แผนยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปรัชญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุง มั่นพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสูสากล
วิสัยทัศน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนหนวยงานดําเนินงานและบริหาร
จัดการงานวิจัย และงานบริการสังคมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
พัฒนาสูสากล
นโยบาย
1. การสรางนักวิจัยดา นวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดา นสังคม ใหมีศักยภาพ สามารถบริห ารจัดการ
ความรูและสรางผลผลิตเพื่อใชประโยชนในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย
2. การสรางผลงานวิจัยโดยการสรางองคความรู และนําไปสูการสรางนวัตกรรม โดยใหความสําคัญกับฐาน
เทคโนโลยีที่เนนการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
3. การสรางผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองคความรูของมหาวิทยาลัย โดยการ
บริการขอมูล ใหคําปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสรางรายได
สูมหาวิทยาลัย
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใหความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
1. กําหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทําวิจัยและบริการสังคมใหเปนไปตามนโยบายและ
ทิศทางของมหาวิทยาลัย
2.บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและบริการสังคม
3.บริหารและดําเนินงานวิจัยของศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการสังคม
5.สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
6.ประสานงานและถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยแกสังคม
7.เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศการวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยแก
หนวยงานภายนอก
8.สรางเครือขายการทํางานวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆ

เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
เพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานบริการสังคมที่ตอบสนองประเด็นยุทธ
ศาสตรการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ควบคูภูมิปญญาทองถิ่น
การวิเคราะหสถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5.1 จุดแข็ง
1. มีโครงสรางองคกรและการบริหารที่ชัดเจน
2. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัยและบริการวิชาการทําให
ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
3. ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางานเพื่อมุงสูความสําเร็จ
4. มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติสูหนว ยงานระดับคณะไดอยา งเปน
รูปธรรม
1.5.2 จุดออน
1. สถานที่ทําการของหนวยงานไมเปนเอกเทศ โดยอยูในอาคารสํานักงานอธิการบดี ทําใหไมสามารถ
ขยายพื้นที่ได และอยูในบริเวณที่ไมเหมาะสม จึงสงผลกระทบตอการใหบริการแกบุคคลภายอก
2. บุคลากรสวนใหญเปนลูกจางชั่วคราว ทําใหขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานมีอัตราการลาออก
บอย และสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
3. ระเบียบที่เกี่ยวของกับการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยยังอยูในระหวางการยกราง
1.5.3 โอกาส
1. รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยและบริการแกสังคม
2. สังคมในปจจุบันเปนสังคมฐานความรู ซึ่งตองใชขอมูลที่ผานการวิจัย สงผลใหหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนใหการสนับสนุนการทําวิจัย
3. เป น มหาวิท ยาลั ย ใหม ทํ า ให ไดรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากสํ า นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในบางแผนงาน / โครงการสูงกวามหาวิทยาลัยที่มีความเข็มแข็งแลว
1.5.4 อุปสรรค
1. ความเปนมหาวิทยาลัยใหม ทําใหตองแขงขันกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาแตเดิม
2. แมมีกรอบอัตรากําลังของบุคลากร แตขาดงบประมาณเงินเดือน ทําใหไมส ามารถเพิ่มบุคลากรใน
การทํางานได

การวิเคราะหความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรหนวยงานกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หัวขอ
วิสัยทัศน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร
ชาติ
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ ผลิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปน
ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล
หนวยงานดําเนินงานและบริหารจัดการงานวิจัย และงานบริการสังคม
บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
พัฒนาสูสากล
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนน
1. กําหนดแนวทาง นโยบาย และการประสานงานการทําวิจัยและ
วิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
บริการสังคมใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม
2.บริหารงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยและ
มาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิต
บริการสังคม
พรอมเขาสูอาชีพ
3.บริหารและดําเนินงานวิจัยของศูนยวจิ ัยและถายทอดเทคโนโลยีใน
2.สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแก
4.แสวงหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบริการสังคม
ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน
5.สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสราง 6.ประสานงานและถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยและงานวิชาชีพ
อาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึด
ของมหาวิทยาลัยแกสังคม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.เปนศูนยกลางรวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอสนเทศการวิจัยและ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
บริการสังคมของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานภายนอก
สิ่งแวดลอม
8.สรางเครือขายการทํางานวิจัยและบริการสังคมของมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานตางๆ
-สังคม และคุณภาพชีวิต
ใชเหมือนกับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม
1. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
1. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
2. สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิง
2. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
บูรณาการที่ได มาตรฐาน
พอเพียง
3. สรางและถายทอดองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
ที่ไดมาตรฐาน
1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและ
1. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เขมแข็งและได 2. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณา การเพื่อการแขงขันใน
มาตรฐานสากล
ระดับชาติและนานาชาติ
2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ (สรางคนเกง
และคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ)
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

หัวขอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
5. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณา
การ เพื่อการแขงขันในระดับชาติและ
นานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร
(กลยุทธหลัก)

1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม
1.2 สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ
ทาง
1.3 บริหารจัดการเชิงรุก
2.1 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา(พัฒนา
นักศึกษา บัณฑิต และรวมมือกับศิษย
เกา)
2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาทุกระดับ
3.1 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสราง
และพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพีย ง
4.1 สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
5.1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ
เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย
5.2 เผยแพรและถายทอดองค ความรูสู
ความเปนเลิศ
3.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสงเสริม
อาชีพเดิม และสรางอาชีพใหมใหแก
ชุมชนบนพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 จัดตั้งศูนยวิชาการ และวิชาชีพใน
ตางประเทศ
3.1.3 ผลิตสื่อเพื่อสรางและพัฒนาวิชาชีพทั้ง
ภาคภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
3.1.4 จัดตั้งศูนยบริการวิชาการ
3.1.5 พัฒนาศูนยภาษาเพื่อใหบริการ
วิชาการ
3.1.6 พัฒนาศูนยซอ มบํารุงเครื่อ งจักร
3.1.7 ขยายเครือขายความรวมมือการ
บริการวิชาการรวมกับหนวยงาน

1. 1 ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2. 1 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน
เชิงพาณิชย
2. 2 เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปน เลิศ

กลวิธี /
มาตรการ

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสงเสริมอาชีพ เดิม และสรางอาชีพ
ใหมใหแกชุมชนบนพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2 พัฒนาศูนยซอมบํารุงเครื่องจักร
1.1.3 ขยายเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการรวมกับหนวยงาน
ภายนอก ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
2.1.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน
2.1.2 สรางเครือขายการวิจัย
2.1.3 พัฒนาตนกลานักวิจัย
2.1.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
2.1.5 ศูนยแกปญหาและพัฒนางานวิจัย
2.1.6 พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ
2.1.7 จัดตั้งศูนยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนระบบงาน
2.1.8 จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา

หมายเหตุ

หัวขอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายนอก ทั้งภายในประเทศและ
2.2.1 จัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธและสราง
เครือขายดานงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ระดับชาติและ
ตางประเทศ
ระดับนานาชาติ
5.1.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน
5.1.2 สรางเครือขายการวิจัย
5.1.3 พัฒนาตนกลานักวิจัย
5.1.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
5.1.5 ศูนยแกปญหาและพัฒนางานวิจัย
5.1.6 พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ
5.1.7 จัดตั้งศูนยวจิ ัยสถาบันเพื่อพัฒนา
ระบบงาน
5.1.8 จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา
5.2.1 จัดตั้งศูนยความเปนเลิศในดานตาง ๆ
- จัดตั้งศูนยวิจยั หุนยนตอจั ฉริยะ
- จัดตั้งศูนยวิจยั อาหาร
- จัดตั้งศูนยวิจยั สิ่งทอ
- จัดตั้งศูนยวิจยั วิศวกรรม และ เทคโนโลยี
อยางยั่งยืน
- จัดตั้งศูนยวิจยั และจัดการทางธุรกิจ
- จัดตั้งศูนยวิจยั และออกแบบผลิตภัณฑ
5.2.2 จัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อการ
เผยแพรป ระชาสัมพันธ และสราง
เครือขายดานงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/
นวัตกรรม ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร (กลยุทธหลัก)
กลวิธ/ี มาตรการ
1. 1 ใหบริการวิชาการแก
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ
สังคม เพื่อสรางและ
สงเสริมอาชีพ เดิม และสรางอาชีพ
พัฒนาอาชีพโดย
ใหมใหแกชุมชนบนพื้นฐาน
ยึดหลักเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
1.1.2 พัฒนาศูนยซอมบํารุงเครื่อ งจักร
1.1.3 ขยายเครือขายความรวมมือการ
บริการวิชาการรวมกับหนวยงาน
ภายนอก ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ

2. 1 พัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ
เชิงบูรณาการ เพื่อ
ประโยชนเชิงพาณิชย

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการบริการวิชาการแกสังคม 8 โครงการ
1. โครงการผลิตอุปกรณและเครื่อ งมือชวยเหลือคนพิการ
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การออกแบบเขียนแบบชิ้นสวน
อุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกเบื้องตน"
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โปรแกรมชวยการออกแบบแมพิมพ
(Mold Wizard)"
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การออกแบบแมพิมพผลิตขวด PET
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การคํานวณคาการใชงานตลับลูกปนและ
การวิเคราะหความเสียหาย"
7. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑและการตลาด
ของชุมชนอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพื่อ เพิ่มศักยภาพการแขงขัน
8. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต
2.1.1 ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ 11 โครงการ
2.1.2 สรางเครือขายการวิจัย
1. โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหม
2.1.3 พัฒนาตนกลานักวิจัย
2.โครงการ KM Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานวิจัยและ
2.1.4 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
บริการวิชาการ
2.1.5 ศูนยแกปญหาและพัฒนางานวิจัย 3.โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2.1.6 พัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ
พระนคร ประจําป 2554
2.1.7 จัดตั้งศูนยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒน 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางนักวิจัยมืออาชีพ
ระบบงาน
5.โครงการตนกลานักวิจัย มทร.พระนคร
2.1.8 จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทาง 6.โครงการวิจัยสัญจร
ปญญา
7.การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีสูการรับรองมาตรฐาน
8.การพัฒนามาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเที่ยวของสถานประกอบการ
ดานธุรกิจอาหารในประเทศไทย
9.พลังงานเชื้อเพลิงจากสวนเหลือใชของปานศรนารายณ
10.โครงการวิจัยสถาบัน
11.โครงการวิจัยเรื่อง องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของมะเดื่อ
ศูนยบมเพาะธุรกิจ 1 ศูนย

ยุทธศาสตร (กลยุทธหลัก)
กลวิธ/ี มาตรการ
2. 2 เผยแพรและถายทอด 2.2.1 จัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อการ
องคความรูสูความ
เผยแพรประชาสัมพันธและสราง
เปนเลิศ
เครือขายดานงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการเผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 4 โครงการ
1.โครงการจัดทําวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
2.โครงการการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ
ครั้งที่ 3
3.โครงการ การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐรวมกับหนวยงานภายนอก
4.โครงการจัดทําเอกสารและซีดีเผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการ
ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 5 ศูนย
1.ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ
3.ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร
4.ศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
5.ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

