 
   นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ พนักงานในสถาบันฯ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
   นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์  ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่วิจัย) 
 -  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   นางสาววรรณษา บาลโสง  พนักงานในสถาบันฯ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
  นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
 -  งานสิทธิประโยชน์ 
   นางสาวประกาย ขวัญหลาย พนักงานในสถาบันฯ (นักวิชาการศึกษา)  
   นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่วิจัย) 
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ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง  

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา นักวิชา 

การศึกษา 
เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิจัย รวม 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
พนักงานในสถาบันฯ 4 1 - 3 2 - 5 

ลูกจ้างช่ัวคราว 5 - - - 2 3 5 
รวม 10 - - 3 4 3 10 

ข้อมูลเดือนตุลาคม 2562 
 

การพัฒนาบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

1. ส่งเสริมทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้ตรงกับสายงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะในการน าเสนอ ติดต่อประสานงานและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้าน

การวิจัยและบริการวิชาการ 
4. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน และสามารถน าความรู้จากการปฏิบัติงานจริง

มาใช้ในการพัฒนางาน 
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ 

 
แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ 

รายชื่อ 
แผนการศึกษาต่อ 

2563 2564 2565 
ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก 

นางสาวเตือนใจ  สลับศร ี - - - -  - 
นางสาวประกาย  ขวัญหลาย - - - - - - 
นางสาววรรณษา  บาลโสง - - - -  - 
นางสาววิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน ์ - - - -  - 
นางสาวนิราวัลย์  ศรีทอง* - - - - - - 
นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร - - - - - - 
นางสาวสุวรรณา  ปัดทาบาล - - - - - - 
นางสาววีรยา  แจ่มสวัสดิ ์ - - - -  - 
นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม - - - - - - 
นางสาวลัคนามณี  บังเกิดสุข - - - -  - 

*นางสาวนิราวัลย์  ศรีทอง ก าลังศึกษาต่อระดับปรญิญาโท (เริ่มศึกษาเมื่อปี 2561) โดยใช้ทุนตัวเอง 
 
การก าหนดกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน พ.ศ. 2563 - 2565 

อัตราก าลัง 
สายวิชาการ / สายสนับสนนุ 

อัตราก าลัง ปีงบประมาณ 
ที่ขอเพ่ิม 2563 2564 2565 

สายสนบัสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 14 2 6 6 
รวม 14 2 6 6 

 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 

 

 
9 

ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
 

ที่ หน่วยงาน 
บุคลากร 
ที่พึงมี 

บุคลากรในปัจจุบัน กรอบ 
ปี'58 
(ถ้ามี)  
(5) 

รวม 
(ไม่รวม  

(3)) 

อัตรา 
ก าลัง 
เพิ่ม 
ใหม ่

ต าแหน่งเพิ่มใหม ่ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มในป ี

งปม. 
แผ่นดิน (2) 

งปม. 
รายได ้(3) 

2563 2564 2565 

1 งานบริหารงานทั่วไป 4 1   1 3  2 1 
2 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 3    0 3 1 2  
3 งานบริหารทุนวิจยั 3 1   1 2   2 
4 งานสิทธิประโยชน ์ 2 1   1 1   1 
5 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี          

ฝ่ายงานบริการวิชาการ 3    0 3 1 2  
ฝ่ายงานถ่ายทอดเทคโนโลย ี 3 1   1 2   2 

รวม 18 4 0 0 4 14 2 6 6 

 
การพัฒนาทรัพยากร 

- ด้านงบประมาณ (หลักการวางแผนทางการเงิน) 
เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยจึงท าให้มีความจ าเป็นต้อง

วางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบงบประมาณที่จ ากัด 
1. การประเมินสถานการณ์ เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา สภาวะแวดล้อม

ภายนอก จะช่วยให้สามารถประเมินรายจ่ายได้ นอกจากนี้ยังสามารถประเมินทรัพยากรที่มี เช่น ครุภัณฑ์ต่างๆ 
วัสดุที่ใช้ในส านักงาน การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ เพ่ือน าไปประมาณการและวางแผนทางการเงินต่อไป 

2. ก าหนดเป้าหมาย คือการวางแผนการเงิน โดยก าหนดให้อยู่ในรูปของการประมาณการงบประมาณ
ตามแผนการด าเนินงาน ระยะเวลา และเป้าหมายที่เป็นไปได้โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งนี้การ
วางแผนการเงิน ควรต้องตั้งปฏิทินการด าเนินงานเป็นระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวเพ่ือให้ปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

3. การจัดท าแผนทางการเงิน การวางแผนทางการเงินนั้นควรจัดท าแผนด้วยความละเอียดและ
รอบคอบ โดยค านึงถึงบุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และจัดล าดับความส าคัญเพ่ือให้ปฏิบัติได้จริงและ
ถูกต้องตามแผนที่ก าหนด 

4. การน าแผนไปปฏิบัติ เป็นการท าตามแผนที่ก าหนดไว้โดยต้องมีวินัยในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
5. การวัดผลและการปรับปรุงแก้ไขแผนทางการเงิน ควรมีการประเมินเป็นรายไตรมาสเพ่ือให้ทราบได้

ว่าสามารถปฏิบัติได้จริงตรงตามเป้าหมายและสามารถน าผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติในปีถัดไป 
 

- การวิเคราะห์การปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2556 และมีความถ่ีใน

การปรับปรุงครุภัณฑ์ จนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2563) จึงวิเคราะห์ความถี่ของการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้แจ้งซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศส านักงาน จ านวน 7 เครื่อง 
โดยส่วนมากจะเป็นการเปลี่ยน CAPRUN  COMPRESSER  เปลี่ยนแม็กเนติก เปลี่ยนแคปสตาร์ท  เปลี่ยนแม็ก
เนติก เปลี่ยนแคปคิ้ว เปลี่ยนพัดลมคอยล์ร้อน  ล้างระบบท่อน้ ายาแอร์  เติมน้ ายาสารท าความเย็น เป็นต้น 

เครื่องปริ้นเตอร์ Drum NPG-52 ADV C2220 (ชุดสร้างภาพสีด า ส าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร) ชุดล า
เรียงกระดาษถาด 1 ADV C220 เปลี่ยนดรัม BROTHER DR-3215 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ม่ันคง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย ระบบการเมืองที่มั่นคง ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า  

ม่ังคั่ง เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

ยั่งยืน การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสรา้งความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
โปรแกรมที่ 2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
โปรแกรมที่ 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Upskill / reskill) 
โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (A.I. for All) 
โปรแกรมที่ 5 งานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) 
โปรแกรมที่ 6 โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่เพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม (Big Science Infrastructure) 
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัยและโครงสร้างประชากร 
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
โปรแกรมที่ 10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขัน วางรากฐานทาง

เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ (RDI for New Economy and Defence Industry) 
โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ

พ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 
โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality Infrastructure & Services: 

NQIS) 
โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า (Personalized Poverty Eradication/Accuracy 

Disparity) 
โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (Smart/ Livable City) 
โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบ ววน. (Reinventing Research System) 

 

 
ทิศทางการสนบัสนุนการวจิยัและพฒันานวตักรรม  
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เป้าประสงค์และแพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Platform) 

ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา / ชุมชน / องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น / จังหวัด / สถานประกอบการ ในการท า
การวิจัยและงานบริการวิชาการ 
2. มีความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานท้องถิ่น 
รัฐบาล และเอกชน ท าให้การด าเนินการงานวิจัยเชิง
พ้ืนที่ หรืออุตสาหกรรม เป็นการแก้ปัญหาได้ตรง
ประเด็นและตรงตามความต้องการของชุมชน 
3. มหาวิทยาลัยและบุคลากรสายวิชาการเป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นสูงในการเป็นที่พ่ึงด้านวิชาการของ
ชุมชนและสังคม 
4. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นในการ
สนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
5. มหาวิทยาลัยมวีารสารวิจัย และวารสารสังคมศาสตร์ 
อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
6. บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญวิชาชีพที่
หลากหลายในการสร้างงานวิจัย งานบริการวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
7. บุคลากรมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการท าวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ได้หลากหลายสาขาวิชาและมีความ
พร้อมในการลงพ้ืนที่เพ่ือให้บริการวิชาการ 
8. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ในการ
ให้บริการวิชาการ 
9. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
10. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานโครงการ / 
กิจกรรมบริการวิชาการ งานบริการวิชาการมีกลไก
ด าเนินงานแบบครบวงจร (PDCA) 
11. มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยที่หลากหลายทั้งทุน
ภายในและภายนอก 
12. มีผลงานวิจัยเป็นฐานอยู่แล้วจ านวนหนึ่ง ซึ่งท าให้
มองเห็นศักยภาพการวิจัยที่สามารถส่งเสริมให้ก้าว
ไปสู่ความเป็นเลิศ 

1. เครือข่าย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีท าความ
ร่วมมือด้านการบริการวิชาการมีจ านวนน้อย 
2. บุคลากรมีภาระการสอนและกิจกรรมมาก 
3. ผลงานวิชาการส่วนมากมีการเผยแพร่ในฐานข้อมูล
ที่มีระดับคุณภาพไม่สูง 
4. งบประมาณงานวิจัยภายนอกยังมีน้อย 
5. งานบริการวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรมที่หารายได้มี
จ านวนน้อยเกินไป 
6. การบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแบบ
ข้ามศาสตร์ยังมีน้อย  
7. ขาดการถอดบทเรียน สรุปเผยแพร่ผลงานบริการ
วิชาการ 
8. ผลงานวิจัยและเงินวิจัยในกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมทั้งกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับสนับสนุนจ านวนน้อย 
9. โครงการวิจัยเงินรายได ้ถูกจัดอยู่ในงบพัฒนาของ
แต่ละคณะ ท าให้มีเงินค่อนข้างจ ากัดในการท าวิจัย 
และหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินให้แก่นักวิจัยของแต่
ละคณะแตกต่างกัน 
10. การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ยังมีน้อย 
11. มีการน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดสู่เป็นงานบริการ
วิชาการน้อย 
12. ขาดแผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
13. ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการอย่างชัดเจน 
14. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการท างานวิจัย
หรือบริการวิชาการมีน้อย 
15. การท าวิจัยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นโครงการเดี่ยว  
ขนาดเล็ก ขาดการเชื่อมโยง การบูรณาการและ
ประเด็นวิจัยยังอยู่ในวงจ ากัด  
16. ขาดนักวิจัยพี่เลี้ยงในการท างานวิจัย 
17. การติดค้างงานวิจัยค่อนข้างสูง ท าให้กระทบต่อ
สถานภาพการวิจัยและการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 
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13. ผลงานวิจัยและเงินสนับสนุนในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับสนับสนุนจ านวน
มาก 
14. มีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการท า
วิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
16. มีบุคลากรด้านงานทรัพย์สินทางปัญญาท่ีพร้อมให้
ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่นักวิจัยเพื่อยื่น
ขอการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
17. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ และมีระบบให้การสืบค้นข้อมูล 
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
18. มีระบบการควบคุมการรับ-ส่ง หนังสือภายใน
หน่วยงานโดยใช้รูปแบบของหนังสือรับและหนังสือส่ง   
 

18. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตรมีน้อย 
19. ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย มีการ
น ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้เป็นเงินรายได้มี
จ านวนน้อยมาก 
20. ขาดระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลนักวิจัย 
และฐานข้อมูลบริการวิชาการ  
21. ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ ยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
22. การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเรื่อง ช่อง
ทางการขอรับบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยยังน้อย
และยังไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
23. หากระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมีปัญหา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถใช้งานได้ 
24. กระบวนการในการรับ-ส่งทะเบียนหนังสือหรือ
การสืบค้นข้อมูลใช้ระยะเวลาการด าเนินการมากกว่า 
และเกิดโอกาสผิดพลาดได้มากกว่าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
25. คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ยังอยู่ใน
กระบวนการจัดตั้ง 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นอุตสาหกรรมอนาคต  
2. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้
ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจนที่สอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย 
3. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรม
อาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และเกษตรธรรมชาติ 
ซึ่งตรงกับบริบทของมหาวิทยาลัยและความช านาญ
ของนักวิจัย 
4. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) 
5. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งที่เหมาะส าหรับการท าวิจัยใน
ทุกสาขา ประกอบด้วย 4 พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสามารถ
พัฒนาโจทย์การวิจัยที่มีคุณค่าต่อชุมชนและการ

1. มีคูแขงทางการวิจัยในพ้ืนที่ 
2. งบประมาณงานบริการวิชาการน้อยลง 
3. ผู้น าและกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถให้ความร่วมมือได้
อย่างเต็มที่ 
4. ในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมีเขตอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 
5. นักวิจัยขาดความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัย 
6. การจัดสรรงบประมาณในหน่วยงานในแต่ละปีงบ 
ประมาณบางครั้งไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนบุคลากร
ทาง ด้านการส่งไปอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้   
7. สภาพเหตุการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทย เช่น 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน เช่น การลงพ้ืนที่
ชุมชน การพัฒนาบุคลากร 
8. ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีสถาบันระดับอุดมศึกษา
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พัฒนาสังคม รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านการเรียน
การสอน 
6. แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยปัจจุบันมีอยู่จ านวนมาก  
เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
เป็นต้น 
7. วิถีชีวิตออนไลน์และค่านิยมของการประกอบอาชีพ
อิสระ เอื้อต่อการจัดหลักสูตรระยะสั้น 
8. ชุมชน/อุตสาหกรรมมีจ านวนมากที่ต้องการในการ
รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
9. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มากขึ้น 
10. ทางหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนในการส่งไปอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน ามาพัฒนางานประจ าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 
 11. การเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยที่เอ้ือ
ต่อการท าวิจัย  เช่น  เครือข่ายการวิจัยภาคตะวันออก 
12. มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยสะดวกในการจัดหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  
 

อยู่หลายแห่ง ท าให้การเลือกพ้ืนที่ วิจัย การตั้ ง
ประเด็นวิจัยอาจซ้ าซ้อนได ้
9. การจัดสรรงบประมาณในลักษณะทุนวิจัยของ
แหล่งทุนบางประเภท มีข้อจ ากัดท่ีท าให้นักวิจัยใหม่ 
หรือมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ไม่ได้รับการสนับสนุน
เท่าท่ีควร 

 
แนวทางการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ 

1. การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
     1.1 ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
     1.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ในหลายๆ ช่องทาง 
     1.3 การสร้างทีมบุคลากรจากทุกคณะมาเป็นผู้ประสานงานในการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ              
ไปยังบุคลากรอ่ืนในคณะ 

2. การสร้างโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ และชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
       2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้อาจารย์และนักวิจัยเสนอโครงการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 
และเสนอโครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และบูรณาการโครงการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 
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       2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ 
สนับสนุนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
      2.3 คณะกรรมการประเมินโครงการงานวิจัยที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นอันดับแรก  
    2.4 คณะกรรมการประเมินโครงการบริการวิชาการที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ 
และชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นอันดับแรก 
 
 

การติดตามและประเมนิผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ก ากับติดตาม และประเมินผล 

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งได้ดังนี้ 
1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิจัย  

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามความก้าวหน้า ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การวิจัยปีละ 2 
ครั้ง คือรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามความก้าวหน้า ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ ทุกไตรมาส 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
4. มีการวัดผลและประเมินผล โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงานที่

ชัดเจน ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากนั้นรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ผลที่ได้จากการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา/ปรับปรุงวางแผนยุทธศาสตร์ในปีต่อไป 

2. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการทุกเดือน  
2. สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ บริการวิชาการแก่

สังคม ระดับคณะวิชาและ ระดับมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา  
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตาม และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของ

แผนยุทธศาสตร์ฯ ปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ผลที่ได้จากการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนา/ปรับปรุงวางแผนยุทธศาสตร์ในปีต่อไป 

3. การติดตามการน าผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์  
สถาบันวิจัยและพัฒนาติดตามการน าผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ทุกไตรมาส 

(รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ ผลที่ได้จากการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา/
ปรับปรุงวางแผนยุทธศาสตร์ในปีถัดไป 

 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 

 

 
17 

บทท่ี 2  
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563- 2565 
(ผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 14/2562 วันศุกร์ที่ 27 
กันยายน 2562 วาระท่ี 5.5) 
 
วิสัยทัศน์ : เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ปรัชญา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 
ปณิธาน : สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี 
อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ 
เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยน าความรู้สู่สังคม 
 
พันธกิจ : ปรับปรุงพันธกิจ 6 ด้าน 

- ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ 
- ด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคมโดยความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม 

ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
- ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนสอน 
- ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ 
- ด้านการพัฒนาศักยภาพและความม่ันคงของบุคลากร 

 
วัตถุประสงค์ :  

- เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตรงกับความต้องการของประเทศ/ภูมิภาค 
- เพ่ือสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้จริงหรือแก้ไขปัญหาของสังคม/ประเทศ 
- เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน/ประเทศ 

และภูมิภาคอาเซียน 
- เพ่ืออนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งบูรณาการกับงานวิจัย/การเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

- เพ่ือสร้างมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
- เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านวิชาชีพขั้นสูง 

 
 
 
 
 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบ
รวมศูนย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอนและ

พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ : 
 ด้านการวิจัย :  

- จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ หรือถูก
น าไปใช้เชิงพาณิชย์ 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
- ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับน าไปเชิงพาณิชย์หรือ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
- ผลงานวิจัยหรืองานออกแบบหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

 ด้านการผลิตบัณฑิต :  
- บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพ มีความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสากล เป็น

ที่ยอมรับของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
- สามารถพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจาก

หน่วยงานทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 
- บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ มีอัตราการได้งานท าตรงตามสายงานและมีผลตอบแทนสูงกว่า

ค่าตอบแทนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานไม่น้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ 
 
 ด้านบริการวิชาการ : 

- มีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีอยู่ถ่ายทอดสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายและแก้ไข
ปัญหาของประเทศ 

- มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดข้ึนจากการให้บริการวิชาการ 
 
 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 

- มหาวิทยาลัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศาสนา สิบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า ต่อชุมชน สังคม และประเทศ 

- เผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ
สาธารณชน 

 



(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 
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บทท่ี 3 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง พ.ศ. 2560 - 2562 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือการด าเนินงานตามพันธกิจหลักด้าน
วิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งผลจากการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 
   

ตารางผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2560 - 2562) 
ผลด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
งบประมาณ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้ แผ่นดิน รายได ้

แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ล้านบาท) 1.2714 1.2227 2.1436 1.2480 2.2185 1.325 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1.2714 1.2227 2.1436 1.2480 2.2185 1.325 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

      

งบด าเนินงาน (ล้านบาท) 0.3385 - 0.3385 0.0906 0.1987 0.0514 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 0.406488 - 0.57403 - 0.336511 0.02816 

โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจยัที่ได้รบั (ล้านบาท) 3.0 0.7079 3.0 - 3.0 - 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2.348247 - 2.025685 - 2.184625 - 

โครงการบริการวชิาการที่ได้รบั (ล้านบาท) 34.2955* 0.2580 10.00 - 10.00 - 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 11.4492 - 9.61740 - 9.558275 - 

งบลงทุน (ล้านบาท) - - - - - - 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ - - - - - - 

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม       
จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รบังบประมาณ (โครงการ) 63 141 64 125 8 2 

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู/้สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 

 141 64 125   

- โครงการวจิัยการวิจยัพื้นฐาน 15      
- โครงการวจิัยการวิจยัประยุกต ์ 43      
- โครงการวจิัยการวิจยัและพัฒนา 5      
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม     8 2 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของประเทศ 

      

โครงการการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อแกป้ัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 

      

จ านวนงบประมาณรวมที่ได้รบัเพื่อท าวิจัย (ล้านบาท) 16.2884 6.0305 9.7232 5.3792 2.1821 3.0000 
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู/้ 
สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

 6.0305 5.9275 0.7290   

- โครงการวจิัย การวิจัยพื้นฐาน (ล้านบาท) 3.3627      
- โครงการวจิัย การวิจัยประยกุต์  (ลา้นบาท) 10.0657      
- โครงการวจิัย การวิจัยและพัฒนา (ล้านบาท) 2.8600      
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม     2.1821 3.0000 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของประเทศ 

  0.4941 0.9935   

โครงการการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อแกป้ัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 

  3.3016 3.6565   
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* หมายถึง โครงการที่อยู่ภายใต้ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 โครงการ  
     1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก งบประมาณ 17,995,500 บาท  

       2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ งบประมาณ 4,300,000 บาท  
       3. โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ 12,000,000 บาท  ด าเนินการ 11,449,200 บาท   

 
การด าเนินงานโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2562 
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย แบ่งตามผลผลิตเป็น 2 ผลผลิต คือ ประเภทโครงการวิจัยใหม่เป็น

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ โดยแยกย่อยเป็นโครงการวิจัย การวิจัยพ้ืนฐาน 
การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา 

 
การด าเนินงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560-2562 
งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลผลิต การให้บริการวิชาการ แบ่งงบประมาณ ออกเป็น 2 ส่วน

งบประมาณ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ของแต่ละคณะ   
ส่วนที่ 2 งบประมาณเงินแผ่นดิน   
โดยงบประมาณเงินแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
- ส่วนกลางมหาวิทยาลัย คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก ากับ ติดตามการด าเนินงานบริการวิชาการ 

โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานจากทุกคณะมีส่วนร่วมด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
เป้าหมายหรือชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัย   

- ส่วนของคณะ โดยทุกคณะส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณบริการวิชาการ และได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามที่เสนอขอ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563-2565 

 
ปรัชญา :  ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สังคมและประเทศ 
ปณิธาน :  พัฒนาวิจัย นวัตกรรม เพื่อประโยชน์สู่ชุมชน สังคม ภูมิภาคและประเทศ 
อัตลักษณ์: สถาบันวิจัย น าวิจัยแก้ปัญหาชุมชน สังคม ภูมิภาคและประเทศ 
เอกลักษณ์:  มหาวิทยาลัยน าความรู้ สู่สังคม 
วิสัยทัศน์: เป็นผู้น าด้านวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหาของ
ชุมชน สังคม ภูมิภาค และประเทศ 
 

 

เป้าประสงค์ : 

 1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ หรือถูก
น าไปใช้เชิงพาณิชย์ 
 2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
 3. ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับน าไปเชิงพาณิชย์หรือการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 4. ผลงานวิจัยหรืองานออกแบบหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 5. มีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีอยู่ถ่ายทอดสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายและแก้ไข
ปัญหาของประเทศ 
 6. มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการ 
 
พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา : 

1. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้                                
2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศ

การท างานที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย

มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม ได้รับประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน
บุคลากรทางการวิจัย จัดท าผลงานที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ชุมชน สังคม ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
เข้มแข็ง และยั่งยืน และมหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการบริการวิชาการ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เพื่อความเป็นผู้น าด้านวิจัย นวัตกรรม 
บร ิก า ร ว ิช า ก า ร  เ พื ่อ ก า รน า ไ ป ใ ช้
ป ร ะ โ ย ชน ์แ ก ้ไ ข ป ัญ หา ขอ งช ุม ชน 
สังคม ภูมิภาค และประเทศ 

1. ร้อยละความส าเรจ็ของความทุกตวัช้ีวัดในทุก
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ร้อยละ ≥80 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ออกสู่เชิง
พาณิชย์ของผลงานท้ังหมด  

ร้อยละ ≥ 5 

3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมถูกน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาของหน่วยงานภายในหรือภายนอก 
หรือพัฒนาสังคมของผลงานท้ังหมด 

ร้อยละ ≥50 

4. ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถตีพมิพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของ
ผลงานท้ังหมด 

ร้อยละ ≥20 

5. มีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีท่ี
มีอยู่ถ่ายทอดสู่ชุมชนกลุม่เป้าหมายและแกไ้ขปัญหา
ของประเทศ 

องค์ความรู ้ 10 

6.  จ านวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมใหบ้ริการวิชาการแก่
ชุมชน สังคมให้ได้รบัการขึ้นทะเบียน เป็น OTOP นวัตวิถี 
หรือไดร้ับการแก้ปญัหา/และพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ชุมชน 1 
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ภาคผนวก ก 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก  ข 
เป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

ส าหรับ พ.ศ. 2563-2565 
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ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) และ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ฉบับวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
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ภาคผนวก ค1  
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
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ภาคผนวก  ค2 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
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ที่มา : บทบาทของ บพข. ในงาน PMU พบประชาคมวจิัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
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ภาคผนวก  ค3  
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านด้านการการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา  

การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
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ภาคผนวก  ค4 

บทบาทใหม่ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ที่มา : เอกสารเผยแพร่ บทความ วช. ในการสนับสนุนทุนวจิัยและนวัตกรรมในบริบทของประเทศ, 
ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
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ภาคผนวก ค5 
บทความใหม่ของส านกังานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สกว.) 
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ที่มา : บทบาทของ สวก. ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของประเทศ 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
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ภาคผนวก ง 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 

 
 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 

“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษท่ี 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืนโดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากลน าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” 

 

การจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)นี้ ค านึงถึง
บริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ ตาม
เป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 
 
 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่ส าคัญ ในระยะสั้น (1 ปี) 
ระยะกลาง (3 ปี หรือภายในปี 2565) และระยะยาว (7 ปี หรือภายในปี 2570) ดังสรุปในตารางข้างล่างนี้ 
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ตารางตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

ความส าเร็จด้าน ตัวช้ีวัดส าคัญ 
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
ปี 2563 ปี 2565 ปี 2570 

การพัฒนา
ก าลังคนและองค์
ความรู้ 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรและช่างเทคนิคเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ EEC (คน) 

5,000 
 

30,000 
 

100,000 

สัดส่วนผู้จบการศึกษาด้าน STEM (ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด) 

ร้อยละ 35 
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 50 

จ านวนสิทธิบัตรที่มีการใช้งาน Patents in 
Force (ต่อประชากร 100,000 คน) 

3 5 20 

การยกระดับ
ความสามารถ
การแข่งขัน 
 

จ านวน SMEs ที่มีนวัตกรรม (ราย) (ยอดขาย
เพ่ิม 50 ล้านบาท/ราย) 

5,000 
 

10,000 
 

50,000 

จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) (ราย) 1,000 3,000 10,000 
จ านวนวิสาหกิจฐานเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนา (ราย) 

100 
 

300 1,000 

อันดับความสามารถการแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์ จัดโดย IMD 

 1 ใน 30 1 ใน 25 

ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII)  1 ใน 40 1 ใน 35 
การลดความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ (บาท/
ครัวเรือน/ปี) (จากปัจจุบัน 74,483 บาท/
ครัวเรือน/ปี) 

100,000 
 

150,000 
 

250,000 

ชุมชนนวัตกรรม (ชุมชน)  2,000 10,000 30,000 
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ิม eco-efficiency จากการลดการใช้
ทรัพยากรและการเกิดของเสีย (ร้อยละ/ปี) 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 

การลงทุนด้าน
การวิจัยและ
พัฒนา 
 

การลงทุน R&D ของประเทศ (ร้อยละของ 
GDP) 

ร้อยละ 
1.2 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 2.0 

 
แพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือบรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and 
Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งในอนาคตสามารถทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และนโยบายของประเทศได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาคผนวก จ 
นโยบายและทิศทางการบริหารและพฒันามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ฉ 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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ภาคผนวก ช 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 - 2583) 
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แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ซ  
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์จังหวัด / EECi 

 

ยุทธศาสตร ์ QRCODE 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  
(ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี นครนายก สระแก้ว) 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2570) 

 
แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 

 
แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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ภาคผนวก ฌ  
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณ 
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