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ผลผลิต กลยุทธ์

1.1.1 ระบบสนบัสนุนติดตามการ

ประเมินผล Tracking

1.1.1  พฒันาระบบสนบัสนุนติดตาม

และประเมินผลโครงการวจิยัที่มี

ป ิ ิ

1. โครงการระบบติดตามโครงการวจิยั

 (Tracking)

0.5 0.5 0.5

1.1.2 รายงานผลผลิตงานวจิยั ประสิทธิภาพ 2. จดัส่งรายงานผลผลิตงานวจิยั - - -

(paper/patent/product) มาตรการ (paper/patent/product) รายคณะ

1.1.3 แผนแม่บทงานวจิยั มก. 1. เร่งรัดพฒันาระบบติดตาม ต่อที่ประชุมคณบดี รายไตรมาส

ตวัชี้วดั โครงการวจิยั (Tracking) 3. โครงการจดัทาํแผนแม่บทวจิยั มก. 0.02 - -

1. ร้อยละของนกัวจิยัที่ส่งรายงาน / 80 80 80 2. นาํเสนอรายงานผลผลิตงานวจิยั

 ผลงานวจิยัตรงตามเวลา (paper/patent/product) รายคณะ ต่อที่

2. ร้อยละของผลงานวจิยัที่ไดร้ับการ 80 80 80 ประชุมคณบดี รายไตรมาส

ประเมินจากผูท้รงคุณวฒุิวา่สมัฤทธิ์ผล 3. เร่งรัดการจดัทาํ

3. จาํนวนแผนแม่บทงานวจิยั มก. 1 - - แผนแม่บทงานวจิยั มก.

ผลผลิต กลยุทธ์

1.2.1 ขอ้เสนอโครงการวจิยัเชิงบูรณา 1.2.1 พฒันาโครงการวจิยั 1. กิจกรรมพบแหล่งทุน 0.1 0.1 0.1

การระดบัชาติ/นานาชาติ เชิงบูรณาการระดบัชาติ/นานาชาติ 2. กิจกรรมประชุม/เสวนา 0.1 0.1 0.1

ตวัชี้วดั มาตรการ 3. โครงการเสวนาประเด็นร้อนดา้น 0.3 0.3 0.3

1. จาํนวนขอ้เสนอโครงการวจิยัเชิง 5 6 7 1. สร้างเครือข่ายการวจิยัในระดบั การวจิยั

บูรณาการระดบัชาติ/นานาชาติ ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อยา่งต่อเนื่อง

1. การสร้างความ

เป็นเลิศดา้นการ

วจิยั

1.1 เพื่อเพิ่ม

ผลสมัฤทธิ์ของ

งานวจิยั

มหาวทิยาลยัฯ

ฝ่าย

ประสาน

งานวจิยั

และ

ประเมินผล

1.2 เพื่อพฒันา

โครงการวจิยัเชิง

บูรณาการ

ระดบัชาติ/

นานาชาติ

ฝ่าย

ประสาน

งานวจิยั

และ

ประเมินผล

แผนกลยุทธ์ของสถาบันวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ. 2556 - 2558

(4) (7)

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที่

สอดคล้องกบั มก.

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์

ผลผลติ/ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม  (ปีดาํเนินการ) วงเงนิงบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน

1



(1) (2) (3) (5) (6) (8)

2556 2557 2558 2556 2557 2558

แผนกลยุทธ์ของสถาบันวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ. 2556 - 2558

(4) (7)

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที่

สอดคล้องกบั มก.

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์

ผลผลติ/ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม  (ปีดาํเนินการ) วงเงนิงบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน

ผลผลิต กลยุทธ์

1.3.1 ขอ้เสนอโครงการวจิยับูรณาการ 1.3.1 พฒันาโครงการวจิยัเชิงพื้นที่ 1. โครงการพฒันาชุดโครงการวจิยั 0.5 0.5 0.5

เชิงพื้นที่ มาตรการ บูรณาการระหวา่งอาจารยก์บันกัวจิยั

ตวัชี้วดั 1. สร้างกลุ่มพนัธมิตรงานวจิยั ในพื้นที่

1. จาํนวนขอ้เสนอโครงการวจิยั 2 2 2 ระหวา่งอาจารยน์กัวจิยัในพื้นที่

การบูรณาเชิงพื้นที่ 2. สนบัสนุนงบประมาณการ

พฒันาโครงการและการวจิยั

ระยะเริ่มตน้

ผลผลิต กลยุทธ์ 1. โครงการเพิ่มผลผลิตงานวจิยัดว้ย  - 3.5 4

1.4.1 ความเขม้แขง็ทางการวจิยัของ 1.4.1 พฒันาศกัยภาพบุคลากรวจิยั มก. Post-Doctoral fellows

บุคลากรวจิยั มก. มาตรการ 2. โครงการพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่ 0.6 0.6 0.6

ตวัชี้วดั 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้น 3. โครงการส่งเสริมการสร้าง 0.6 0.6 0.6

1. จาํนวน Post-Doctoral fellows - 10 10 การวจิยักบัหน่วยงานต่างๆ ศกัยภาพการวจิยับุคลากรวจิยั

2. จาํนวนครั้งการจดัประชุม สมัมนา 8 9 8 2. ส่งเสริมขวญักาํลงัใจและ 4. โครงการจดัประชุม สมัมนา 0.6 0.6 0.6

ฝึกอบรม เพื่อพฒันาบุคลากรวจิยั มก. แรงจูงใจในการสร้างสรรคง์านวจิยั เสริมสร้าง พฒันางานวจิยับุคลากรวจิยั

3. จาํนวนรางวลัในการจดัการประกาศ 330 340 350 และนวตักรรม 5. โครงการพฒันานกับริหารงาน 0.4 - -

เกียรติคุณรางวลันกัวจิยัและ วจิยัมืออาชีพ

หน่วยงานวจิยั 6. โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ  - 1  -

1. การสร้างความ

เป็นเลิศดา้นการ

วจิยั (ต่อ)

1.3 สร้าง

โครงการวจิยั

บูรณาการเชิงพื้นที่

1.4 เสริมสร้าง

พฒันาบุคลากร

วจิยั มก.

ฝ่าย

ประสาน

งานวจิยั

และ

ประเมินผล
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แผนกลยุทธ์ของสถาบันวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ. 2556 - 2558

(4) (7)

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที่

สอดคล้องกบั มก.

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์

ผลผลติ/ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม  (ปีดาํเนินการ) วงเงนิงบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน

1.4 เสริมสร้าง 7. โครงการพฒันาเครือข่ายการวจิยั 3.92 4.5 5.5

พฒันาบุคลากร 8. โครงการ iASEAN 3.92 4.5 5.5

วจิยั มก. 9. โครงการรางวลัผลงานวจิยั 7 9  -

 (ต่อ) ตีพิมพร์ะดบันานาชาติและผลงานวจิยั

ที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2554-2556

ผลผลิต กลยุทธ์ 1.5.1 โครงการพฒันาระบบ 0.9 0.9 0.9

1.5.1 ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล 1.5.1 พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้น สารสนเทศและระบบฐานขอ้มูล

ดา้นการวจิยั การวจิยั ดา้นการวจิยั

ตวัชี้วดั มาตรการ 1.5.2 โครงการ KASETSART 4 4 4

1. จาํนวนระบบสารสนเทศและ 4 5 5 1. เร่งรัดพฒันาระบบฐานขอ้มูล และ UNIVERSITY JOURNALS PRESS

ฐานขอ้มูลที่มีความจาํเป็นดา้นการวจิยั สารสนเทศดา้นการวจิยัเพื่อนาํไปใช้

ที่เชื่อมโยงกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง

1. การสร้างความ

เป็นเลิศดา้นการ

วจิยั (ต่อ)

1.5 พฒันาระบบ

และบริหาร

จดัการ

สารสนเทศ

งานวจิยัของ มก.

ฝ่าย

สารสนเทศ

งานวจิยั

ฝ่าย

เผยแพร่ฯ 

ร่วมกบั

ฝ่าย
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แผนกลยุทธ์ของสถาบันวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ. 2556 - 2558

(4) (7)

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ที่

สอดคล้องกบั มก.

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์

ผลผลติ/ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลยุทธ์/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม  (ปีดาํเนินการ) วงเงนิงบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน

ผลผลิต กลยุทธ์ 1. โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยัที่มี

1.6.1 นกัวจิยัภายใตส้วพ.มก. 1.6.1 พฒันาศกัยภาพบุคลากรวจิยั ภารกิจวจิยัของหน่วยงาน

มีผลงานวจิยัตีพิมพ์ ของหน่วยงาน           1.1 โครงการฝึกอบรม 0.03 0.04 0.05

1.6.2 แผนแม่บทงานวจิยัของหน่วยงาน มาตรการ                    การทาํงานวจิยั

ตวัชี้วดั 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 2. โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวจิยั

1.6.1 จาํนวนทุนวจิยัต่อนกัวจิยั 0.18 0.18 0.18 ดา้นการวจิยัระหวา่งหน่วยงานภายใน ที่ไม่มีภารกิจวจิยัของ สวพ.มก .

1.6.2 จาํนวนผลงานวจิยัที่ตีพิมพ์ 10 12 14 กบัภายนอก           2.1 โครงการฝึกอบรม 0.03 0.03 0.03

1.6.3 จาํนวนแผนแม่บทงานวจิยั 3 - - 2. ส่งเสริมศกัยภาพ และสร้าง                   การวจิยัสถาบนั

ของหน่วยงาน องคค์วามรู้แก่บุคลากรวจิยัหน่วยงาน 3. กิจกรรม การจดัทาํแผนแม่บท 0.02 - -

งานวจิยัหน่วยงาน

ผลผลิต กลยุทธ์ 1. โครงการขอรับงบประมาณ - - -

1.7.1 เครื่องมือ สถานที่ มีความพร้อม 1.7 แสวงหาแหล่งทุนสนบัสนุน สนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อ

สาํหรับใหบ้ริการงานวจิยัและ จากมหาวทิยาลยัฯ และหน่วยงาน พฒันาหน่วยงาน

บริการวชิาการ ภายนอก 2. โครงการขอรับงบประมาณ - - -

ตวัชี้วดั มาตรการ สนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัฯ เพื่อ

1.7 จาํนวนโครงการขอรับการ 2 1 1 1. เสนอของบประมาณสนบัสนุน พฒันากายภาพสถานีฯตราด

สนบัสนุนงบประมาณ จากมหาวทิยาลยัฯ

2. แสวงหาแหล่งทุนสนบัสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

1. การสร้างความ

เป็นเลิศดา้นการ

วจิยั (ต่อ)

1.6 พฒันา

นกัวจิยัของสวพ.

มก. ใหม้ีความ

เขม้แขง็ และมี

ทิศทางการวจิยั

ชดัเจน

ฝ่าย

ประสาน

งานวจิยัฯ 

ร่วมกบั 

สาํนกังาน

เลขานุการ

1.7 สร้างความ

พร้อมดา้น

เครื่องมือ สถานที่

ฝ่าย/ศูนย/์

สถานีฯ

4


