
 

 

 

 
 

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ไดรับการอนุมัติจากอธกิารบดี 

เม่ือวันที ่10 กันยายน 2562   



 

 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 เปนเครื่องมือในการกําหนดทศิทางการดําเนนิงานของสถาบันวจิัยและพัฒนา ที่เนนความสัมฤทธิ์ผล

ของงานใหเกิดข้ึน ซ่ึงเปนเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป

การศกึษาตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ไดเนนใหใชแผนยุทธศาสตรของหนวยงานตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อใหทุกหนวยงานมีแนวทางและทศิทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได 

แผนปฏิบัตกิารของหนวยงาน พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตรของวทิยาลัยมีความสอดคลองและเช่ือมโยง

กับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงานตามลําดับ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดใหมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อการ

พัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) โดยการวเิคราะหผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พรอมทัง้ศกึษาสภาวการณปจจุบัน ประเด็นความทาทายในดานตางๆ ที่หนวยงานจะตองเผชิญ โดย

ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสยี  

 สถาบันวจิัยและพัฒนา ไดวเิคราะหตําแหนงยุทธศาสตรในปจจุบัน โดยใชโปรแกรม  Excel ของวทิยากรที่

ปรกึษาจากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ปรากฏผลวา สถาบันวจิัยและพัฒนา อยูในตําแหนง “ปองกันตัว” ดังภาพ

ขางลางนี้ 



 

 

 

 เม่ือสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบตําแหนงยุทธศาสตรในปจจุบัน จงึไดปรับปรุงสถานการณ สามารถ

ปรับปรุงตําแหนงยุทธศาสตรของหนวยงานไปอยูในตําแหนง “รุกดําเนนิการเอง” ดังภาพขางลางนี้ 

 

ภาพท่ี 1 ตําแหนงยุทธศาสตรของสถาบันวจิัยและพัฒนาในปจจุบัน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 สถาบันวจิัยและพัฒนา ไดวางเปาหมายเพื่อใหเปนการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของหนวยงานสอดคลอง

และเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีสาระสําคัญของแผน

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

 วสัิยทัศน (Vision) 

 “เปนคลังความรู สรางปญญาและนวัตกรรมดานวจิัย บรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูสากล” 

  

 พันธกจิ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล เนนคุณภาพ ความคลองตัว ยืดหยุน เสรีทาง

วชิาการ พรอมทัง้มีการวางแผนการบรหิารความเสี่ยง 

2.  สงเสรมิและสนับสนุนใหคณาจารยสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยประยุกตใชองคความรูใหม 

ดวยกระบวนการวจิัยและเครอืขายความรวมมือจากองคกรภาครัฐและเอกชนทัง้ในประเทศและตางประเทศ เพื่อ

นําไปพัฒนาการเรยีนการสอน สรางคุณภาพชีวติ และเผยแพรผลงานสูการนําไปใชประโยชน 

3.  บริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม เพื่อ

เสรมิสรางความเขมแข็งและความยั่งยนืของนักศกึษา ชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ  

4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเนน

ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางดานศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร 

 

ภารกจิหลัก (Key result area) 

  บรหิารจัดการงานวจิัยและงานบรกิารวชิาการแกสังคม   
 

เสาหลัก (Pillar) 

1)  ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืขาย (Partnership)  

4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 

มุงม่ันบรหิารจัดการงานวจิัยและบรกิารวชิาการดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 



 

 

 

อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติดานการวิจัย และบริการวิชาการ เนนทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ดวยจิต

สาธารณะ 

 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

สงเสรมิคุณภาพงานวจิัยและบรกิารวชิาการ สบืสานความเปนวัง ปลูกฝงองคความรูสูสากล 

 

คานยิมหลัก (Core Values) 

1. บรหิารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

2. มุงม่ันการสงเสรมิ สนับสนุนการวจิัยและการบรกิารวชิาการอยางมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่นอยางยั่งยนื 

3. มุงเนนการใชงานวจิัยเปนฐานในการพัฒนาหนวยงาน 

4. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางดานการวจิัยและบรกิารวชิาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมี

ประสทิธภิาพ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น

อยางยั่งยนื  

 ทัง้นี้ สถาบันวจิัยและพัฒนาไดกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแตละ

ยุทธศาสตร มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสถาบันวจิัยและพัฒนาใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก คอื สถาบันวจิัยและพัฒนา มีการบรหิารจัดการอยางมีประสทิธภิาพดวยระบบ

คุณภาพอยางยั่งยนื และไดรับการยอมรับ 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ (1) ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในดานการ

บรหิารจัดการ (2) รอยละของเครอืขายที่มีผลผลติที่เปนประโยชนตอสถาบันวจิัยและพัฒนา (3) จํานวนเครอืขาย

ที่มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันวจิัยและพัฒนา (4) ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (5) รอยละของงานวจิัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของอาจารย

และนักวจิัยที่ไดรับรางวัลระดับชาตหิรอืนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (6) รอยละของการรับรู

ภาพลักษณและการใหบรกิารของสถาบันวจิัยและพัฒนา (7) รอยละของเครือขายความรวมมือหรือขอตกลงใน

ประเทศที่มีการดําเนนิการอยางตอเนื่อง  



 

 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสรมิสนับสนุนการสรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก คอื สงเสริมงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ใหมีคุณภาพไดตาม

มาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑคุณภาพ รวมทั้งการเปนศูนยกลางแหงการ

เรยีนรู และบรกิารทางวชิาการแกชุมชน โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมี

ความใหเขมแข็งอยางยั่งยนืตามศาสตรพระราชา 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ (1) รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพรในระดับชาติหรอืนานาชาตติออาจารยประจําและนักวจิัย (2) รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน

สรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด (3) จํานวนผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุสทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร (4) จํานวนองคความรูที่เพ่ิมข้ึนในแหลงเรียนรู

บรกิารวชิาการ (5) จํานวนศูนยการเรยีนรูเพื่อการบรกิารวิชาการ (6) รอยละของรายไดของครัวเรือนที่เขารวม

โครงการเพ่ิมข้ึน (7) เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวจิัย (8) จํานวนเครอืขาย

ดานการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความรวมมือกับเครือขายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ (9) 

จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบรกิารในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ (10) จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยทีี่นําไปใชประโยชนเชิงพาณชิย  

 โดยแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปเปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ 

และโครงการ/กจิกรรม ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรของ

แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ในแตละยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตร 

จํานวน 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนองคกรที่มี

การบริหารจัดการอยางมีประสทิธภิาพ 

13 16 17 17 

2) สงเสรมิสนับสนุนการสรางผลงานวชิาการสู

การยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

11 16 11 16 

รวมท้ังสิ้น 24 32 28 33 

 

 ทั้ งนี้  สถาบั นวิ จั ยและ พัฒนา ได นํ าแผนยุทธศาสตร  ระยะ  5  ป  (พ .ศ .  2560 - 2564 )  

เพื่อแปลงไปสูการปฏิบัตใินแตละป โดยการจัดการเปนแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุป

เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กจิกรรมที่จะดําเนนิการ ดังตารางที่ 2  



 

 

 

 ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรม

ของแผนปฏิบัตกิาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนองคกรที่มี

การบริหารจัดการอยางมีประสทิธภิาพ 

13 16 17 17 

2) สงเสรมิสนับสนุนการสรางผลงานวชิาการสูการ

ยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

10 16 11 13 

รวมท้ังสิ้น 23 32 28 30 

  

 สถาบันวจิัยและพัฒนา ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวนทั้งสิ้น 

16,244,700 บาท โดยแบงเปนภาคปกติ  จํานวน 13,583,600 บาท ภาคพิเศษจํานวน 2,661,100 บาท 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจายในแตละยุทธศาสตร ดังตารางที่ 3 

 ตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายจายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ

แผนดนิ 

งบประมาณรายจาย 

รวม 
งบประมาณ 

(ภาคปกต)ิ 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

1) พัฒนาสถาบันวจิัยและพัฒนาใหเปนองคกรที่

มีการบรหิารจัดการอยางมีประสทิธภิาพ 

- 3,135,880 310,000 3,445,880 

2) สงเสริมสนับสนุนการสรางผลงานวิชาการสู

การยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

- 9,498,000 2,351,100 11,849,100 

3) คาใชจายบุคลากรภาครัฐ - 949,720 - 949,720 

รวมงบประมาณ - 13,583,600 2,661,100 16,244,700 

  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกําหนดโครงการวาระสําคัญประจําป (Agenda) 

จํานวนทัง้สิ้น 6 โครงการ จํานวนแตละยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางย่ังยืน มีโครงการวาระ

สําคัญ ประจําป (Agenda) จํานวน 3 โครงการ 



 

 

 

1. โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

3. โครงการจัดหาแหลงทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครอืขาย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครือขายและทองถิ่น มีโครงการวาระสําคัญประจําป 

(Agenda) จํานวน 1 โครงการ คอื 

1. โครงการความรวมมือกับเครอืขายภายในประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ มีโครงการวาระสําคัญประจําป (Agenda) จํานวน 1

โครงการ คอื 

1. โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) 

 

แนวทางการดําเนนิการ 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จงึวางมาตรการและกําหนดแนวทางการแปลงแผน

ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

ดังนี้ 

เสรมิสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอม

กําหนดแนวทางในการบรหิารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรที่

เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน

รูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการจัดเวทสีรางความเขาใจในภารกจิ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนา 

ใหกับบุคลากรทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และ

แผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเกดิผลในทางปฏิบัติ 

ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางของแผนงานและ

โครงการในแตละยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนนิงานเปนหลัก 

สงเสริมใหฝายตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงและประเมินผล

งานของหนวยงานตามที่กําหนดไว 

จัดใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสรางพันธะสัญญาเชิงยุทธศาสตรทั่วองคกรทั้งระบบ

พรอมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สูการ

ประเมินผลงาน 



 

 

 

สงเสรมิมาตรการในการประชาสัมพันธและการสรางบรรยากาศยุทธศาสตรอยางตอเนื่องผานสื่อภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผานกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุน ปลุกเรา และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร และ

แผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ เพื่อเปน

เครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ โดยมีแนวทางสนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะ

การบูรณาการและประสานงานระหวางหนวยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวของกับภารกิจและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัตกิารดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย 

2) แผนพัฒนาบุคลากร 

3) แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

4) แผนปฏิบัตกิารดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

5) แผนปฏิบัตกิารดานการจัดซ้ือจัดจาง 

6) แผนปฏิบัตกิารดานการจัดหารายได 

7) แผนปฏิบัตกิารดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

8) แผนปฏิบัตกิารดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 

9) แผนปฏิบัตกิารดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 

10) แผนกลยุทธทางการเงนิ 

11)  แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

12) แผนการจัดการความรู 

13) แผนปฏิบัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ 

14) แผนปฏิบัตกิารดานการวจิัย 

15) แผนปฏิบัตกิารดานการบรกิารวชิาการ 

กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการใหชัดเจน มุงเนนที่การสรางกระบวน

ทัศนคตใิหม (Paradigm Shift) แกผูปฏิบัต ิมีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่มุงผลสัมฤทธิ์กับระบบการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดในการดําเนนิงาน 

ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดจากการดําเนินแผนงานโครงการวาสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการ

พัฒนา รวมทัง้สามารถตดิตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมทันสมัยดวยเทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัตินั้นเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญมากที่จะผลักดันการทํางานของกลไก

ทัง้หมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตัง้เปาหมายไว เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวน

รวม รวมทัง้ตองอาศัยกระบวนการและกลไกการผนกึกําลังในหลายมิตใินการประสานแผนงาน แผนเงนิ และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองคกรรวมกัน และไปในแนวทางเดยีวกัน เพื่อมุงสูจุดมุงหมายสูงสุดขององคกรคอืวสิัยทัศน

ที่ตัง้ไว ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ จงึประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 



 

 

 

1. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารทุกระดับเปนผูรวบรวมพลังขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทศิทางองคกรใหแกบุคลากรทุกระดับไดมีความเขาใจ 

2. ถายทอดแผนยุทธศาสตรออกมาเปนแผนปฏิบัติการ โดยนํากลยุทธและแนวทางการดําเนินงานมา

แปลงเปนแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัตไิดอยางเปนรูปธรรม 

3. การถายทอดแผนยุทธศาสตรไป สาขาวชิาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการ

ปฏิบัตอิยางชัดเจน รวมทัง้ตองมีระบบในการจูงใจใหทุกคนมุงเนนการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหวางหนวยงานภายในสถาบันวจิัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการ

ของแตละหนวยงานใหมีความกาวหนา เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บขอมูล เผยแพรขอมูล และถายทอด

ความรูซ่ึงกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความกาวหนาของการดําเนนิการในทุกระดับ 

 

การตดิตามและประเมินผล 

 เม่ือมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่ เกี่ยวของกับทุกหนวยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา แลว 

สถาบันวจิัยและพัฒนาจะตองวางระบบที่จะวัดความสําเร็จในการบรรลุเปาประสงคในระดับตางๆ จําเปนตองมี

การตดิตามและประเมินผล เพื่อชวยใหทราบถงึความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดข้ึน อันจะชวยให

ผูรับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะตองอาศัยดัชนีช้ีวัด

ความสําเร็จในหลายมิตแิละหลายระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการบรหิารจัดการแนวใหม ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร พรอมทั้งสรุป

บทเรยีนและขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรขององคกรใหมี

ประสทิธภิาพตอไป 

2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนนิงานเปนประจําทุกเดอืน และจัดทํารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถงึความกาวหนา และปญหาอุปสรรค

ตางๆ ใหผูบริหารทุกระดับทราบและดําเนินการแกไขเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว รวมถึงการ

จัดทํารายงานผลงานประจําปเผยแพรสูสาธารณะ 

3. การตดิตามผลการใชจายเงนิงบประมาณ ผลการจัดซ้ือจัดจาง และการเบิกจายเงินงบประมาณเพื่อ

เรงรัดการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

4. การตดิตามผลตามคํารับรองการปฏิบัตกิารประจําปที่กําหนดไวแลว โดยมี การกําหนดระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเช่ือมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวทิยาลัย เพื่อแสดงถงึผลสําเร็จของการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูระดับหนวยงานและระดับ

บุคคล 
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บทที่ 1 บทนํา 

1.1 ประวัตคิวามเปนมาของหนวยงาน 

 สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวทิยาลัย ที่พัฒนามา

จากศูนยวิจัยและบริการการศึกษาจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบงสวนราชการ ใน

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 ศูนยวิจัยและบริการศึกษามีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการวจิัยและบรกิารการศกึษาในสาขาวชิาตางๆ รวมมือประสานงานวจิัยและบรกิารการศึกษาทั้งภายใน

และภายนอกวิทยาลัย เผยแพรและสงเสริมการวิจัย จัดฝกอบรมบุคลากรในสาขา วิชาการตางๆ โดย

ประสานงานและใหบรกิาร การดําเนนิงานของศูนยวจิัยในระยะ  เริ่มแรกจะมุงเนนไปที่การบรกิารการศกึษา ดวย

รูปแบบของการจัดฝกอบรมเปนสวนใหญและอาจารยจะมีการทําวจิัย นอยมาก ตอมาเม่ือวิทยาลัยครูขยายการ

สอนถึงระดับปริญญาตรีและไดกําหนดเปนภารกิจ ดานการวิจัยไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

พุทธศักราช 2527 รวมทัง้มีการกําหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัยข้ึน การดําเนินงานวิจัยจึงได

พัฒนาข้ึนตามลําดับจนกระทั่งสถาปนาเปนสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัตสิถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 และได

กําหนดสํานักวจิัยตามสวนราชการตามมาตรา 10(4) ใหมีฐานะเทยีบเทาคณะ อาจแบงเปนสํานักงาน เลขานุการ

ฝาย หรอื สวนราชการที่เรยีกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเทาฝาย สํานักวจิัยและบรกิารวชิาการ    

  ป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ไดรับการยกฐานะเปนมหาวทิยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 2557 สงผลใหสํานักวจิัยและบรกิารวชิาการ ไดรับการเปลี่ยนสถานะเปน สถาบันวิจัยและ

พัฒนา เพื่อทําภารกจิวจิัย พัฒนา และบรกิารวชิาการใหกับมหาวทิยาลัย 

  สถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มี

หนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวจิัยและบรกิารการศกึษาในสาขาวชิาตาง ๆ   รวมมือประสานงานวจิัยทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพรและสงเสริมการวิจัยใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2547  ซ่ึงไดใหความสําคัญกับภารกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังปรากฏในมาตรา 7 ความวา “ให

มหาวทิยาลัยเปนสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการ

เรยีนรู เชิดชู ภูมิปญญาของทองถิ่น  สรางสรรคศลิปวทิยาเพื่อความเจรญิกาวหนาอยางม่ันคง และยั่งยนืของปวง

ชน  มีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

และยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน วิจัย ใหบริการทาง

วชิาการแกสังคม  ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ีทะนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  ผลติครูและสงเสรมิ

วิทยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความวา ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดําร ิในการปฏิบัตภิารกจิของมหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
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1.2 โครงสรางหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สถาบันวจัิยและพัฒนา 

   สํานักอํานวยการ  

ฝายวจัิยและเผยแพร ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป 

ฝายบริการวชิาการ  ฝายแผนงาน 

งบประมาณ และ

ประกันคุณภาพ 
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1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธกิารบดฝีายวจัิยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวทิย ทับหริัญรักษ 

ผูอํานวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรยี  ยอดฉมิ 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบรหิาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจรญิ 

รองผูอํานวยการ 

ฝายวิจัยและเผยแพร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา  จันทราสา 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบรกิารวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสทิธ  ภูคําชะโนด 

1. คณะกรรมการประจํา

สถาบันวจัิยและพัฒนา 

2. คณะกรรมการจรยิธรรม

วจัิยในมนุษย 

อธกิารบด ี
รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช  เกดิวชิัย 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

น.ส.พรทพิย เรืองปราชญ 

2. น.ส.ชไมพร     ยะปวง 

3. นายสุทัศน      โยธานันท 

4. น.ส.อทิตยา     บัวศร ี

2. น.ส.วราภรณ   ศรบัีวแกว 

3. น.ส.สรวงสุดา  ทรัพยเจรญิ 

4. น.ส.อารยา      ยอดฉิม 

2. น.ส.เจนจริา   ชนิวงษ 

 

2. นายวุฒกิร     มะลิคง 

3. น.ส.อนุธิดา    แสงใส 

4. น.ส.จุไรรัตน   ตอดแกว 

ฝายบรหิารงานทั่วไป ฝายวิจัยและเผยแพร ฝายบรกิารวิชาการ 
ฝายแผนงาน 

งบประมาณและประกัน

คุณภาพ 

1. นายอนุพันธ    สุทธมิาร 

หัวหนาฝาย 

1. น.ส.ชุติมา     ธรีสุวรรณ 

หัวหนาฝาย 

1. น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล 

หัวหนาฝาย 
1. นายฉัตรไชย   ดษิฐเจรญิ 

หัวหนาฝาย 
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1.4 ผลการดําเนนิงานท่ีผานมา 

 1.4.1 ขอมูลบุคลากร 

         1.4.1.1 บุคลากรสายวชิาการ (ผูบริหาร) 

 

ประเภทบุคลากร/ 

ระดับการศกึษา 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ขาราชการ - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 1 2 3 - 1 2 3 - - 3 3 

รวมทั้งสิ้น - 1 3 4 - 1 3 4 - - 4 4 

 

สาขาวิชา 
ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

ขาราชการ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 

รวมทั้งสิ้น 1 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 

 

        1.4.1.2   บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ   

ประเภทบุคลากร/ 

ระดับการศกึษา 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

   - ประเภทประจํา 

 

3 

 

3 

 

- 

 

6 

 

9 

 

4 

 

- 

 

13 

 

7 

 

4 

 

- 

 

11 

   - ประเภทชั่วคราว 3 - - 3 - - - - 1 - - 1 

พนักงานราชการ 1 - - 1 2 - - 2 2 - - 2 

รวมทั้งสิ้น 7 3 - 10 11 4 - 15 10 4 - 14 

หมายเหตุ  : ปงบประมาณ 2560-2562 มีบุคลากรที่มีระดับการศกึษาต่ํากวาปรญิญาตร ี1 คน (ตําแหนงพนักงานขับรถ) 
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1.5 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ก.ค. 62 
• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลปจจัยภายในและภายนอก 

ก.ค. 62 

• ผูบริหารกําหนดปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน (จุดแข็ง จุดออน โอกาส                               

และภัยคุกคาม) 

ก.ค. 62 

• ผูบริหารและบุคลากร ประเมนิใหนํ้าหนักคะแนนตามลําดับจากมากไปหานอยของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

ภัยคุกคาม 

ส.ค. 62 

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ วิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตร การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

การกําหนดเปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ การทบทวนวิสัยทัศน พันธกจิ และคานิยมหลักขององคกร 

ส.ค. 62 
• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ และผูปฏบัิติงาน รวมกําหนดโครงการและกจิกรรม 

ส.ค. 62 

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ยก (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560  - 2564) 

และแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก.ย. 62 
• เสนอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

ก.ย. 62 
• เสนออธกิารบดี 

ต.ค. 62- 

ก.ย.63 

• นําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู

การปฏบัิติ 



 

 

 

บทที่ 2 การวเิคราะหเชิงยุทธศาสตร สถาบันวจัิยและพัฒนา 

2.1  การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร 

เพื่อทราบถงึจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของสถาบันวจิัยและพัฒนา โดยใชหลักการวิเคราะห 

SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses)  

ของสถาบันวจิัยและพัฒนา  โดยอาศัยกรอบการวเิคราะหปจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey 

ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางการวเิคราะหได ดังนี้ 

o Structure (โครงสราง) มีโครงสรางการทํางาน หรือโครงสรางการจัดองคกรในระดับตางๆ 

เหมาะสมดหีรอืไม 

o Strategy (กลยุทธ) มีการกําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ไดกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว

หรอืไม 

o System (ระบบ) ระบบการทํางานเปนอยางไร มีจุดออนหรอืจุดแข็งอะไรบาง 

o Skill (ความชํานาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือชํานาญมากนอยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัตงิานเปนที่ยอมรับหรอืไม 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพรอมมากนอยเพียงใด และมีจํานวนเพียงพอหรอืไม 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบรหิารเปนที่ยอมรับและมีประสทิธภิาพหรอืไม 

o Shared Value (คานยิมรวม) บุคลากรและองคกรมีคานิยมรวมหรือไม อะไรบางที่ทําใหองคกร

เขมแข็งหรอืออนแอ 

2.1.2 การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชในการระบุสถานการณที่เปนโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของสถาบันวจิัยและพัฒนา โดยอาศัยกรอบการวเิคราะหปจจัยภายนอกตามหลักการ PESTModel ซ่ึง

สามารถสรุปแนวทางการวเิคราะหไดดังนี้ 

o P-Politics เปนการวิเคราะหสภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับสถาบันวจิัยและพัฒนา 

o E-Economics เป นการว ิเคราะห สภาพการณและแนวโน มทางเศรษฐก ิจที ่ม ีผลต อ 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

o S-Social เปนการวเิคราะหสภาพการณและกระแสสังคมที่มีตอสถาบันวจิัยและพัฒนา 

o T-Technology เปนการวิเคราะหแนวโนมของการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของกับ 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 
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2.2 ประเด็นปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการดําเนนิงานของสถาบันวจัิยและพัฒนา 

สถาบันวจิัยและพัฒนา ไดสํารวจความคิดเห็นจากผูบรหิารและบุคลากรภายในหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่

มีผลกระทบตอการดําเนนิงานของสถาบันวจิัยและพัฒนา โดยสามารถสรุปประเด็นปจจัยในแตละดาน ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (10 ประเด็น) ดังตอไปนี้ 

1. มีระบบการดําเนนิงานดานวจิัย และการบรกิารวชิาการที่ดี 

- มีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือตอการดําเนินงานดานการวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม ทําให

ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวจิัย และการบรกิารวชิาการเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา 

- มีการบูรณาการองคความรูดานการเรยีนการสอน การวจิัย และการบรกิารวชิาการแกสังคมอยางเปน

ระบบ กอใหเกดิประโยชนกับนักศกึษาที่ชัดเจน 

- มีการดําเนนิงานดานการวจิัยและการบรกิารวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนและ

ทองถิ่น 

- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ดมีีประสทิธภิาพสงผลใหมีผลงานการวจิัย

เพ่ิมมากข้ึน  

2. บุคลากรมีคุณภาพ ทุมเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีสวนรวมในการทํากจิกรรมทัง้ระดับหนวยงานและมหาวทิยาลัย รวมทัง้มีการทํางานรวมกัน

เปนทมีอยางชัดเจน สงผลใหการปฏิบัตงิานของมหาวทิยาลัยดข้ึีน 

- บุคลากรปฏิบัตงิานดวยใจรัก และทุมเทอยางเต็มความสามารถ สงผลใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ

เพ่ิมข้ึน 

- บุคลากรมีความเขาใจในธรรมชาตคิวามตองการของนักศกึษา ทําใหการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่

จัดข้ึน ไดรับความสนใจจากนักศกึษาเปนจํานวนมาก 

3. การจัดทําแผนระยะ 5 ป และแผนประจําปที่ชัดเจน  

- บุคลากรปฏิบัตงิานไปในทศิทางเดยีวกัน  

- ผลการปฏิบัตงิานดข้ึีนกวาปที่ผานมา 

- แผนกลยุทธทางการเงนิ สอดคลองกับยุทธศาสตร ทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรคลองตัว 

4. ผูบรหิารและทมีผูบรหิารมีวสิัยทัศนทาทาย และรวมรับผิดชอบผลักดันการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัย

อยางจรงิจัง 

- ผูบรหิารมหาวทิยาลัยมีวสิัยทัศนทาทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวทิยาลัยไปสูความสําเร็จได 

- มีทีมผูบริหารรับผิดชอบรวมกันผลักดันการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง  ทําให

มหาวทิยาลัยไดรับการยอมรับ 

5. หาวทิยาลัยมีช่ือเสยีง เปนที่สนใจของนักศกึษา 

- เปนมหาวทิยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจําป 2557 จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of the 

World สงผลตอภาพลักษณ ทําใหมีผูสนใจเขาศกึษาตอสูงกวาปที่ผานมา 
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- เปนสถาบันที่มีช่ือเสยีงดานการผลติครู และดานนาฎศลิป ทําใหมีจํานวนนักศกึษาที่มาสมัครศึกษาตอ

ดานครูและดานนาฎศลิปเพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา 

6. มหาวิทยาลัยสงเสริม และสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้งในและ

ตางประเทศ 

- สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาไดเขารวมแขงขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเปน

จํานวนมาก 

- มีความรวมมือทางวชิาการกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนที่จะ

พัฒนาองคกรไปดวยกัน 

7. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานวิจัย สงผลใหมีผลงานวิจัย งานสรางสรรคที่มีการนําเสนอในเวที

วชิาการระดับชาตแิละนานาชาตอิยางตอเนื่อง  

8. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน และมีการพัฒนาตนเองในดาน

ตางๆ ทําใหยกระดับคุณภาพการปฏิบัตงิานดข้ึีน 

- เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสในการเลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ทําใหเกิดกําลังใจในการ

ปฏิบัตงิาน 

9. มหาวทิยาลัยมีประวัตศิาสตร ภาพลักษณ และเอกลักษณที่โดดเดน ทางศลิปวัฒนธรรม  

 - มีการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ โดยเฉพาะดานอาคารสถานที่ที่สะทอนใหเห็นถงึความเปน

วังเกาสวนสุนันทา เปนภาพลักษณ (Branding) ที่ดขีององคการ ชวยใหเกดิความนาเช่ือถือ จดจํางาย สรางความ

ไววางใจและเกดิความรวมมือจากองคการทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงถือเปนจุดขายของมหาวิทยาลัยกอใหเกิด

ภาพลักษณ และเอกลักษณที่โดดเดน 

- เปนสถานศกึษาเกาแก มีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับของสังคม และชุมชน 

- เปนแหลงเรยีนรูทางดานศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสนิทรที่สําคัญ 

- มีกจิกรรมดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายใหกับคณาจารย นักศึกษา บุคลากรทั้งใน

และนอกมหาวทิยาลัยไดเขารวม 

10. อาจารยมีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวชิาการเพ่ิมมากข้ึน 

- บุคลากรของมหาวทิยาลัยมีความชํานาญเฉพาะทาง 

- คณาจารยมีคุณวุฒิทางการศกึษาระดับปรญิญาเอก ที่จบการศกึษาทัง้ในและตางประเทศ ซ่ึงมีความรู

ความเช่ียวชาญในศาสตรแขนงตางๆ ที่มีการจัดการเรยีนการสอน 

 - มีระบบพ่ีเลี้ยง สําหรับใหอาจารยทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวชิาการมากข้ึน 
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2.2.2 ประเด็นจุดออน (Weaknesses : W) (7 ประเด็น) ดังตอไปนี ้

1. ผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพและเผยแพรมีนอย 

- ผลงานวจิัยของอาจารยที่ไดรับการตพิีมพ เผยแพร ในระดับชาต ินานาชาตยิังมีจํานวนนอย 

- ผลงานวจิัยหรอืผลงานทางวชิาการที่ตพิีมพในฐานขอมูล TCI SCOPUS และ ISI มีนอยมาก 

2. ผลงานวทิยานพินธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไมไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาต ิยังไมเปนไปตามเกณฑการประเมินของอุดมศกึษา 

3. การนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนยังมีนอย 

 - การนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนในเชิงพาณชิยและอุตสาหกรรมยังมีนอย ทําใหไดรับทุนอุดหนุนจาก

เอกชนมีนอยดวย 

- การนําผลงานวจิัยไปสูการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญามีนอยและตองใชระยะ

เวลานาน 

4. บุคลากรบางสาขาไมเช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณและความรูความเขาใจนอยในการบรหิารจัดการดานงบประมาณการเงิน การ

คลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสวนมีทักษะในดานภาษาตางประเทศอยูในระดับนอย 

5. การบรหิารการเรยีนการสอนในระดับนานาชาตยิังมีขอจํากัด 

- หลักสูตรนานาชาตมีิจํานวนนอย ความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยังไมเพียงพอที่จะดึงดูดคน

จากทั่วโลกเขามาศกึษาได ทําใหยากตอการแขงขันในระดับนานาชาติ 

- เปดการเรยีนการสอนใหสอดรับกับประชาคมอาเซียนไมสอดคลองกับการบรหิารงบประมาณแผนดนิ 

- การอนุรักษ พัฒนาและเผยแพรศลิปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย ฯ ในระดับนานาชาตยิังมีนอย 

6. กระบวนการเรยีนการสอนและการจัดกจิกรรม ยังไมสามารถทําใหนักศกึษามีทักษะภาวะผูนํา ทักษะ

ดานการคิดวเิคราะห และทักษะดานภาษาอังกฤษ 

7. สถานที่ไมเพียงพอกับการจัดการเรยีนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําใหไมสามารถบริการไดอยาง

เต็มที่ 

- มหาวทิยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบตองขยายวิทยาเขตใหมหลายแหง ซ่ึงตองใชคาใชจายในการลงทุน

และการบรหิารจัดการสูง 
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2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (14 ประเด็น)  ดังตอไปนี้ 

1. เทคโนโลยทีันสมัยข้ึนเอ้ืออํานวยตอการบรหิารงาน 

- เทคโนโลยกีารสื่อสาร Online ทําใหสามารถสงขาวสาร และการประชาสัมพันธสูหนวยงานภายนอกได

สะดวกยิ่งข้ึน 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยทีี่ทันสมัยข้ึน ชวยลดความซับซอน และข้ันตอนในการทํางาน สงผลให

บุคลากรทํางานไดอยางรวดเร็วและมีประสทิธภิาพมากข้ึน 

2. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดอืน ทําใหรายไดของบุคลากรเพ่ิมข้ึน สงผลใหบุคลากรมีคุณภาพ

ชีวติที่ดข้ึีน 

3. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคลองกับหลักสูตรของมหาวทิยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากําลังพลดานโลจิสติกสของประเทศสอดคลองกับหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายสงเสรมิพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรยีนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลติบัณฑติพยาบาลศาสตรเพราะเปนสาขาที่ขาดแคลน 

4. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรดานการสงเสรมิใหบุคลากรเผยแพรผลงานวจิัยมีโอกาสในการสราง

เครอืขายความรวมมือทางวชิาการกับหนวยงานภายในและตางประเทศเกิดความชัดเจนในการทํางานในระดับ

สากลมากข้ึน 

5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงเสริมการเรียนรูที่หลากหลาย- ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี

สงเสรมิตอการเรยีนรูแบบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองตอการปฏิบัติงาน และการเรียนรูที่หลากหลาย รวดเร็ว มี

ประสทิธภิาพ ไรขีดจํากัด 

- เทคโนโลยขีองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลใหบุคลากรตองปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการ

ความรูใหม ตองขวนขวายพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

6. การไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เปนการเพ่ิมโอกาสในการติดตอ

แลกเปลี่ยนขอมูลความรูเกิดความรวมมือทางวิชาการ เชน การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยและบริการ

วชิาการไดมากข้ึน 

7. ภาครัฐสนับสนุนการวจิัยอยางหลากหลาย 

- ภาครัฐใหการสนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาทุนทางปญญาของชาติมีแหลงทุนวิจัยที่รัฐบาลสนับสนุน

ผานสถาบัน/หนวยงานสงเสรมิการวจิัย (เชน สวทช. สกว.) และแหลงทุนอ่ืนๆ อยางหลากหลาย 

- ยุทธศาสตรการวจิัยของชาตเิอ้ือในการผลักดันใหเกดิงานวจิัยของมหาวทิยาลัย 

8. ภาคสังคมและภาคธุรกจิตองการความรูในระดับอุดมศกึษามากข้ึน 

- สังคมและประชาชนมีความตองการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากข้ึนๆ และความตองการมี

หลากหลายรูปแบบ 
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- สังคมเนนสนิคา/คน ที่มีความแตกตางและลอกเลยีนแบบไดยาก 

- ปจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผูที่สนใจมีความตองการที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เพื่อ

พัฒนาความรูและคุณวุฒิวชิาชีพโดยใชเวลาวางจากการปฏิบัตงิาน 

9. นโยบายการเขาสูประชาคม อาเซียน เปดโอกาสใหมีการพัฒนาการศึกษาและรวมมือทางการศึกษา

มากข้ึน 

- นโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถงึการขยายความรวมมือ

กับประเทศ กลุมอาเซียนและกลุมประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 

- การเปด AEC มีโอกาสที่จะเปดหลักสูตรภาษาตางประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน

มากข้ึนและทําความรวมมือกับประเทศในอาเซียนไดมากข้ึน 

- สัดสวนของตลาดเพ่ิมข้ึนจากการเปดอาเซียน 

10. รัฐบาลสงเสรมิบทบาทหนาที่ของมหาวทิยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

11. กฎหมายที่เกี่ยวของ ชวยใหมหาวทิยาลัย บรหิารงานและบรกิารวชิาการไดอยางกวางขวาง 

- กฎหมายที่เกี่ยวของเอ้ือตอการปฏิบัติงาน ทําใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุน และ

คลองตัว 

- กฎหมายที่เกี่ยวของกับลขิสทิธิ์ สทิธิบัตร ชวยใหมหาวิทยาลัย ฯ สามารถใหบริการวิชาการไดอยาง

กวางขวางยิ่งข้ึน 

- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มีสวนชวยใน

การบูรณาการการศกึษากับงานวจิัยเกดิเปนความรวมมือกับทองถิ่น 

12. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตองการของภาคธุรกิจ ตองการความรูเชิงวิชาการจาก

มหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกจิในอนาคต มีความตองการองคความรูเชิงวชิาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนา

ธุรกจิและอุตสาหกรรมสูงข้ึน 

- ความตองการของภาคธุรกจิและภาคเอกชนที่จะรวมมือกับมหาวทิยาลัย ฯ ชวยใหเกิดการบูรณาการ

หลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม ที่ตรงความตองการของ

ตลาดแรงงานจรงิ ลดปญหาการวางงานและขาดแคลนแรงงาน 

13. มีความสามารถในการดําเนนิงานเชิงรุกและสรางเครอืขาย 

  14. การมีศูนยการศกึษาภายนอกเปนโอกาสในการสรางความรวมมือกับชุมชนและประเทศใกลเคียง

เกดิองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคมในระดับใหญข้ึน 
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (14 ประเด็น) ดังตอไปนี้ 

1. งบประมาณจากรัฐและรายไดของมหาวทิยาลัยมีจํากัด ทําใหการพัฒนาลาชา 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบรหิารจัดการมีอยางจํากัดทําใหเกดิการพัฒนาที่ลาชาขาดความทันสมัย 

- ขาดแหลงรายไดที่ม่ันคงที่นํามาใชในการบรหิารจัดการการปรับเปลี่ยนใหทันสมัยจงึเกดิความลาชา ไม

สามารถแขงขันในตลาดไดทันเหตุการณ 

2. กฎระเบยีบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย 

- การดําเนนิงานและการแจงกําหนดการตางๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเตมิอยูตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ ทําใหนโยบายการบริหารของรัฐไมตอเนื่องสงผลให

มหาวทิยาลัยไมสามารถแขงขันระดับนานาชาตไิด 

- การดําเนนิงานและการแจงกําหนดการตางๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเตมิอยูตลอดเวลา 

3. สถาบันการศกึษาทัง้ในประเทศและตางประเทศมีการแขงขันกันมากข้ึน 

- สถาบันอุดมศกึษา มีการแขงขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาทัง้ในประเทศและตางประเทศในทุก

มิติ 

- สถาบันการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมีการเปดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคูแขงขันที่เขมแข็งภายในประเทศและตางประเทศมากข้ึน ทําใหหนวยงานประสบกับปญหาการ

รับนักศึกษาไมไดตรงตามแผนที่กําหนดไว จึงตองมีการปรับหลักสูตรใหทันสมัยและตองปรับระบบการ

ประชาสัมพันธใหมีประสทิธภิาพเพื่อใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน เกดิภาวะการแขงขันทางการศกึษาสูง 

และหลากหลายทัง้เชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่สงผลใหมหาวทิยาลัยตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถแขงขันได 

- การแขงขันทางการศกึษาดานโลจสิตกิสในสถาบันอุดมศกึษาและอาชีวศกึษาทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน

เพ่ิมมากข้ึน 

- การแขงขันทางดานหลักสูตรคอนขางสูงเม่ือเปรยีบเทยีบกับมหาวทิยาลัยอ่ืนๆ ภายในประเทศ 

- มีการเปดมหาวทิยาลัยของรัฐและเอกชนทัง้ในประเทศและตางประเทศมากข้ึน ทําใหภาวะการแขงขัน

ทางการศกึษาของสถาบันการศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตางประเทศมีมากข้ึนเปนเงาตามตัว ผูบริโภค

มีทางเลอืกมากข้ึน เราอาจไมใชหนึ่งในตัวเลอืก 

4. รัฐบาลขาดเสถยีรภาพทางการเมือง เปนอุปสรรคตอการบรหิารการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแตละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทําใหควบคุมไมได เกดิความไมม่ันคงทางการเมือง ทํา

ใหนโยบายทางการศกึษาขาดความตอเนื่องไมสามารถแขงขันในระดับนานาชาตไิด 

- การขาดเสถยีรภาพทางการเมืองหรอืความขัดแยงทางการเมืองมีผลกระทบตอการดําเนนิงานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

- ความไมมีเสถยีรภาพทางการเมืองในประเทศทําใหเกดิการพัฒนาที่ลาชา ขาดความนาเช่ือถอื ขาดการ

มีสวนรวมจากภาคประชาชนโดยตรง 
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 5. สถานการณทางเศรษฐกจิทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยูตลอด 

สงผลตอการบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัย ฯ 

 6. คานิยมของคนในสังคมไทยกับความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความนาเช่ือถือลดความ

ไววางใจได 

 7. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทําใหมีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่

ศกึษาตอนักเรยีน 

 8. ความแตกตางดานพื้นฐานทางการศกึษา ครอบครัวและเศรษฐกจิทําใหเกดิคานยิม 

ที่แตกตางมีความตองการที่หลากหลายมากข้ึน 

 9. ตลาดแรงงานตองการพนักงานที่มีความรูความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากข้ึน  

จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแตไมตอบสนองตลาดแรงงาน 

 10. คานยิมของคนในสังคมไทยกับความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความนาเช่ือถือลดความ

ไววางใจได 

 11. มุมมองของตางประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไมเปนนานาชาติ 

 12. ประเทศไทยกําลังอยูในระยะเปลี่ยนผานจากเศรษฐกิจที่มุงเนนการเกษตร ไปสูเกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดรเิริ่มสรางสรรค สงผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวทิยาลัยฯ 

 13. สภาวะทางเศรษฐกจิที่ตกต่ําสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในการเลือกสถานศึกษาให

ผูเรยีน 

  14. นักเรยีนที่เขามาเปนนักศกึษา มีความรูพื้นฐานในเชิงวชิาการ โดยเฉลี่ยยังต่ํา 
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2.3 ผลการวเิคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของสถาบันวจัิยและพัฒนา 

2.3.1  ตําแหนงยุทธศาสตรของสถาบันวจัิยและพัฒนาในปจจุบัน 

  ยุทธศาสตรของสถาบันวจิัยและพัฒนาในปจจุบัน อยูในตําแหนง  “ปองกันตัว” 

 

2.3.2 ตําแหนงยุทธศาสตรท่ีปรับปรุงแลว 

 ยุทธศาสตรของสถาบันวจิัยและพัฒนาที่ปรับปรุงแลว อยูในตําแหนง  “รุกดําเนนิการเอง” 

 สถาบันวจิัยและพัฒนา ลด/ขจัด ประเด็นที่เปนจุดออน (ระดับในการมุงเนนปรับปรุง (ระดับ 5) = สูงมาก) 

ดังนี้ 

  018 ผลงานวจิัยที่ไดรับการตพิีมพและเผยแพรมีนอย 

 - ผลงานวจิัยของอาจารยที่ไดรับการตพิีมพ เผยแพร ในระดับชาต ินานาชาตยิังมีจํานวนนอย 

 - ผลงานวจิัยหรอืผลงานทางวชิาการที่ตพิีมพในฐานขอมูล TCI SCOPUS และ ISI มีนอยมาก 

  019 ผลงานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ยังไมไดรับการตพิีมพเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาต ิยังไมเปนไปตามเกณฑการประเมินของอุดมศกึษา 

 สถาบันวจิัยและพัฒนา ปรับปรุงพลิกวิกฤตเปนโอกาสในประเด็นที่เปนภัยคุกคาม (ระดับในการมุงเนน

ปรับปรุง (ระดับ 5) = สูงมาก)  ดังนี้ 

043 งบประมาณจากรัฐและรายไดของมหาวทิยาลัยมีจํากัด ทําใหการพัฒนาลาชา 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบรหิารจัดการมีอยางจํากัดทําใหเกดิการพัฒนาที่ลาชาขาดความทันสมัย 
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- ขาดแหลงรายไดที่ม่ันคงที่นํามาใชในการบรหิารจัดการการปรับเปลี่ยนใหทันสมัยจงึเกดิความลาชา ไม

สามารถแขงขันในตลาดไดทันเหตุการณ 

045 กฎระเบยีบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย 

- การดําเนนิงานและการแจงกําหนดการตางๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเตมิอยูตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ ทําใหนโยบายการบริหารของรัฐไมตอเนื่องสงผลให

มหาวทิยาลัยไมสามารถแขงขันระดับนานาชาตไิด 

- การดําเนนิงานและการแจงกําหนดการตางๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเตมิอยูตลอดเวลา 
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2.4 แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 

 

วสัิยทัศน (Vision) 

มหาวทิยาลัยแมแบบท่ีดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความสําเร็จตามวสิัยทัศน : รักษาความเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เปนแมแบบสวนสุนันทาดานการสอน วจิัย บรกิารวชิาการ และทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแบบที่ดขีองความสมารท (Smart) คือ เปนลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศกึษา “ฉลาดหลักแหลมนามอง” มีความคิดด ีทําด ีพูดด ีแตงกายดี 

M = Smart Management: การบรหิารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” ผูบรหิารเกงและด ีรับผดิชอบตอสังคม 

ทําด ีมุงคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมนามอง” สรางหลักวชิาที่สรางสรรค และนําไปใชประโยชนได 

รวมทัง้มีรูปแบบการนําเสนอที่ดี 

R = Smart Research: การวจัิย “ฉลาดหลักแหลมนามอง” สรางผลงานวจัิยที่ตอบสนองสังคม และนําไปใช

ประโยชนได รวมทัง้มีรูปแบบการนําเสนอที่ดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมนามอง” มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี

ประสทิธผิลและมีประสทิธภิาพ รวมทัง้มีครูที่เปนตนแบบในการคิดดแีละทําดี 
 

 

จุดประสงค (Purpose)  

1) บัณฑติที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปดวยความคิดสรางสรรค (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแกปญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 
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พันธกจิ (Mission) 

1) ใหการศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู ปลูกฝง

ประชาชนใหสามารถเรยีนรูในระดับสูง มีความเปนมนุษยที่รับผิดชอบตออนาคตของโลกที่มีแนวโนมเปนนานาชาติ 

มีจติวญิญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุงม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตรที่เปนเอตทัคคะ ที่

สามารถนําไปใชใหเกดิผลประโยชนไดเพื่อความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง ผานการแสวงหาดวยการวิจัย

ทางวชิาการที่อุดมไปดวยความคิดสรางสรรค 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การสงมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแกปญหาของสังคม โดยการมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่น และสังคม 

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การสงเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรางแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเปนที่ยกยองและช่ืนชมของ

มนุษยชาต ิ
 

ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑติที่มีคุณภาพระดับแนวหนา (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ พัฒนาใหบรกิารเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม และธํารงรักษา สืบสานความเปน

ไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 

Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เปนมหาวิทยาลัยที่มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเนนใหเครือขายมีสวนรวม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืขาย (Partnership)  

4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร”   

  

17



 

 

 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไปสูความสําเร็จที่กําหนดไว ดังนี้  

1. นโยบายดานการบรหิารจัดการ 

1) เรงรัดและสรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกคนใหกาวไปสู

ความสําเร็จสูงสุดในเสนทางวชิาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณอัตลักษณของความเปนสวนสุนันทาที่มีอดีตอันนาภูมิใจเพื่อนําไปสูความผาสุก

และคุณภาพชีวติการทํางานของบุคลากรในองคกร 

3) สงเสรมิและสนับสนุนการใชหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการองคกรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดลอมที่ดีดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ 

บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรยีนรูและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

5) สงเสรมิและสนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาในเสนทางวชิาชีพทัง้ในดานวุฒิการศกึษาและผลงาน

วชิาการ รวมทัง้ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและนําไปใชในชีวติประจําวันได 

2. นโยบายดานการผลติบัณฑติ 

1) พัฒนาสาขาวชิาทุกๆ สาขาวชิาไปสูความเปนเอตทัคคะเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครอืขายภายนอกมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตเพื่อการมีสวนรวมในการจัดการ

เรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรยีนการสอนและการวจิัย โดยการมีเครือขายกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองคความรูและบุคลากร 

4) มุงเนนผลติบัณฑติใหเปนผูที่มีความรูลกึซ่ึงในศาสตรที่สําเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเปนเพื่อนรวมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศกึษาใหเปนบัณฑติที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยแีละการใชภาษาอังกฤษอยู

ในระดับที่ด ีสามารถนําไปใชในชีวติประจําวันได 

6) พัฒนานักศกึษาใหเปนบัณฑติที่มีพรสวรรคและความสามารถพิเศษที่โดดเดนนอกจากศาสตรที่

ศกึษา 

3. นโยบายดานการวจิัย 

1) มุงเนนผลิตงานวิจัยที่เปนการสรางองคความรูใหมและพัฒนาเปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช

ประโยชนไดจรงิ 

2) สงเสรมิและสนับสนุนใหมีการบูรณาการวจิัยใหเปนสวนหนึ่งของการเรยีนการสอน 
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3) สรางใหนักศกึษาตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในดานการวิจัยและ

สรางผลงานที่เปนยอมรับของสังคมได 

4. นโยบายดานการบรกิารวชิาการ 

1) สงเสรมิใหมีการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สรางเครอืขายกับองคกรภาครัฐและเอกชนในการใหบรกิารวิชาการ เพื่อแกไขปญหาและพัฒนา

ชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยนื นําไปสูการพ่ึงพาตนเองได 

3) สงเสรมิใหมีการจัดแหลงเรยีนรูเพื่อสรางโอกาสเรยีนรูใหแกทุกคนทุกกลุมวัย 

5. นโยบายดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) สงเสรมิและสบืสานศลิปวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนสวนสุนันทา 

2) สงเสรมิและสนับสนุนการวจิัย คนควา เพื่อเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรูทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษและเผยแพรทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

 

เปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 5 เปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ 

เปาหมายที่ 2 : สรางผลงานวชิาการ วจิัย เพื่อการบรกิารวชิาการ : มหาวทิยาลัยมุงที่จะผลติผลงานทาง

วชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลติงานวจิัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน เผยแพร

ทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิรวมทัง้การนําไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพื่อการบริการวิชาการ

แกสังคม 

เปาหมายที่ 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงที่จะสรางเครือขายความ

รวมมือที่หลากหลายทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดี

กับมหาวทิยาลัย 

เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ : มหาวทิยาลัยมุงที่จะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางช่ือเสียงใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

 

ยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ไดนํายุทธศาสตรตามกรอบแผนยุทธศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2560 – 2574)  

มาจัดทําเปนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสูการปฏิบัต ิมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครือขายและทองถิ่น (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ(Elevate the Level of International Recognition) 

 ทัง้นี้มหาวทิยาลัยไดกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแตละยุทธศาสตร 

มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักคือ 

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พ ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ ป น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต 

และสังคมเพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1. รอยละของนักศึกษาที่ ไดรับการยกยองหรือยอมรับ 

ในระดับชาตแิละ/หรอืนานาชาติ 2. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 3. รอยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป และ 4. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป 

 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  2 ส ร า ง ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร สู ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น อ ย า ง ยั่ ง ยื น 

มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิต

งานวิ จั ยที่ ตอบสนองต อความต อ งการของแหล งทุ น  เ ผยแพร ทั้ ง ใ น ระดั บชาติ และนานาชาต ิ 

รวมทัง้การนําไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรูเพื่อการบรกิารวชิาการแกสังคม 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1. รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค 

ที่ตพิีมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย 2. รอยละผลงานของนักศึกษาและ

ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท  ที่ ไ ด รั บ ก า ร ตี พิ ม พ ห รื อ เ ผ ย แ พ ร ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ 

หรอืนานาชาติ 3. รอยละผลงานของนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ 4. รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใช

ประโยชนตอผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคทั้งหมด 5. จํานวนผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ยื่น

จดอนุสทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร 6. จํานวนองคความรูที่เพ่ิมข้ึนในแหลงเรยีนรู/ศูนยการเรียนรู เพื่อบริการวิชาการ 

7. จํานวนผูมาเยี่ยมชมแหลงเรยีนรู 3 ศลิป รัตนโกสนิทรหรือพิพิธภัณฑพระวิมาดาเธอฯ 8. ผลิตภัณฑชุมชนใน

พื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ (สนิคา บรกิาร แหลงทองเที่ยว) 9. จํานวนครัวเรอืนที่มหาวทิยาลัยราชภัฏเขา

มาใหความรู และรวมพัฒนาแกไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับรายไดครัวเรอืน 10. รอยละของครัวเรือน

ที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจนและ/หรือ  ยกระดับรายไดครัวเรือน 11. จํานวนผูเขารวมโครงการที่

เกี่ยวกับการนอมนําพระราโชบายดานจัดการศกึษาเพื่อเสรมิสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทัง้ 4 ประการ

สูการปฏิบัตใินพื้นที่บรกิารของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12. จํานวนตําบลที่ไดดําเนินการพัฒนาระบบขอมูลตําบล

ของจํานวนตําบลที่มีในแตละจังหวัด ในปที่ 1 13. จํานวนโรงเรยีนที่เขารวมโครงการมหาวทิยาลัย 14. จํานวนผูเขา

อบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสรางรายได 15. รอยละของผูเขาอบรมนําความรูไปใชประโยชนในการเพ่ิมรายได 

16. เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวจิัย 17. จํานวนเครอืขายดานการวจิัยและ

นวัตกรรมที่มีความรวมมือกับเครือขายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ 18. จํานวนผลงานวิจัย

หรอืงานสรางสรรคที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบรกิารในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติตอ

ผลงานวจิัยและงานสรางสรรคทัง้หมด และ 19. จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีที่นําไปใชประโยชน

เชิงพาณชิย 

 ยุ ท ธศ า สต ร ที่  3 ส ร า ง คว า มสั ม พั น ธ  เ ช่ื อ ม โ ย ง เ ครื อ ข า ยแ ล ะท อ งถิ่ น  มี เ ป าป ร ะส ง ค 

เ ชิงยุทธศาสตรหลักคือ  สราง เครือขายความรวมมือที่ หลากหลายทั้ งภายในและตางประเทศ 

เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกดิความสัมพันธที่ดกีับมหาวทิยาลัย 

 ตัว ช้ี วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1 .  รอยละของเครือขายที่ มีผลผลิตที่ เปนประโยชน 

ตอมหาวิทยาลัย 2. จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3. รอยละของเครือขาย 
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ความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการ 4. จํานวนเครือขายความรวมมือระหวางกิจการนักศึกษา 

กับองคกรภาครัฐ และเอกชน และ 5.รอยละของเครอืขายตางประเทศที่มีการจัดกจิกรรมรวมกับมหาวทิยาลัย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลักคือ พัฒนาระบบ

บรหิารจัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาต ิและสรางช่ือเสยีงใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 ตัวช้ี วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคือ 1.  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

การจัด อันดับมหาวิทยาลัย 2.  รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค  นวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและ

นั ก วิ จั ย  3 .  ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร รั บ รู ภ า พ ลั ก ษ ณ แ ล ะ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  

และ 4. จํานวนนักศกึษาชาวตางชาต/ินักศกึษาแลกเปลี่ยน 

 โดยแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ 

และโครงการ/กจิกรรม ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ และโครงการ/กิจกรรมของ

แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 

เปาประสงค

เชิงยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 9 25 22 25 

2) สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น

อยางยั่งยนื 

11 26 15 24 

3) สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครอืขายและทองถิ่น 5 8 10 9 

4) ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ 5 6 6 6 

รวมท้ังสิ้น 30 65 52 64 
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บทที่ 3 สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 
 

3.1 วสัิยทัศน (Vision) 

 “เปนคลังความรู สรางปญญาและนวัตกรรมดานวจิัย บรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูสากล” 

 

3.2  พันธกจิ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล  เนนคุณภาพ ความคลองตัว ยืดหยุน เสรีทาง

วชิาการ พรอมทัง้มีการวางแผนการบรหิารความเสี่ยง 

2.  สงเสรมิและสนับสนุนใหคณาจารยสรางองคความรูดวยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อนําไป

พัฒนาการเรยีนการสอน และเผยแพรผลงานสูการใชประโยชน 

3.  บรกิารทางวชิาการ ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ 

ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 

4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเนน

ศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางดานศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร 

 

3.3  ภารกจิหลัก (Key result area) 

  บรหิารจัดการงานวจิัยและงานบรกิารวชิาการแกสังคม   
   

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1)  ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืขาย (Partnership)  

4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร”   
 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มุงม่ันบรหิารจัดการงานวจิัยและบรกิารวชิาการดวยหลักธรรมาภิบาล 
 

3.6  อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติดานการวิจัย และบริการวิชาการ เนนทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ดวยจิต

สาธารณะ 
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3.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

สงเสรมิคุณภาพงานวจิัยและบรกิารวชิาการ สบืสานความเปนวัง ปลูกฝงองคความรูสูสากล 

 

3.8 คานยิมหลัก (Core Values) 

1. บรหิารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

2. มุงม่ันการสงเสรมิ สนับสนุนการวจิัยและการบรกิารวชิาการอยางมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่นอยางยั่งยนื 

3. มุงเนนการใชงานวจิัยเปนฐานในการพัฒนาหนวยงาน 

4. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางดานการวจิัยและบรกิารวชิาการ 
 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาสถาบันวจิัยและพัฒนาใหเปนองคกรที่มีการบรหิารจัดการ    

   อยางมีประสทิธภิาพ 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   สงเสรมิสนับสนุนการสรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมิปญญา    

   ทองถิ่นอยางยั่งยนื 
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3.10 แผนท่ียุทธศาสตรของสถาบันวจัิยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 

25



ป 2560 ป 2561
ป 2562

(9 เดอืน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1.1 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีารบรหิารจัดการอยางมี

ประสทิธภิาพดวยระบบคุณภาพอยางยั่งยนื และไดรับ

การยอมรับ

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในดานการ

บรหิารจัดการ

ระดับความสําเร็จ 5.00 5.00 N/A ≥4.25 ≥4.25 5 5 5 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562)

 มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.93

1.1.1.1 พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายแผนงาน งบประมาณ

และประกันคุณภาพ

1.2.1 รอยละของเครอืขายที่มผีลผลติที่เปนประโยชนตอ

สถาบันวจัิยและพัฒนา

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง ซึ่งมคีาเปาหมาย

เทากับ 100.00 * มหาวทิยาลัยจงึตัง้คาเปาหมาย

ไวที่ 100.00

1.2.2 จํานวนเครอืขายที่มสีวนรวมในการพัฒนาสถาบันวจัิย

และพัฒนา

เครอืขาย 1 1 1 1 1 1 1 1 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง ซึ่งมคีาเปาหมาย

เทากับ 5 * มหาวทิยาลัยจงึตัง้คาเปาหมายไวที่ 5

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนการจัด

อันดับมหาวทิยาลัย

ระดับ 100.00 100.00 4 100.00 100.00 5 5 5 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง ซึ่งมตีัวช้ีวัดเปน

รอยละ และมคีาเปาหมายเทากับ 100.00 

*มหาวทิยาลัยจงึมกีารเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเปน

ระดับและตัง้คาเปาหมายไวที่ ระดับ 5 ใน

ปงบประมาณ 2563

1.3.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

สถาบันวจัิยและพัฒนาใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายแผนงาน งบประมาณ

และประกันคุณภาพ

1.3.2 รอยละของงานวจัิย บทความวชิาการ งานสรางสรรค 

นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐของอาจารยและนักวจัิยที่ไดรับ

รางวัลระดับชาตหิรอืนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวจัิย

รอยละ - 2.42 2.28 ≥0.50 ≥0.50 ≥1.00 ≥1.00 ≥1.00 เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปรมิาณ จะพจิารณา

จากศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่

ใกลเคยีง

1.3.2.1 สงเสรมิใหมกีารแขงขันทางวชิาการในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการสงเสรมิการประกวดผลงานวชิาการสู

เวทรีะดับชาตแิละนานาชาติ

รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

1.4 ความมช่ืีอเสยีงของสถาบันวจัิยและพัฒนา 1.4.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการใหบรกิารของ

สถาบันวจัิยและพัฒนา

รอยละ 98.48 98.27 96.56 ≥80.00 ≥80.00 ≥93.00 ≥93.00 ≥93.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง ซึ่งมคีาเปาหมาย

เทากับ 98.38

1.4.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธและการบรกิารใหตรงตาม

กลุมเปาหมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเชงิรุก รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.5.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรวมมอืกับเครอืขายภายในประเทศ 

เพื่อกอใหเกดิประโยชนกับสถาบันวจัิยและพัฒนา

โครงการความรวมมอืกับเครอืขายภายในประเทศ รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

1.5.1.2 สนับสนุนการดําเนนิงานกจิกรรมตามขอตกลงความรวมมอื

ของเครอืขายและทองถิ่น

โครงการจัดกจิกรรมตามขอตกลงความรวมมอื

ของเครอืขายและทองถ่ิน

รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

ประสทิธภิาพ 1.6 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความรวมมอืกับทองถิ่น

1.6.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา

ความรวมมอืกับเครอืขาย

ระดับความสําเร็จ 5 5 1 5 5 5 5 5 เปนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (Milestone) จะกําหนดคา

เปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

1.6.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรอืกลไกการแสวงหาและ

สรางความสัมพันธของเครอืขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารจัดการ

เครอืขาย

รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

1.7.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 100.00 100.00 93.33 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥98.00 ≥98.00 เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปรมิาณ จะพจิารณา

จากศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่

ใกลเคยีง

1.7.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทัง้

สายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการใหสามารถปฏบิัตงิานได

อยางมอือาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมอือาชพี รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.7.2 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวทิยาลัย

รอยละ 20.00 53.33 85.71 ≥25.00 ≥25.00 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 2 ป (2560-2561)

 มคีาเฉลี่ยเทากับ 36.67 ตัง้แตปงบประมาณ 

2562 มหาวทิยาลัยไดมเีกณฑคะแนนมาตรฐาน

การผานภาษาอังกฤษ (SSRU STEP) ดังนี้สาย

วชิาการ (ป 61-62) B1:60-69 (ป 63-64) 

B2:70-99สายสนับสนุน (ป 61-62) A2:50-59 

(ป 63-64) B1:60-69

1.7.2.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.8 บุคลากรมกีารปฏบิัตงิานที่ตอบสนองตอความ

ตองการของผูรับบรกิาร และทันตอสถานการณที่

เปลี่ยนแปลง

1.8.1 รอยละของกระบวนการปฏบิัตงิานที่ไดรับการปรับปรุง

และพัฒนา

รอยละ - - 46.15 - - ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปรมิาณ จะพจิารณา

จากศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่

ใกลเคยีง

1.8.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของกระบวนการ

ปฏบิัตงิานใหเกดิประสทิธภิาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบิัตงิาน รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายแผนงาน งบประมาณ

และประกันคุณภาพ

1.9 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีารประยุกตใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการพัฒนาและเกดิ

ธรรมาภิบาล

1.9.1 ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรตอระบบบรหิารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันวจัิยและพัฒนา

ระดับ 4.93 4.84 5.00 4.84 ≥4.51 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562)

 มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.92

1.9.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดยประยุกตใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและหลักธรรมาภิบาลในการ

บรหิารจัดการของมหาวทิยาลัยใหมคีวามยดืหยุนและคลองตัว

โครงการกํากับองคการที่ดี รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.10.1.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอื้ออํานวยตอการ

เรยีนรูและการบรหิารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.10.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หองเรยีน หองปฏบิัตกิาร และ

ภูมทิัศนที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม ใหพรอมสําหรับการจัดการเรยีน

การสอนและภารกจิอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมทัิศนที่เปนมติร

ตอสิ่งแวดลอม

รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.11 สถาบันวจัิยและพัฒนาสามารถบรหิารจัดการ

ทรัพยสนิ สนิทรัพยเพื่อใชในการปฏบิัตติามภารกจิ

1.11.1 รายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบรกิารวชิาการ

และการวจัิย

บาท - - 119,400 ≥ 500,000 ≥ 500,000 ≥ 300,000 ≥ 300,000 ≥ 300,000 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562)

 มจํีานวนรายไดเทากับ 119,400 บาทแตดวย

การหารายไดมปีจจัยการจางที่ไมสามารถ

ควบคุมได และมบีางคณะ/วทิยาลัย หนวยงาน

ไมสามารถดําเนนิการไดบรรลุเปาหมาย

1.11.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานอยาง

เปนระบบ

โครงการจัดหารายไดดวยการบรกิารวชิาการ รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.12 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีารพัฒนาฐานขอมูล

เครอืขายสําหรับการบรหิารจัดการอยางมปีระสทิธภิาพ

1.12.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูล

เครอืขาย

ระดับความสําเร็จ - 5 5 5 5 5 5 5 เปนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (Milestone) จะกําหนดคา

เปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

1.12.1.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงฐานขอมูลในการบรหิารจัดการที่เอื้อ

ตอการสรางความสัมพันธกับเครอืขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลเครอืขายใน

การบรหิารจัดการ

รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.13 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีารใชเทคโนโลยแีละ

เครื่องมอืตางๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสราง

ภาพลักษณไดอยางมปีระสทิธภิาพ

1.13.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต ระดับความสําเร็จ 5 5 3 5 5 5 5 5 เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงคุณภาพ (Milestone) จะ

กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

1.13.1.1 สนับสนุนการใชเทคโนโลยแีละเครื่องมอืตางๆ ของ Social 

Media ในการประชาสัมพันธ

โครงการปรับปรุงเว็บไซต รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

≥ 4.40 ≥4.40ระดับความพงึพอใจ ≥4.551.10 สถาบันวจัิยและพัฒนามอีาคารสถานที่ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนนิการตามพันธกจิ

ไดอยางครบถวน

1.10.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/บุคลากรที่มตีออาคาร

สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของสถาบันวจัิยและพัฒนา

- ≥40.00 ≥75.00

4.92 4.87

≥40.00

1.7 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู ทักษะและทัศนคตใินการ

ปฏบิัตงิาน ตลอดจนมคีวามกาวหนาในสายอาชีพ

≥4.55 ≥4.55

คุณภาพบรกิาร 1.5 สถาบันวจัิยและพัฒนามเีครอืขายความรวมมอืใน

ประเทศที่หลากหลาย

1.5.1 รอยละของเครอืขายความรวมมอืหรอืขอตกลงใน

ประเทศที่มกีารดําเนนิการอยางตอเนื่อง

รอยละ

การพัฒนา

องคการ

≥75.00

5.00

100.00 100.00 ≥40.00

ประสทิธผิล

บทท่ี 4 แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนองคกรท่ีมกีารบรหิารจัดการอยางมปีระสิทธภิาพ

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรมแนวทางการกําหนดคาเปาหมาย

คาเปาหมาย

1.2 เครอืขายและทองถิ่นมสีวนรวมในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธที่ดกีับสถาบันวจัิยและพัฒนา

1.3 สถาบันวจัิยและพัฒนา ขับเคลื่อนการดําเนนิงานตาม

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโดย Webometrics 

Ranking  เพื่อใหมหาวทิยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

1.2.1.1 สนับสนุนการใหเครอืขายและทองถิ่นมสีวนรวมในการ

พัฒนาสถาบันวจัิยและพัฒนา (การวจัิย บรกิารวชิาการ)

ผูกํากับดูแล ฝายที่รับผดิชอบ

พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 2 ป (2561-2562)

 มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.94*มหาวทิยาลัยมคีา

คาดหวังความพงึพอใจอยูที่ระดับมากที่สุด

โครงการการมสีวนรวมของเครอืขายและทองถ่ิน

ในการพัฒนาสถาบันวจัิยและพัฒนา

รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปรมิาณ จะพจิารณา

จากศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่

ใกลเคยีง

26



ป 2560 ป 2561
ป 2562

(9 เดอืน)
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

2.1 สงเสรมิผลงานวชิาการ วจัิยและงานสรางสรรค 

ไดรับการตพีมิพ เผยแพรในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

2.1.1 รอยละของผลงานวชิาการ วจัิยหรอืงานสรางสรรคที่

ตพีมิพ เผยแพรในระดับชาตหิรอืนานาชาตติออาจารยประจํา

และนักวจัิย

รอยละ 60.75 65.42 37.93 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 40.00 ≥ 40.00 ≥ 40.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562)

 มคีาเฉลี่ยเทากับ 54.7 * เกณฑมาตรฐาน สกอ.

 กําหนดรอยละ 30.00

2.1.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจัิย หรอืงานสรางสรรค

ของอาจารยประจําและนักวจัิยใหไดรับการตพีมิพเผยแพร ใน

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ

โครงการสงเสรมิการตพีมิพเผยแพรผลงานวจัิย

ของอาจารยประจําและนักวจัิยในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

2.2 ผลงานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคไดรับ

การนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

2.2.1 รอยละผลงานวจัิย  งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรค

ไดรับการนําไปใชประโยชนตอผลงานวจัิยหรอืงานสรางสรรค

ทัง้หมด

รอยละ 54.00 63.83 78.54 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 62.00 ≥ 62.00 ≥ 62.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562)

 มคีาเฉลี่ยเทากับ 65.46

2.2.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจากงานวจัิย ให

เกดิประโยชนกับชุมชนรวมทัง้บูรณาการการสอนดวยนวัตกรรม

รวมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวจัิย

เพื่อการพัฒนาชุมชน

รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

2.3 ผลงานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ยื่น

จดอนุสทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร

2.3.1 จํานวนผลงานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ยื่น

จดอนุสทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร

ผลงาน 79 156 83 - ≥ 7 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 2 ป (2561-2562)

 มจํีานวนเทากับ 239 ผลงาน

2.3.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจัิย หรอืงานสรางสรรค

ใหไดรับการจดอนุสทิธบิัตร สทิธบิัตร

โครงการสงเสรมิการจดอนุสทิธบิัตรหรอืสทิธบิัตร รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรยีนรูบรกิารวชิาการ องคความรู 23 21 7 ≥ 14 ≥ 15 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14 นับจํานวนฐานความรู/องคความรูที่เพิ่มขึ้นใน

แหลงเรยีนรูบรกิารวชิาการจากปที่ผานมา จาก

จํานวน 14 หนวยงาน โดยกําหนดใหแตละ

หนวยงานเพิ่มจํานวน 1 ฐานความรูหรอืองค

ความรู

2.4.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการเพิ่มองคความรูในแหลงเรยีนรู โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรยีนรู รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

2.4.2 จํานวนศูนยการเรยีนรูเพื่อการบรกิารวชิาการ ศูนยการเรยีนรู/

แหลงเรยีนรู

- - 4 - - 5 5 5 เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปรมิาณ จะพจิารณา

จากศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่

ใกลเคยีง

โครงการพัฒนาศูนยการเรยีนรู

2.4.3  รอยละของรายไดของครัวเรอืนที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น รอยละ - - N/A - - 30.00 30.00 30.00 เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปรมิาณ จะพจิารณา

จากศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่

ใกลเคยีง

โครงการบูรณาการพันธกจิสัมพันธเพื่อแกปญหา

ความยากจนของประชาชนในทองถ่ิน

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคตออาจารย

ประจําและนักวจัิย

2.5.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวจัิย โดยอาศัย

เครอืขาย

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวจัิย โดยอาศัย

เครอืขาย

 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บาท/คน 217,627.73 243,596.64 275,135.67

 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี บาท/คน 252,450.91 308,540.70 159,359.83 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000

 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ บาท/คน 113,411.84 177,538.71 65,461.09 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 โครงการการวจัิยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองค

ความรูพื้นฐานของประเทศ

2.5.2 จํานวนเครอืขายดานการวจิัยและนวัตกรรมที่มคีวามรวมมอื

กับเครอืขายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบริการ

เครอืขาย - - - - - - ≥14 ≥14

2.5.3 จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรวมมอื

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบริการในระดับชาตหิรอื

ระดับนานาชาติ

ผลงาน - - ≥4.00

(27 ผลงาน)

- - - ≥14 ≥14

2.5.4 จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยทีี่นําไปใช

ประโยชนเชิงพาณชิย

ผลงาน - - - - - - ≥14 ≥14

2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการ

บรหิารจัดการงานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ได

มาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 5 5 5 เปนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (Milestone) จะกําหนดคา

เปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนนิงานดานการวจัิยหรอืงาน

สรางสรรคใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดานการวจัิย

2.6.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานวจัิย/นวัตกรรมสูเชิง

พาณชิย

ระดับความสําเร็จ - - 4 - - 5 5 5 เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปรมิาณ จะพจิารณา

จากศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่

ใกลเคยีง

โครงการพัฒนางานวจัิย/นวัตกรรมสูงเชงิพาณิชย

2.7 วารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 6 9 9 6 6 9 9 9 เปนตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ จะพจิารณาจาก

ศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่ใกลเคยีง

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสู

มาตรฐานและคุณภาพท้ังระบบ

รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

2.8 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีระบวนการบรกิารวชิาการ

ที่ไดมาตรฐาน และสอดรับกับความตองการของสังคม

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบรกิาร

วชิาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศกึษาที่กําหนด

ระดับความสําเร็จ 5 5 N/A 5 5 5 5 5 เปนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (Milestone) จะกําหนดคา

เปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

2.8.1.1 พัฒนาระบบการบรกิารวชิาการที่สอดคลองกับความ

ตองการ และเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการ รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

2.9 พัฒนาอาจารยและนักวจัิยมศัีกยภาพในการรเิริ่ม

สรางสรรค งานวจัิย นวัตกรรม และการบรกิารวชิาการ

อยางมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวจัิยที่มผีลงานวจัิย รอยละ 86.79 88.15 77.28 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 พจิารณาจากขอมูลยอนหลัง 3 ป (2560-2562)

 มคีาเฉลี่ยเทากับ 87.04

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรอืนักวจัิยใหมคีวามคดิรเิริ่ม

สรางสรรคงานวจัิยและนวัตกรรมอยางมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจัิย รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

2.10 สถาบันวจัิยและพัฒนามฐีานขอมูลดานวจัิย 

นวัตกรรมและบรกิารวชิาการสําหรับการบรหิารจัดการ

2.10.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลการวจัิย

และบรกิารทางวชิาการ

ระดับความสําเร็จ - - 5 - - 5 5 5 เปนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (Milestone) จะกําหนดคา

เปาหมายความสําเร็จอยูที่ระดับ 5

2.10.1.1 พัฒนาฐานขอมูลที่เอื้อตอการบรหิารจัดการงานวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

โครงการพัฒนาฐานขอมูลวจัิยและบรกิารวชิาการ รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

การพัฒนา

องคการ

 

≥ 25,000

 

≥ 25,000

ประสทิธภิาพ

2.5 สงเสรมิใหมงีานวจัิยที่ตอบสนองตอความตองการ

ของแหลงทุน

คุณภาพบรกิาร 2.4 พัฒนามหาวทิยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู 

และบรกิารทางวชิาการแกชุมชน โรงเรยีน วสิาหกจิ

ชุมชนกลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมี

ความใหเขมแข็งอยางยั่งยนืตามศาสตรพระราชา

ประสทิธผิล

ผลการดําเนินงาน คาเปาหมาย

2.6 สงเสรมิงานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรค 

ใหมคีุณภาพไดตามมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาต ิและนานาชาตติามเกณฑคุณภาพ

 

≥ 25,000

 

≥ 25,000

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสรมิสนับสนุนการสรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางย่ังยนื

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร 

≥ 25,000

เนื่องจากเปนเกณฑมาตรฐาน สกอ.จงึ

ตัง้เปาหมายตามเกณฑ สกอ.

โครงการการวจัิยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดลอม

โครงการวจัิยและนวัตกรรมเพื่อสรางความม่ังคั่งทาง

เศรษฐกจิ

เปนตัวช้ีวัดใหมที่เปนเชิงปรมิาณ จะพจิารณา

จากศักยภาพของมหาวทิยาลัยหรอืขอมูลที่

ใกลเคยีง

2.4.2.1 สงเสรมิการใหบรกิารวชิาการ โดยเนนการสรางความ

เขมแข็งอยางยั่งยนืใหกับชุมชน โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุมอาชีพ 

ผูประกอบการใหมและทองถิ่น

ฝายบรกิารวชิาการ

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม ผูกํากับดูแล ฝายที่รับผดิชอบ
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บทที่ 5 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5.1 โครงการที่สถาบันวจิัยและพัฒนาดําเนนิการในภาพรวมของมหาวทิยาลัย 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ฝาย/กอง 

1. โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (Agenda) 50,000 ฝายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ 

2. โครงการความรวมมือกับเครอืขายภายในประเทศ (Agenda) - ฝายบรกิารวชิาการ 

3. โครงการสงเสรมิการตพิีมพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําและ

นักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาติ (Agenda) 

200,000 ฝายวจิัยและเผยแพร 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก

(Agenda) 

- ฝายบรกิารวชิาการ 

5. โครงการจัดหาแหลงทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครอืขาย (Agenda) 500,000 ฝายวจิัยและเผยแพร 

รวมท้ังสิ้น 750,000 
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คาเปาหมาย

ป 2560 ป 2561
ป 2562

(9 เดอืน)
 ป 2563  ภาคปกติ  ภาคพเิศษ  รวม

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา             30,000.00                     -   

1.2.1 รอยละของเครอืขายที่มผีลผลติที่เปนประโยชนตอ

สถาบันวจัิยและพัฒนา

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00

1.2.2 จํานวนเครอืขายที่มสีวนรวมในการพัฒนาสถาบันวจัิยและ

พัฒนา

เครอืขาย 1 1 1 1

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย

ระดับความสําเร็จ 100 100 4 5 1.3.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับสถาบันวจัิย

และพัฒนาใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)             50,000.00                     -            50,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายแผนงาน งบประมาณ

และประกันคุณภาพ

1.3.2 รอยละของงานวจัิย บทความวชิาการ งานสรางสรรค 

นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐของอาจารยและนักวจัิยที่ไดรับรางวัล

ระดับชาตหิรอืนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําและนักวจัิย

รอยละ - 2.42 2.28 ≥1.00 1.3.2.1 สงเสรมิใหมกีารแขงขันทางวชิาการในระดับชาตแิละนานาชาติ โครงการสงเสรมิการประกวดผลงานวชิาการสูเวทรีะดับชาติ

และนานาชาติ

          900,000.00                     -           900,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

1.4 ความมช่ืีอเสยีงของสถาบันวจัิยและพัฒนา 1.4.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการใหบรกิารของ

สถาบันวจัิยและพัฒนา

รอยละ 98.48 98.27 96.56 ≥93.00 1.4.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธและการบรกิารใหตรงตาม

กลุมเปาหมายทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเชงิรุก             50,000.00                     -            50,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.5.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรวมมอืกับเครอืขายภายในประเทศ เพื่อ

กอใหเกดิประโยชนกับสถาบันวจัิยและพัฒนา

โครงการความรวมมอืกับเครอืขายภายในประเทศ                        -                       -                        -   รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

1.5.1.2 สนับสนุนการดําเนนิงานกจิกรรมตามขอตกลงความรวมมอืของ

เครอืขายและทองถิ่น

โครงการจัดกจิกรรมตามขอตกลงความรวมมอืของเครอืขาย

และทองถ่ิน

           150,000.00                     -            150,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

ประสทิธภิาพ 1.6 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความรวมมอืกับทองถิ่น

1.6.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา

ความรวมมอืกับเครอืขาย

ระดับความสําเร็จ 5 5 1 5 1.6.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรอืกลไกการแสวงหาและสราง

ความสัมพันธของเครอืขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหิารจัดการเครอืขาย                        -                       -                        -   รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

1.7 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู ทักษะและทัศนคตใินการ

ปฏบิัตงิาน ตลอดจนมคีวามกาวหนาในสายอาชีพ

1.7.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 100.00 100.00 93.33 ≥98.00 1.7.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทัง้สาย

วชิาการและสายสนับสนุนวชิาการใหสามารถปฏบิัตงิานไดอยางมอือาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสูมอือาชพี             50,000.00                     -            50,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.7.2 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวทิยาลัย

รอยละ 20.00 53.33 85.71 ≥30.00 1.7.2.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร             30,000.00                     -             30,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายแผนงาน งบประมาณ

และประกันคุณภาพ

1.8 บุคลากรมกีารปฏบิัตงิานที่ตอบสนองตอความ

ตองการของผูรับบรกิาร และทันตอสถานการณที่

เปลี่ยนแปลง

1.8.1 รอยละของกระบวนการปฏบิัตงิานที่ไดรับการปรับปรุงและ

พัฒนา

รอยละ - - 46.15 ≥80.00 1.8.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของกระบวนการ

ปฏบิัตงิานใหเกดิประสทิธภิาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบิัตงิาน                        -                       -                       -   รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายแผนงาน งบประมาณ

และประกันคุณภาพ

โครงการกํากับองคการที่ดี         1,775,880.00         140,000.00       1,915,880.00

1.10.1.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอื้ออํานวยตอการเรยีนรู

และการบรหิารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ                        -            70,000.00          70,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.10.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หองเรยีน หองปฏบิัตกิาร และภูมิ

ทัศนที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม ใหพรอมสําหรับการจัดการเรยีนการสอน

และภารกจิอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมทัิศนที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม                        -            50,000.00          50,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.11 สถาบันวจัิยและพัฒนาสามารถบรหิารจัดการ

ทรัพยสนิ สนิทรัพยเพื่อใชในการปฏบิัตติามภารกจิ

1.11.1 รายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบรกิารวชิาการ

และการวจัิย

บาท - - 119,400 300,000 1.11.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานอยางเปน

ระบบ

โครงการจัดหารายไดดวยการบรกิารวชิาการ                        -                       -                       -   รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.12 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีารพัฒนาฐานขอมูล

เครอืขายสําหรับการบรหิารจัดการอยางมปีระสทิธภิาพ

1.12.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูล

เครอืขาย

ระดับความสําเร็จ - 5 5 5 1.12.1.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงฐานขอมูลในการบรหิารจัดการที่เอื้อตอการ

สรางความสัมพันธกับเครอืขายและทองถิ่น

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลเครอืขายในการบรหิารจัดการ                        -                       -                       -   รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.13 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีารใชเทคโนโลยแีละ

เครื่องมอืตางๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสราง

ภาพลักษณไดอยางมปีระสทิธภิาพ

1.13.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 1.13.1.1 สนับสนุนการใชเทคโนโลยแีละเครื่องมอืตางๆ ของ Social Media 

ในการประชาสัมพันธ

โครงการปรับปรุงเว็บไซต                        -            50,000.00          50,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงานทั่วไป

4.87

4.84

5.00

1.5 สถาบันวจัิยและพัฒนามเีครอืขายความรวมมอืใน

ประเทศที่หลากหลาย

1.9 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีารประยุกตใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการพัฒนาและเกดิ

คุณภาพบรกิาร

1.10.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/บุคลากรที่มตีออาคารสถานที่

และสิ่งอํานวยความสะดวกของสถาบันวจัิยและพัฒนา

1.10 สถาบันวจัิยและพัฒนามอีาคารสถานที่ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนนิการตามพันธกจิ

ไดอยางครบถวน

ระดับ ≥4.75

ฝายที่รับผดิชอบ

ฝายบรหิารงานทั่วไป

ผูกํากับดูแล

1.2.1.1 สนับสนุนการใหเครอืขายและทองถิ่นมสีวนรวมในการพัฒนา

สถาบันวจัิยและพัฒนา (การวจัิย บรกิารวชิาการ)

โครงการการมสีวนรวมของเครอืขายและทองถ่ินในการพัฒนา

สถาบันวจัิยและพัฒนา

           100,000.00                     -            100,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

1.1.1.1 พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ

รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

รองผูอํานวยการฝาย

บรหิาร

1.9.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดยประยุกตใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและหลักธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

         30,000.00 ฝายแผนงาน งบประมาณ

และประกันคุณภาพ

5

≥4.55

5.00

ระดับความพงึพอใจ

ระดับความสําเร็จประสทิธผิล

4.93

1.2 เครอืขายและทองถิ่นมสีวนรวมในการพัฒนาและ

เกดิความสัมพันธที่ดกีับสถาบันวจัิยและพัฒนา

5.00 5.00

1.3 สถาบันวจัิยและพัฒนา ขับเคลื่อนการดําเนนิงาน

ตามแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโดย Webometrics 

Ranking  เพื่อใหมหาวทิยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในดานการ

บรหิารจัดการ

1.1 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีารบรหิารจัดการอยางมี

ประสทิธภิาพดวยระบบคุณภาพอยางยั่งยนื และไดรับ

N/A

การพัฒนา

องคการ

การพัฒนา

องคการ

1.5.1 รอยละของเครอืขายความรวมมอืหรอืขอตกลงในประเทศที่

มกีารดําเนนิการอยางตอเนื่อง

รอยละ - 100.00 100.00 ≥75.00

1.9.1 ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรตอระบบบรหิารจัดการตาม

หลักธรรมาภบิาลของสถาบันวจัิยและพัฒนา 4.92

5.2 แผนปฏบิัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวจัิยและพัฒนา

ผลการดําเนินงาน

มติิ เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนงาน/ กลยุทธ

 งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนองคกรท่ีมกีารบรหิารจัดการอยางมปีระสิทธภิาพ

โครงการ/กจิกรรม

29



คาเปาหมาย

ป 2559 ป 2560
ป 2561

(9 เดอืน)
 ป 2563  ภาคปกติ  ภาคพเิศษ  รวม

2.1 สงเสรมิผลงานวชิาการ วจัิยและงานสรางสรรค 

ไดรับการตพีมิพ เผยแพรในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

2.1.1 รอยละของผลงานวชิาการ วจัิยหรอืงานสรางสรรคที่ตพีมิพ 

เผยแพรในระดับชาตหิรอืนานาชาตติออาจารยประจําและนักวจัิย

รอยละ 60.75 65.42 37.93 ≥40.00 2.1.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจัิย หรอืงานสรางสรรคของ

อาจารยประจําและนักวจัิยใหไดรับการตพีมิพเผยแพร ในระดับชาตหิรอื

นานาชาติ

โครงการสงเสรมิการตพีมิพเผยแพรผลงานวจัิยของอาจารย

ประจําและนักวจัิยในระดับชาตแิละนานาชาติ

          200,000.00                     -          200,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

2.2 ผลงานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคไดรับ

การนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

2.2.1 รอยละผลงานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคไดรับ

การนําไปใชประโยชนตอผลงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคทัง้หมด

รอยละ 54.00 63.83 78.54 ≥62.00 2.2.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจากงานวจัิย ใหเกดิ

ประโยชนกับชุมชนรวมทัง้บูรณาการการสอนดวยนวัตกรรมรวมสมัย

ตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวจัิย และนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาชุมชน

โครงการตดิตามเครอืขายการวจัิยและบรกิารวชิาการ (ประชารัฐ)

           160,000.00                     -           160,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

ผลงาน โครงการสงเสรมิการจดอนุสทิธบิัตรหรอืสทิธบิัตร

โครงการพัฒนาระบบและกลไกสําหรับงานสทิธบิัตร                        -                       -   

โครงการพัฒนาผลงานวจัิยสูการจดสทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร                        -            35,000.00

โครงการจัดแสดงผลงานทรัพยสนิทางปญญา                        -            40,000.00

2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรยีนรูบรกิารวชิาการ องคความรู 23 21 7 ≥14 2.4.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการเพิ่มองคความรูในแหลงเรยีนรู โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูในแหลงเรยีนรู             75,000.00                     -            75,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

2.4.2 จํานวนศูนยการเรยีนรูเพื่อการบรกิารวชิาการ ศูนยการเรยีนรู/

แหลงเรยีนรู

- - 4 ≥5 โครงการพัฒนาศูนยการเรยีนรู             75,000.00                     -            75,000.00

2.4.3 รอยละของรายไดของครัวเรอืนที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น รอยละ - - N/A 30.00 โครงการบูรณาการพันธกจิสัมพันธเพื่อแกปญหาความยากจน

ของประชาชนในทองถ่ิน

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคตออาจารยประจํา

และนักวจัิย

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวจัิย โดยอาศัยเครอืขาย

 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บาท/คน 217,627.73 243,596.64 275,135.67 ≥ 25,000 โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการขอรับทุน                        -          200,000.00

 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี บาท/คน 252,450.91 308,540.70 159,359.83 ≥ 60,000 โครงการวจัิยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

โครงการสรางครอืขายการวจัิยและบรกิารวชิาการ (ประชารัฐ)

 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ บาท/คน 113,411.84 177,538.71 65,461.09 ≥ 50,000 โครงการวจัิยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐาน

ของประเทศ

โครงการพัฒนาผลงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคใหไดรับความรวมมอื

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบรกิาร ในระดับชาตหิรอื

นานาชาติ

           100,000.00                     -   

2.5.2 จํานวนเครอืขายดานการวจิัยและนวัตกรรมที่มคีวามรวมมอืกับ

เครอืขายจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบรกิาร

เครอืขาย - - - ≥14

2.5.3 จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรวมมอื

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบรกิารในระดับชาตหิรอืระดับ

นานาชาติ

ผลงาน - - ≥4.00

(27 ผลงาน)

≥14

2.5.4 จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยทีี่นําไปใชประโยชน

เชิงพาณชิย

ผลงาน - - - ≥14

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดานการวจัิยและนวัตกรรม

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวจัิย (งบรายได)        8,038,000.00       1,746,100.00

โครงการพัฒนางานวจัิย/นวัตกรรมสูเชงิพาณิชย

โครงการคลนิกิพัฒนาขอเสนอโครงการวจัิย/นวัตกรรมสูเชิงพาณชิย                        -           150,000.00

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสูมาตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ

โครงการจัดทําวารสารประจําสถาบันวจัิยและพัฒนา           300,000.00                     -   

โครงการยกระดับวารสารวชิาการใหไดรับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ

          300,000.00                     -   

2.8 สถาบันวจัิยและพัฒนามกีระบวนการบรกิาร

วชิาการที่ไดมาตรฐาน และสอดรับกับความตองการของ

สังคม

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบรกิาร

วชิาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศกึษาที่กําหนด

ระดับความสําเร็จ 5 5 N/A 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบรกิารวชิาการที่สอดคลองกับความตองการ 

และเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการ             50,000.00                     -            50,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจัิย         160,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจัิยรุนใหม                        -           160,000.00

2.10 สถาบันวจัิยและพัฒนามฐีานขอมูลดานวจัิย 

นวัตกรรมและบรกิารวชิาการสําหรับการบรหิารจัดการ

2.10.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลการวจัิยและ

บรกิารทางวชิาการ

ระดับความสําเร็จ - - 5 5 2.10.1 พัฒนาฐานขอมูลที่เอื้อตอการบรหิารจัดการงานวจัิย นวัตกรรม

และบรกิารวชิาการ

โครงการพัฒนาฐานขอมูลวจัิย นวัตกรรมและบรกิารวชิาการ 

โครงการพัฒนาระบบงานวจัิยออนไลน (RIS) และฐานขอมูล IR

                       -            20,000.00          20,000.00 รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

949,720.00        -                949,720.00      

12,633,880.00    2,661,100.00      16,244,700.00

-

5

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสรมิสนับสนุนการสรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางย่ังยนื

มติิ

2.6 งานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรค มี

คุณภาพไดตามมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิ

และนานาชาตติามเกณฑคุณภาพ

ประสทิธภิาพ

5

2.4 พัฒนามหาวทิยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู 

และบรกิารทางวชิาการแกชุมชน โรงเรยีน วสิาหกจิ

ชุมชนกลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมี

ความใหเขมแข็งอยางยั่งยนืตามศาสตรพระราชา

ผลการดําเนินงาน

2.5 สงเสรมิใหมงีานวจัิยที่ตอบสนองตอความตองการ

ของแหลงทุน

2.3 ผลงานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ยื่น

จดอนุสทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร

ตัวชี้วัด หนวยนับ

2.3.1 จํานวนผลงานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ยื่น

จดอนุสทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร

ฝายวจัิยและเผยแพร

2.9.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวจัิยที่มผีลงานวจัิย รอยละ 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรอืนักวจัิยใหมคีวามคดิรเิริ่ม

สรางสรรคงานวจัิยและนวัตกรรมอยางมปีระสทิธภิาพ

รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

2.5.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวจัิย โดยอาศัย

เครอืขาย

86.79

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน6 9 รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

       600,000.00

- 4

2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ดําเนนิงานวจัิย งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ไดมาตรฐาน

และเปนที่ยอมรับ

ระดับความสําเร็จ 5 5 รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร

ผูกํากับ ฝายที่รับผดิชอบ

รองผูอํานวยการฝาย

วจัิยและเผยแพร

ฝายวจัิยและเผยแพร2.3.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจัิย งานนวัตกรรม

หรอืงานสรางสรรคใหไดรับการจดอนุสทิธบิัตร สทิธบิัตร

79 156 83

 งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/ กลยุทธ

≥14

โครงการ/กจิกรรม

รองผูอํานวยการฝาย

บรกิารวชิาการ

ฝายบรกิารวชิาการ

โครงการวจัิยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกจิ

โครงการนําผลงานวจัิยและนวัตกรรมตนแบบสูการเจรจาธุรกจิใน

การแสดงสนิคาระดับชาตแิละนานาชาติ

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนนิงานดานการวจัิย 

งานนวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

        150,000.00

     9,784,100.00

         75,000.00

       500,000.00

เปาประสงค

5

          200,000.00                     -   

ประสทิธผิล

รวมงบประมาณท้ังสิ้น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - กจิกรรมรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชวีติ (คาจางชั่วคราว  เงินสํารองเลี้ยงชพี  คาครองชพี  เงินประกันสังคม)

2.7 วารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

88.15 77.28

2.7.1 จํานวนวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร

≥ 80.00

9 9

การพัฒนา

องคการ

2.9 พัฒนาอาจารยและนักวจัิยมศัีกยภาพในการรเิริ่ม

สรางสรรค งานวจัิย นวัตกรรม และการบรกิารวชิาการ

อยางมปีระสทิธภิาพ

ระดับความสําเร็จ

คุณภาพบรกิาร

2.4.2.1 สงเสรมิการใหบรกิารวชิาการ โดยเนนการสรางความเขมแข็ง

อยางยั่งยนืใหกับชุมชน โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุมอาชีพ 

ผูประกอบการใหมและทองถิ่น

2.6.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานวจัิย/นวัตกรรมสูเชิง

พาณชิย
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สวนที่ 6 แนวทางการนําแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไปสูการปฏิบัตจิําเปนตองใหความสําคัญตอการบรหิารจัดการ เพื่อใหเกดิการประสานความรวมมือใน

การแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการจัดทําแผนงานและโครงการไดอยางมีประสทิธภิาพ รวมทัง้มีการพัฒนา

ระบบขอมูลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติได

อยางเปนรูปธรรมซ่ึงไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ในเรื่อง

แนวคิดและสาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวทิยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสูการปฏิบัตไิดอยางมีประสทิธภิาพ 

3. เพื่อใหมีการตดิตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดเปนเครื่องมือ 
 

เปาหมาย 

1. ผูบรหิารและบุคลากรของ(ช่ือหนวยงาน)มีความรูความเขาใจใน แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตกิาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงานและ

โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของที่สอดคลองกับเปาหมายและตัวช้ีวัด 

3. กําหนดเครื่องช้ีวัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ไดอยางเปนรูปธรรม 
 

แนวทางการดําเนนิการ 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พรอมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันของ

องคกรที่เกี่ยวของทัง้ภายใน และภายนอกใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยาง

เปนรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร างความเข า ใจร วมกั น เกี่ ยวกับแนว คิดและสาระสํ า คัญของแผนยุ ทธศาสตร 

และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการจัดเวทีสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย  

และยุทธศาสตรการพัฒนา ใหกับบุคลากร ใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเกดิผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแตละยุทธศาสตร โดยเนนผลลัพธของการดําเนนิงานเปนหลัก 

1.3 สงเสริมใหฝายตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเช่ือมโยง 

และประเมินผลงานของหนวยงานตามที่กําหนดไว 

1.4 จัดใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัตงิาน เพื่อสรางพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตรทั่วองคกรทั้ง

ระบบ พรอมทัง้เช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สูการ

ประเมินผลงาน 

1.5 สงเสรมิมาตรการในการประชาสัมพันธและการสรางบรรยากาศยุทธศาสตรอยางตอเนื่องผาน

สื่อภายในสถาบันวจิัยและพัฒนา ผานกจิกรรมตางๆ เพื่อกระตุน ปลุกเรา และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร 

และแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัต ิโดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหวาง

หนวยงานภายใน สถาบันวจิัยและพัฒนา ที่เกี่ยวของกับภารกจิและยุทธศาสตรการพัฒนา อาท ิ

(1) แผนปฏิบัตกิารดานการวจิัย 

(2) แผนปฏิบัตกิารดานการบรกิารวชิาการ 

(3) แผนปฏิบัตกิารดานการจัดหารายได 

(4) แผนปฏิบัตกิารดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 

(5) แผนปฏิบัตกิารดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

(6) แผนพัฒนาบุคลากร 

(7) แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

(8) แผนกลยุทธทางการเงนิ 

(9) แผนการจัดการความรู 

(10) แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(11) แผนปฏิบัตกิารดานการจัดซ้ือจัดจาง 

(12) แผนปฏิบัตกิารดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 

(13) แผนปฏิบัตกิารดานการพัฒนาเอกลักษณ 

(14) แผนปฏิบัตกิารดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

(15) แผนปฏิบัตกิารดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย 
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2.2 กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนนิงานตามแผนงานโครงการใหชัดเจน มุงเนนที่การสราง

กระบวนทัศนคติใหม (Paradigm Shift) แกผูปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่มุงผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดในการดําเนนิงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ไดจากการดําเนินแผนงานโครงการวาสามารถตอบสนอง 

ตอยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทัง้สามารถตดิตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมทันสมัยดวยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัตนิัน้เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญมากที่จะผลักดันการทํางานของกลไก

ทัง้หมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตัง้เปาหมายไว เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวน

รวม รวมทัง้ตองอาศัยกระบวนการและกลไกการผนกึกําลังในหลายมิตใินการประสานแผนงาน แผนเงนิ และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองคกรรวมกัน และไปในแนวทางเดยีวกัน เพื่อมุงสูจุดมุงหมายสูงสุดขององคกรคอืวสิัยทัศน

ที่ตัง้ไว ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ จงึประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 

1. ผูบรหิารระดับสูงและผูบรหิารทุกระดับเปนผูรวบรวมพลังขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทศิทางองคกรใหแกบุคลากรทุกระดับไดมีความเขาใจ 

2. ถายทอดแผนยุทธศาสตรออกมาเปนแผนปฏิบัตกิาร โดยนํากลยุทธและแนวทางการดําเนินงานมา

แปลงเปนแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัตไิดอยางเปนรูปธรรม 

3. การถายทอดแผนยุทธศาสตรไป ฝายและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการ

ปฏิบัตอิยางชัดเจน รวมทัง้ตองมีระบบในการจูงใจใหทุกคนมุงเนนการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหวางหนวยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแตละหนวยงานใหมีความกาวหนา เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บขอมูล เผยแพรขอมูล และ

ถายทอดความรูซ่ึงกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความกาวหนาของการดําเนนิการในทุกระดับ 
 

การตดิตามและประเมนิผล 

เม่ือมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที่ เกี่ยวของกับทุกหนวยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แลว สถาบันวิจัยและพัฒนาจะตองวางระบบที่จะวัดความสําเร็จในการบรรลุเปาประสงคในระดับตางๆ 

จําเปนตองมีการตดิตามและประเมินผล เพื่อชวยใหทราบถึงความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

อันจะชวยใหผูรับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป การตดิตามและประเมินผลทีมี่ประสทิธผิล จะตองอาศัย

ดัชนช้ีีวัดความสําเร็จในหลายมิต ิและหลายระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการบรหิารจัดการแนวใหม ดังนี้ 

1. การตดิตามและประเมินผลการดําเนนิการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร พรอมทั้งสรุป

บทเรียนและขอเสนอแนะสําหรับนําไปใช ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา แผนเชิงยุทธศาสตร 

ขององคกรใหมีประสทิธภิาพตอไป 

2. การตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนนิงานเปนประจําทุกเดอืน และจัดทํารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถงึความกาวหนา และปญหาอุปสรรค
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ตางๆ ใหผูบริหารทุกระดับทราบและดําเนินการแกไขเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว รวมถึงการ

จัดทํารายงานผลงานประจําปเผยแพรสูสาธารณะ 

3. การตดิตามผลการใชจายเงนิงบประมาณ ผลการจัดซ้ือจัดจาง และการเบกิจายเงนิงบประมาณ 

เพื่อเรงรัดการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

4. การติดตามผลตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวแลว โดยมีการกําหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับฝาย เพื่อเช่ือมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวทิยาลัย เพื่อแสดงถงึผลสําเร็จของการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูระดับหนวยงานและระดับ

บุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่  ๔/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

----------------------------- 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) เพื่อเปน
แผนช้ีนําในการกําหนดแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป แปลงไปสูการปฏิบัติในแผน ระยะ ๕ ป และในแตละปตอไป 
ประกอบกับสภาพแวดลอมของโลกในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย จึงตองมีการทบทวนเปาประสงค แผนงาน/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน        
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ปและ
แผนปฏิบัติการ ประจําปของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงแตงต้ังคณะกรรมการทบทวน แผนยุทธศาสตร 
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติ
การดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายช่ือตอไปน้ี 
      ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย    ยอดฉิม    ประธาน 
      ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ   รองประธาน 
      ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา   จันทราสา  กรรมการ 
      ๔.  ผูชวยศาสตราจารยภูสิทธ   ภูคําชะโนด   กรรมการ 
      ๕.  นางสาวชุติมา    ธีรสุวรรณ   กรรมการ 
       ๖.  นายอนุพันธ    สุทธิมาร   กรรมการ 
         ๗.  นายวุฒิกร    มะลิคง    กรรมการ 
       ๘.  นางสาวธนัญญา    ศานติธรรมกุล  กรรมการ 
      ๙.  นางสาวเจนจิรา    ชินวงษ    กรรมการ 
    ๑๐.  นางสาววราภรณ     ศรีบัวแกว  กรรมการ  
             ๑๑.  นายวันจักร    นอยจันทร   กรรมการ 
          ๑๒.  นางสาวชไมพร   ยะปวง    กรรมการ  
     ๑๓. นางสาวอทิตยา    บัวศรี   กรรมการ  
    ๑๔.  นางสาวโชฐิรส    พลไชยมาตย  กรรมการ 
    ๑๕. นางสาวสรวงสุดา  ทรัพยเจริญ  กรรมการ 
    ๑๖. นายสุทัศ   โยธานันท  กรรมการ  
    ๑๗.  นางสาวพรทิพย    เรืองปราชญ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๘.  นายฉัตรไชย    ดิษฐเจริญ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    ๑๙.   นางสาวอนุธิดา   แสงใส   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    ๒๐.  นางสาวจุไรรัตน   ตอดแกว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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/๒.  หนาที่… 
 

    - ๒ - 
 
 หนาท่ี 
       ๑.  จัดทําขอมูลปจจัยภายในและปจจัยภายนอก นํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร
เพื่อการบริหารจัดการ (SWOT) เพื่อกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และ
ขอมูลที่เกี่ยวของ    
       ๒.  ทบทวนขอมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา อาทิ  วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัตลักษณ 
เอกลักษณ  ใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

      ๓.  รางนโยบาย แผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก ๑) แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ๒) แผนพัฒนาบุคลากร ๓) แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ๔) แผนปฏิบัติการดานปรับปรุงภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม ๕) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๖) แผนการจัดการความรู ๗) แผนปฏิบัติการดานการ
บริการวิชาการ ๘) แผนปฏิบัติการดานการวิจัย ๙) แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ๑๐) แผนปฏิบัติการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑) แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก ๑๒) แผนกลยุทธทางการเงิน ๑๓) 
แผนปฏิบัติการสรางความสัมพันธและเช่ือมโยงเครือขาย ๑๔) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ และ ๑๕) 
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแผนตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร กล
ยุทธ และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
       ๔.  วางแผนเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   
      ๕.  จัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหทันตามเวลาที่กําหนด 
 

 
     สั่ง  ณ  วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม) 
       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
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ภาคผนวก 2 
ผลการวเิคราะหเชิงยุทธศาสตร 
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ผลการวเิคราะหเชิงยุทธศาสตร 

 จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งที่เปนจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาใหน้ําหนักความสําคัญวาประเด็นใดมีความสําคัญมากที่สุด

ตามลําดับ โดยใหผูบรหิารและบุคลากรของสถาบันวจิัยและพัฒนา จํานวน 19 คน เปนผูประเมิน ผลการประเมิน

เปนน้ําหนักคะแนนตามลําดับจากมากไปหานอย ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้  

 1. น้ําหนักคะแนนของจุดแข็ง 

  ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)  (10 ประเด็น) มีลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 ลําดับ

แรก ตามตารางตอไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S4 79 04 มีระบบการดําเนนิงานดานวจิัย และการบรกิารวชิาการที่ดี 

S6 74 06 บุคลากรมีคุณภาพ ทุมเท และสามัคคี 

S1 66 01 การจัดทําแผนระยะ 5 ป และแผนประจําปที่ชัดเจน สงผลใหบุคลากรปฏิบัติงาน

ไปในทศิทางเดยีวกัน ทําใหผลการปฏิบัตงิานของสถาบันวจิัยและพัฒนาดีข้ึนกวาปที่

ผานมา 

S11 36 11 ผูบริหารและทีมผูบริหารมีวิสัยทัศนทาทาย และรวมรับผิดชอบผลักดันการ

ดําเนนิงานของสถาบันวจิัยและพัฒนาอยางจรงิจัง 

S10 33 10 มหาวทิยาลัยมีช่ือเสยีง เปนที่สนใจของนักศกึษา 

 

 2. น้ําหนักคะแนนของจุดออน 

  ประเด็นจุดออน (Weaknesses : W) (7 ประเด็น) มีลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 ลําดับ

แรก ตามตารางตอไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดออน 

W18 51 18 ผลงานวจิัยที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรมีนอย- ผลงานวจิัยของอาจารยที่ไดรับ

การตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจํานวนนอย- ผลงานวิจัยหรือ

ผลงานทางวชิาการที่ตพิีมพในฐานขอมูลTCI SCOPUS และ ISI มีนอยมาก 

W19 29 19 ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไมไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ ยังไมเปนไปตามเกณฑการประเมินของ

อุดมศกึษา 

W14 28 14 การนําผลงานวจิัยไปใชประโยชนยังมีนอย 

W16 27 16 บคุลากรบางสาขาไมเช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

W17 18 17 การบรหิารการเรยีนการสอนในระดับนานาชาตยิังมีขอจํากัด 
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 3. น้ําหนักคะแนนของโอกาส 

  ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (14 ประเด็น)  มีลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 

ลําดับแรก ตามตารางตอไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O21 42 21 เทคโนโลยทีันสมัยข้ึนเอ้ืออํานวยตอการบรหิารงาน 

O33 25 33 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงนิเดอืน ทําใหรายไดของบุคลากรเพ่ิมข้ึน สงผล

ใหบุคลากรมีคุณภาพชีวติที่ดข้ึีน 

O24 23 24 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคลองกับหลักสูตรของมหาวทิยาลัย 

O34 22 34 ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรดานการสงเสรมิใหบุคลากรเผยแพรผลงานวิจัย

มีโอกาสในการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายในและ

ตางประเทศเกดิความชัดเจนในการทํางานในระดับสากลมากข้ึน 

O22 20 22 ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีสงเสรมิการเรยีนรูที่หลากหลาย 

 

 4. น้ําหนักคะแนนของอุปสรรค 

  ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (5 ประเด็น) มีลําดับคะแนนจากมากไปหานอย 5 ลําดับ

แรก ตามตารางตอไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นอุปสรรค 

T43 84 43 งบประมาณจากรัฐและรายไดของมหาวทิยาลัยมีจํากัด ทําใหการพัฒนาลาชา 

T45 80 45 กฎระเบยีบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย 

T46 61 46 สถาบันการศกึษาทัง้ในประเทศและตางประเทศมีการแขงขันกันมากข้ึน 

T44 39 44 รัฐบาลขาดเสถยีรภาพทางการเมือง เปนอุปสรรคตอการบริหารการศึกษาของ

มหาวทิยาลัย 

T47 12 47 สถานการณทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการ

แปรเปลี่ยนอยูตลอด สงผลตอการบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัยฯ 
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5. ตําแหนงยุทธศาสตรในปจจุบัน 

ยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปจจุบัน อยูในตําแหนง  “ปองกันตัว” ดังแสดงไดจากภาพ

ขางลางนี้ 

 

จากผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค สถาบันวิจัยและพัฒนา อยูในตําแหนง 

“ปองกันตัว” สถาบันวจิัยและพัฒนา ลด/ขจัด ประเด็นที่เปนจุดออน (ระดับในการมุงเนนปรับปรุง (ระดับ 5) = สูง

มาก) ดังนี้ 

  018 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรมีนอย- ผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพ 

เผยแพร ในระดับชาต ินานาชาตยิังมีจํานวนนอย- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพในฐานขอมูลTCI 

SCOPUS และ ISI มีนอยมาก 

  019 ผลงานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ยังไมไดรับการตพิีมพเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาต ิยังไมเปนไปตามเกณฑการประเมินของอุดมศกึษา 

 สถาบันวจิัยและพัฒนา ปรับปรุงพลิกวิกฤตเปนโอกาสในประเด็นที่เปนภัยคุกคาม (ระดับในการมุงเนน

ปรับปรุง (ระดับ 5) = สูงมาก)  ดังนี้ 

043 งบประมาณจากรัฐและรายไดของมหาวทิยาลัยมีจํากัด ทําใหการพัฒนาลาชา 

045 กฎระเบยีบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบอย 
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จากการแกไขปรับปรุงขางตน สถาบันวจิัยและพัฒนา สามารถปรับไปอยูตําแหนง “รุกดําเนินการเอง” 

ดังแสดงไดจากภาพขางลางนี้ 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกจิกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

44



 

 

 

ภาพกจิกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

 

 

45



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 
รายชื่อผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายชื่อผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

1) ผศ.ดร.สุวรยี    ยอดฉมิ  ผูอํานวยการ 

2) ผศ.ดร.ยุทธนา  สุดเจรญิ  รองผูอํานวยการฝายบรหิาร 

3) ผศ.ดร.รจนา  จันทราสา  รองผูอํานวยการฝายวจิัยและเผยแพร 

4) ผศ.ดร.ภูสทิธ ภูคําชะโนด  รองผูอํานวยการฝายบรกิารวชิาการ 

5) นางสาวพรทพิย  เรอืงปราชญ  หัวหนาสํานักงาน 

6) นายอนุพันธ  สุทธมิาร  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

7) นายฉัตรไชย  ดษิฐเจรญิ  หัวหนาฝายงบประมาณแผนงาน 

     และประกันคุณภาพ 

8)  นางสาวชุตมิา  ธรีสุวรรณ  หัวหนาฝายวจิัยและเผยแพร 

9)  นางสาวธนัญญา ศานตธิรรมกุล  หัวหนาฝายบรกิารวชิาการ 

10)   นายวุฒิกร   มะลคิง   เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

11)   นางสาวอนุธดิา แสงใส  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

12)   นางสาวจุไรรัตน ตอดแกว  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

13)   นางสาวเจนจริา  ชินวงษ   เจาหนาที่วจิัย 

14)   นางสาววราภรณ  ศรบีัวแกว  เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

15)   นางสาวชไมพร ยะปวง  เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

16)  นางสาวอทติยา บัวศรี  เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

17)  นางสาวสรวงสุดา  ทรัพยเจรญิ เจาหนาที่วจิัย 

18) นางสาวอารยา ยอดฉมิ  เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 

19)  นายสุทัศ   โยธานันท  พนักงานขับรถ  
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ภาคผนวก 5 
บันทกึขอความที่ไดรับการอนุมัติจากอธกิารบด ี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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