แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คานา
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
การดาเนินงานของสถาบันในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
และเอกลักษณ์ เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการดาเนินงานของสถาบัน ให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้จะเป็นกรอบ
หลักในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีในแต่ละปีขอสถาบันให้สอดคล้องกันต่อไป ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะต้องจัดทาโครงการ
เพื่อรองรับการดาเนินงานตามภารกิจ ที่รับผิดชอบเพื่อนาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบันร่วมกันต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์
1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.4 โครงสร้างการบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5 ปรัชญา
1.6 วิสัยทัศน์
1.7 ค่านิยมองค์กร
1.8 เอกลักษณ์
1.9 พันธกิจ
1.10 ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
1.11 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1.12 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
บทที่ 2

1
2
2
4
4
4
4
4
4
4
5
6

การปรับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปสู่ แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
(ฉบับปรับปรุง 2 พ.ศ. 2562)
2.1 การปรับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
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ภาคผนวก คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา
(ฉบับปรับปรุง 2 พ.ศ. 2562)

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของสถำบันวิจยั และพัฒนำ
สถาบั นวิ จั ยและพัฒ นาเป็น หน่ ว ยงานตามโครงสร้ า งในกฎกระทรวง จัด ตั้งส่ว นราชการในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
เดิม คือ สานักวิจัยและบริการวิชาการเป็นส่วนราชการ ของสถาบันราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเทียบเท่าคณะ และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549
กาหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีส่วนราชการภายในเป็น สานักงานผู้อานวยการ มีขอบข่ายพันธกิจตาม ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ขอบข่ายพันธกิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยดังนี้
1. สนับสนุน ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสานึกในความเป็นไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. ให้บริการทางวิชาการ
4. ร่วมมือและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
6. สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดาริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ตั้ง/อำณำเขต
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศำสตร์
1.2.1 เพื่อกาหนดทิศทางการบริหารงานในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2.2 เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนและกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2.3 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา

2

1.3 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรี อยุธยำ
คณะกรรมการ
ประจาสถาบันวิจยั
และพัฒนา

สำนักงำนผู้อำนวยกำร

งำนบริหำรทั่วไปทั่วไป
1. งำนสำรบรรณ
2. งำนธุรกำร
2.1 งานประชุม
2.2 งานประชาสัมพันธ์
2.3 งานอาคารสถานที่
2.4 งานประสานงาน
ยานพาหนะ
3. งำนบุคลำกร
4. งำนพัสดุ ครุภัณฑ์
5. งำนบริหำรงบประมำณและ
กำรเงิน
5.1 งานแผนงานและ
งบประมาณ
5.2 งานติดตามประเมินผล
รายงาน
5.3 งานรายงานประจาปี
6. งำนกำรเงิน
7. งำนประกันคุณภำพภำยใน
ภำยนอก
7.1 งานประกันคุณภาพ
ภายใน
7.2 งานประกันคุณภาพ
ภายนอก
7.3 งานบริหารความเสี่ยง
7.4 งานการจัดการความรู้
8. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้มอบหมำย

งำนบริกำรวิชำกำร

งำนวิจัย

1. งำนประสำนงำนบริกำรวิชำกำร
1.1 งานประสานงานบริการ
และ คณะหน่วยงาน
ภายนอก
1.2 งานนโยบายและแผนงาน
บริการ วิชาการ
1.3 งานงบประมาณบริการ
วิชาการ
1.4 งานรายงานความเก้าหน้า
งานบริการ วิชาการ
1.5 งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้ วัด
งานบริการวิชาการ
2. งำนปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำร
2.1 งานฝึกอบรม
2.2 งานสัมมนา
3. งำนสำรสนเทศ
3.1 งานพัฒนาเว็บไซต์
3.2 งานเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ
ของสถาบันฯ
4. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้มอบหมำย

1. งำนประสำนงำนวิจัย
1.1 งานนโยบายและแผนงานวิจัย
1.2 งานงบประมาณวิจัย
1.3 งานทาสัญญารับทุนวิจัย
1.4 งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
1.5 งานประสานงานแหล่งทุนวิจยั
1.6 งานกองทุนวิจัย
1.7 งานรวบรวมตัวชี้วัด งานวิจัย
2. งำนเผยแพร่งำนวิจัย
2.1 งานจัดนิทรรศการวิจยั
2.2 งานประชุมวิชาการ
2.3 งานนาเสนอผลงานวิจยั
2.4 งานลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา
2.5 งานสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัย
3. งำนพัฒนำงำนวิจัย
3.1 งานพัฒนานักวิจัยทุกระดับ
3.2 งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย
4. งำนวำรสำร
4.1 งานเผยแพร่วารสาร
4.2 งานพัฒนาวารสาร
5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้มอบหมำย

1.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร

หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
งำนบริหำรทั่วไป

งำนวิจัย

งำนบริกำรวิชำกำร

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนและบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-นำมสกุล
ผศ.ดร.สุจติ กัลยา มฤครัฐอินแปลง
ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน
นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์
นางสาวสุจติ รา งามบุญปลอด
นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี
นางสาวสุธีรา มูลดี
นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์
นางสาวบงกช สมหวัง

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่วิจัย
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
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1.5 ปรัชญำ
สร้างสรรค์ปญ
ั ญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
1.6 วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาด้านการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.7 ค่ำนิยมองค์กร
เสียสละ สามัคคี มีจิตบริการ
1.8 เอกลักษณ์
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการอย่างโปร่งใสด้วยใจบริการ
1.9 พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ด้าน
สุนทรียะ ศิลปะ เพื่อนาไปสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น และสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยใหม่ เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย
6. สร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.10 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผน
1. ร้อยละของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่ 1 ร้อยละ 60
2. ร้อยละของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 90
3. ร้อยละของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ที่ 3 ร้อยละ 85
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1.11 ควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เป็นผู้นาด้านการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัยผลิตงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น
และสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ

4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ ตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ
5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
งานวิจัย
6. สร้างภาคีเครือข่ายการวิจยั และการบริการวิชาการ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศำสตร์

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจยั
และนวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ยกระดับศักยภาพบุคลากร
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1.12 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ทาให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทราบถึงจุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน (W : Weakness) โอกาส (O : Opportunities) และอุปสรรค (T : Treats) เพื่อนาไปพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป ซึ่งจากการทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกล่าว
สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

ปัจจัยภำยใน

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
จุดแข็ง (S: Strengths)
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการ
วิจัยโดยการจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่
มีประสิทธิภาพ
3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
4. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ
5. มีจานวนผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
6. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
7. มีศักยภาพสูงด้านการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

จุดอ่อน (W: Weakness)
จุดอ่อน (Weakness : W)
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร และลิขสิทธิ์ยังมีจานวน
น้อย
3. งานวิจัยขาดการส่งเสริมการต่อยอดและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยสูส่ งั คม
4. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
(MIS) และระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและ
การบริการวิชาการ
5. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ด้านการขอ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
6. นักวิจัยรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการ
ทาวิจัย
7. ขาดงานวิจัยแบบชุดโครงการ

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ด้วยวิธี SWOT ทาให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึง
โอกาส (O:Opportunities) และอุปสรรค (T: Treats) ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
(โอกาสและอุปสรรค) นี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทา แผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้
ก้าวหน้าต่อไป
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ปัจจัยภำยนอก

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)
โอกำส (O: Opportunities)
โอกำส (Opportunities : O)
1. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
2. มีแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะให้การสนับสนุน
การวิจัยของคณาจารย์หลายแหล่ง
3. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการ
ความร่วมมือในด้านงานวิจัยและการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและองค์กร

อุปสรรค (T: Treats)
อุปสรรค (Treats : T)
1. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการ เรื่องการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์
2. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจานวนน้อย
3. การปรับโครงสร้างของกระทรวงใหม่ส่งผลกระทบ
ต่อการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
จัดสรรงบประมานสนับสนุนการวิจัย
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บทที่ 2
กำรปรับแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ไปสู่ แผนยุทธศำสตร์สถำบันวิจยั และพัฒนำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2.1 กำรปรับแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)
แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

แผนยุทธศำสตร์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)

ยุทธศำสตร์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ 2
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรและ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจยั และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและยกระดับ
ศักยภำพบุคลำกร
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม
เป้ำหมำย
1.1 พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น
1.2 ยกระดับงานวิจยั หรือนวัตกรรมให้นาไปสู่การตีพมิ พ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติ นานาชาติ หรือนาไปสู่การใช้ประโยชน์
กลยุทธ์
1.1 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของผลงานวิจยั ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
1.2 ร้อยละของผลงานวิจยั หรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
1.3 ร้อยละของจานวนนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
1.4 ร้อยละของจานวนผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.
1.5 งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึน้
1.6 มีหน่วยสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1.7 จานวนงานวิจัยแบบชุดโครงการ
1.8 วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ผ่านการประเมินเข้าสู่ TCI กลุ่มที่ 1
1.9 จานวนผลงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น
เป้ำหมำย
2.1 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสังคม
2.4 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
2.1 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม
2.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
2.1 จานวนชุมชนเป้าหมายที่นาโครงการสืบสานตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(อย่างน้อย 5 ชุมชน )
2.2 จานวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ (อย่างน้อย 5 ชุมชน )
2.3 จานวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม (อย่างน้อย 5 ชุมชน )
2.4 จานวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสิ่งแวดล้อม และการศึกษา (อย่างน้อย 5 ชุมชน )
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและยกระดับศักยภำพบุคลำกร
เป้ำหมำย
3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
3.2 มีเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
3.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/สานักอยู่ในระดับดี
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
3.4 จานวนระบบงาน /ฐานข้อมูล เพื่อการบริหารและตัดสินใจตามพันธกิจหลัก
3.5 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงาน
3.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
3.7 จานวนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
3.8 จานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
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ทบทวนแผนยุทธศำสตร์สถำบันวิจัยและพัฒนำ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม
เป้ำหมำย
1.1 พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น
1.2 ยกระดับงานวิจยั หรือนวัตกรรมให้นาไปสู่การตีพมิ พ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติ นานาชาติ หรือนาไปสู่การใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น

2560
-

ค่ำเป้ำหมำย พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50

2. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

-

3. ร้อยละของจานวนนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของจานวนผลงานวิชาการของคณาจารย์
ประจาทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.
5. งบประมาณกองทุนวิจัยเพิม่ ขึ้น

-

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 30
ร้อยละ 25
ร้อยละ 60

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 30
ร้อยละ 25
ร้อยละ 65

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 30
ร้อยละ 25
ร้อยละ 70

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 30
ร้อยละ 25
ร้อยละ 75

-

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2

ร้อยละ 2

ร้อยละ 2

6. มีหน่วยสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
7. จานวนงานวิจัยแบบชุดโครงการ

-

-

1 หน่วย
ไม่น้อย
ไม่น้อย
กว่า 2 ชุด กว่า 4 ชุด
โครงการ โครงการ

ไม่น้อย
กว่า 6
ชุด
โครงการ
ผ่านการ
ประเมิน
ไม่น้อย
กว่า 2
ผลงาน

8. วารสารวิจยั ราชภัฏกรุงเก่า ผ่านการประเมินเข้าสู่
TCI กลุ่มที่ 1
9. จานวนผลงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา

-

-

-

-

-

ไม่น้อย
กว่า 1
ผลงาน

ไม่น้อย
กว่า 2
ผลงาน

ไม่น้อย
กว่า 2
ผลงาน
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กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
กลยุทธ์
ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม

แนวทำงกำรพัฒนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
1) ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่
2) พัฒนางานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน
และมุ่งเน้นการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
3) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4) พัฒนางานวิจัยแบบชุดโครงการ
5) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น
6) ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์
7) ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารวิชาการและผลงานวิจัย
8) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนวิจัย
9) สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น
เป้ำหมำย
2.1 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสังคม
2.4 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัด
2.1 จานวนชุมชนเป้าหมายที่นาโครงการสืบสานตาม
พระราชด าริ แ ละน าศาสตร์ พ ระราชาสู่ ก ารพั ฒ นาที่
ยั่งยืน

2560
-

ค่ำเป้ำหมำย พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
อย่างน้อย อย่างน้อย 5 อย่างน้อย อย่างน้อย
5 ชุมชน
ชุมชน
10 ชุมชน 12 ชุมชน

2.2 จ านวนชุ ม ชนเป้ า หมายได้ รั บ การพั ฒ นาให้ กั บ
ท้องถิน่ ในด้านเศรษฐกิจ

-

อย่างน้อย อย่างน้อย 5 อย่างน้อย อย่างน้อย
5 ชุมชน
ชุมชน
10 ชุมชน 12 ชุมชน

2.3 จ านวนชุ ม ชนเป้ า หมายได้ รั บ การพั ฒ นาให้ กั บ
ท้องถิ่น ในด้านสังคม

-

อย่างน้อย อย่างน้อย 5 อย่างน้อย อย่างน้อย
5 ชุมชน
ชุมชน
10 ชุมชน 12 ชุมชน

2.4 จ านวนชุ ม ชนเป้ า หมายได้ รั บ การพั ฒ นาให้ กั บ
ท้องถิ่น ในด้านสิ่งแวดล้อม และการศึกษา

-

อย่างน้อย อย่างน้อย 5 อย่างน้อย อย่างน้อย
5 ชุมชน
ชุมชน
10 ชุมชน 12 ชุมชน

กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
กลยุทธ์
สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ท้องถิ่น

แนวทำงกำรพัฒนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
1) ศึกษา วิจัยและต่อยอดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
2) ส่งเสริม สืบสาน และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
3) ถ่ายทอดองค์ความรูต้ ามศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่นและประชาชน
1) กาหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาร่วมกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง (จานวน 5 พื้นที่เป้าหมาย
แบ่งเป็น จ.พระนครศรีอยุธยา 3 พื้นที่ และ จ.อ่างทอง 2 พื้นที)่
2) มหาวิทยาลัยประกาศพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ใหม่
3) สารวจความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามเป้าหมายที่กาหนด
4) จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
5) จัดทาโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.1 ดาเนินงานตามแผน
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กลยุทธ์

แนวทำงกำรพัฒนำสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
5.3 บูรณาการการทางานระดับคณะ/สานัก/สถาบัน ในการลง
พื้นที่พัฒนาท้องถิ่น
5.4 บูรณาการการทางานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่
5.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูส้ ู่ท้องถิ่นเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ ในการสร้างคนสร้างงาน และสร้างรายได้
6) กากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและยกระดับศักยภำพบุคลำกร
เป้ำหมำย
3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
3.2 มีเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์
ตัวชี้วัด

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

-

3. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงาน

-

4. จานวนระบบงาน /ฐานข้อมูล เพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจตามพันธกิจหลัก

-

5. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามสายงาน

-

ค่ำเป้ำหมำย พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
ไม่น้อย ไม่น้อยกว่า ไม่น้อย
ไม่น้อย
กว่าร้อย ร้อยละ 80 กว่าร้อย กว่าร้อย
ละ 80
ละ 80
ละ 80
ไม่น้อย ไม่น้อยกว่า ไม่น้อย
ไม่น้อย
กว่าร้อย ร้อยละ 85 กว่าร้อย กว่าร้อย
ละ 85
ละ 85
ละ 85
ไม่น้อย ไม่น้อยกว่า ไม่น้อย
ไม่น้อย
กว่าร้อย ร้อยละ 85 กว่าร้อย กว่าร้อย
ละ 85
ละ 85
ละ 85
ไม่น้อย ไม่น้อยกว่า ไม่น้อย
ไม่น้อย
กว่า 1
1 ระบบ/
กว่า 1
กว่า 1
ระบบ/
ฐาน
ระบบ/
ระบบ/
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40

6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น

-

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1

7. จานวนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

-

1 ครั้ง

8. จานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย

-

ไม่น้อย
กว่า 1
MOU

1. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/
สานักอยู่ในระดับดี

2560
-

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ไม่น้อยกว่า
1 MOU

ไม่น้อย
กว่า 1
MOU

ไม่น้อย
กว่า 1
MOU

กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
กลยุทธ์
แนวทำงกำรพัฒนำ
สร้างเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติ 1) สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทางานตามพันธกิจ
และนานาชาติ
2) พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง
3) พัฒนาเครือข่ายการทางานกับส่วนราชการในระดับจังหวัด/ภาค
4) พัฒนาเครือข่ายการทางานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
5) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงานวิจัย
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ภำคผนวก

ภาคผนวกหมายเลข231

คำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ที่ 2/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถำบันวิจัยและพัฒนำ
--------------------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกอบด้วยผู้มรี ายนามดังต่อไปนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา
มฤครัฐอินแปลง
ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย
สถิตย์พนาวงศ์
กรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ
วรรณธนัง
กรรมการ
4) อาจารย์ ดร.สุขรักษ์
แซ่เจี่ย
กรรมการ
5) นางสาวสุจิตรา
งามบุญปลอด
กรรมการ
6) นางสาวอัจฉรา
วงษ์หา
กรรมการ
7) นายอวิรุทธ์
เจียมฮวดหลี
กรรมการ
8) นางสาวศรินยา
โพธิ์นอก
กรรมการ
9) นางสาวบงกช
สมหวัง
กรรมการ
10) นางสาวสุธีรา
มูลดี
กรรมการ
11) นางสาววิไลวรรณ
สังฤทธิ์
กรรมการ
12) นางสาวพรสวรรค์
คล้ายกัน
กรรมการและเลขานุการ
13) นางสาวพิมพ์ประภา
พลรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีหน้ำที่ ดังนี้
1) วางแผนการดาเนินงานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนา
2) ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
3) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนา
4) ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน
5) นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อผู้เกี่ยวข้อง
6) ดาเนินการอื่นๆ ที่ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

