
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร ์ 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ัด / ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยทุธศาสตร์:

2. พัฒนางานวิจัยเชงิเทคโนโลยทีีม่กีารบรูณาการระหว่างศาสตร์ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ระดบัชาตแิละนานาชาติ

เปา้ประสงค์:

ผลงานวิจัยเชงิเทคโนโลยแีละสิทธิบตัร น าไปใชป้ระโยชน์ ตพิีมพ์ระดบัชาตแิละนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบระดับประเด็นยทุธศาสตร์:

ผอ.กศ./หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัย*/รองคณบด ี3 คณะ

แผนปฏบิตังิาน

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเร็จ

2.1 ส่งเสริมศักยภาพนกัวิจัย

โดยมีระบบพีเ่ล้ียงนกัวิจัย

7) ร้อยละผลงานวิจัยทีไ่ด้

จากนกัวิจัยหนา้ใหม่ทีไ่ด้จาก

ระบบพีเ่ล้ียง

ร้อยละ 80 1-508-00 แผนงาน

สนบัสนนุงานวิจัย

และน าเสนอผลงาน

บริการวิชาการ

2.1.1 โครงการส่งเสริม

ศักยภาพนกัวิจัยโดยมีระบบ

พีเ่ล้ียงนกัวิจัย

1) กระบวนการ

ส่งเสริม

ศักยภาพนกัวิจัย

 1 กระบวนการ

2) จ านวน

นกัวิจัยทีร่่วม

โครงการ 10 คน

1) จ านวน

ผลงานวิจัยทีไ่ด้

จากนกัวิจัยที่

เข้าร่วมโครงการ

 8 ผลงาน

หวัหนา้งาน

ส่งเสริม

งานวิจัย*/

หวัหนา้หลักสูตร

2.2 สร้างเครือข่ายการวิจัย 

และแหล่งทนุสนบัสนนุ

งานวิจัย

8) จ านวนเครือข่ายแหล่งทนุ

 และสนบัสนนุท างานวิจัย

ร่วมกนั

เครือข่าย 3 2.2.1 โครงการสร้าง

เครือข่ายการวิจัยและแหล่ง

ทนุสนบัสนนุงานวิจัย

(แผนงานวิจัยภายนอก)

   1,974,230.00 1) กจิกรรม/

กระบวนการ

สร้างเครือข่าย 

1 กจิกรรม/

กระบวนการ

1) จ านวน

เครือข่ายการ

วิจัยและแหล่ง

ทนุสนบัสนนุ 3 

เครือข่าย

รองคณบดี 3 

คณะ (คณะละ 

1 เครือข่าย)

2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และ

เผยแพร่ผลงานวิจัย

9) จ านวนผลงานตีพิมพ์ ผลงาน 30 2.3.1 โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่

ผลงานวิจัย

1) การบรรลุ

วัตถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

หวัหนา้งาน

ส่งเสริม

งานวิจัย*/

หวัหนา้หลักสูตร

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

2. จ านวนผลผลงานวิจัยเชิง

เทคโนโลย ีหรือส่ิงประดิษฐ์ 

หรือสิทธิบตัร น าไปใช้

ประโยชน ์ตีพิมพ์ระดับชาติ

และนานาชาติต่อ

อาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 25

ตวัชีว้ัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

1) จ านวน

กจิกรรม/

กระบวนการ

ส่งเสริมการ

ตีพิมพ์และ

เผยแพร่

ผลงานวิจัย 1 

กจิกรรม/

กระบวนการ

กลยทุธ์ ตวัชีว้ัดกลยทุธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน
ตวัชีว้ัด

AP-S2



ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเร็จ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตวัชีว้ัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยทุธ์ ตวัชีว้ัดกลยทุธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน

ตวัชีว้ัด

1) เงินสนบัสนนุโครงการ

การประชุมวิชาการวิจัยและ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที ่

4 (5th CRCI-2018)

       34,800.00

2) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม

วิชาการระดับชาติ-

นานาชาติ มทร.ล้านนา คร้ัง

ที ่10 และ 11 วันที ่24-26 

ก.ค. 62

       40,352.00

3) งบประมาณสนบัสนนุกา

ร่วมเปน็เจ้าภาพจัดงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ

พิบลูสงคราวิจัย คร้ังที ่5 

ประจ าป ีพศ.2562

       50,000.00

2.4 ส่งเสริมการน างานวิจัย

ไปใช้ประโยชน/์พัฒนาองค์

ความรู้ใหม่

10) ร้อยละของงานวิจัยที่

น าไปใช้ประโยชน/์พัฒนา

องค์ความรู้ใหม่

ร้อยละ 30 2.4.1 โครงการส่งเสริมการ

น างานวิจัยไปใช้ประโยชน/์

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่

1) จ านวน

กจิกรรม/

กระบวนการน า

งานวิจัยไปใช้

ประโยชน/์

พัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ 1 

กจิกรรม/

กระบวนการ

1) ร้อยละของ

งานวิจัยที่

น าไปใช้

ประโยชน/์

พัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ 

ร้อยละ 30

หวัหนา้งาน

ส่งเสริม

งานวิจัย*/

หวัหนา้หลักสูตร

2. จ านวนผลผลงานวิจัยเชิง

เทคโนโลย ีหรือส่ิงประดิษฐ์ 

หรือสิทธิบตัร น าไปใช้

ประโยชน ์ตีพิมพ์ระดับชาติ

และนานาชาติต่อ

อาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 25

1) จ านวน

กจิกรรม/

กระบวนการ

ส่งเสริมการ

ตีพิมพ์และ

เผยแพร่

ผลงานวิจัย 1 

กจิกรรม/

กระบวนการ

AP-S2



ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเร็จ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตวัชีว้ัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยทุธ์ ตวัชีว้ัดกลยทุธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน

ตวัชีว้ัด

1-508-02 แผนงาน

การส่งเสริมและ

สนบัสนนุการน า

ผลงานทางวิชาการ

สู่การใช้ประโยชน์

ประจ าป ี2562

เพิม่เติม-งปม.รจ.22

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

 ถ่ายทอดการผลิตกา๊ซ

ชีวภาพเปน็แหล่งพลังงาน

ทดแทนส าหรับเกษตรกรผู้

เล้ียงสัตว์รายยอ่ย ขนาด 8 

ลูกบาศกเ์มตร ด้วยถุงแบบ 

LDPE หนา 0.3 มิลลิเมตร 

(อ.วรกฤช)

   40,000.00 คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ

โครงการการประยกุต์ใช้

เทคโนโลยทีางด้านวิศวกรรม

เพือ่การบริหารจัดการน้ าใน

แปลงเกษตร (ดร.เอกรัฐ)

   40,000.00 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

โครงการกจิกรรมถ่ายทอด

องค์ความรู้การใช้เทคโนโลยี

นาโนบบัเบิล้ร่วมกบัการ

ปลูกผักไฮโดรโปนกิส์ (อ.

เดือนแรม)

   40,000.00 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

2.4.2 โครงการยกยอ่ง

นกัวิจัยทีม่ีผลงานวิจัยดีเด่น

1) จ านวน

นกัวิจัยทีไ่ด้รับ

การยกยอ่ง 10 

คน

1) จ านวน

ผลงานวิจัย

ดีเด่น 10 เร่ือง

หวัหนา้งาน

ส่งเสริม

งานวิจัย*/

หวัหนา้หลักสูตร

2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ

ส าหรับการบริหารงานวิจัย

11) จ านวนระบบ

สารสนเทศส าหรับการ

บริหารงานวิจัย

ระบบ 1 2.5.1 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศส าหรับการ

บริหารงานวิจัย

1) จ านวน

โครงการพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ

ส าหรับการ

บริหารงานวิจัย

 1 โครงการ

1) ระบบ

สารสนเทศ

งานวิจัย 1 ระบบ

หวัหนา้งาน

ส่งเสริมงานวิจัย

2. จ านวนผลผลงานวิจัยเชิง

เทคโนโลย ีหรือส่ิงประดิษฐ์ 

หรือสิทธิบตัร น าไปใช้

ประโยชน ์ตีพิมพ์ระดับชาติ

และนานาชาติต่อ

อาจารยป์ระจ า 

ร้อยละ 25

AP-S2


