แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

บทที่ 1
ปัจจัยภายนอกและภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย
1.1. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 เป็ น แผนพั ฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ ง แปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ
ที่พัฒ นาแล้ ว มีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น ด้ว ยการพัฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้
ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ย งในการที่จะผลั กดันขับเคลื่อนให้ การพัฒ นา
ในด้าน ต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คานึงถึงการ
ต่อยอดให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
1.1.1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรั พยากรและบริ การทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้ น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน เชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลั กดัน ให้ ป ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
น าและสร้ างสรรค์ในด้านการค้า การบริ การ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่ว มมือต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
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1.1.2. เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รั บ ผิ ดชอบและทาประโยชน์ ต่อส่ ว นรวม มีสุ ขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิ ญ ญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่ อมล้ าทางด้า นรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี ค วาม
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโ อกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสั งคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ตาสุ
่ ดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชน รวมทั้ ง กระจายฐานการผลิ ต และการให้ บ ริ ก ารสู่ ภู มิ ภ าค
เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า โดยเศรษฐกิ จ ไทยมี เ สถี ย รภาพและมี อั ต ราการขยายตั ว เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี
และมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อต่อการขยายตัว
ของภาคการผลิตและบริการ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพิ่ม ความเชื่อมั่น ของนานาชาติต่ อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิด ในสั งคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง
มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
6. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
กระจาย อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่ จัดทาโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ และ อัน ดับ ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ และระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐ
ที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
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1.1.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้ในระบบสุขภาพภาครัฐ
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาวะแวดล้อม
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
แผนงานโครงการสาคัญ
1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพปฐมวัย
2. แผนงานสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
3. แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
4. แผนการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. การเพิ่มโอกาสให้ กับ กลุ่ มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2. การกระจายการให้ บ ริ ก ารภาครัฐ ทั้ งด้ านการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และสวัส ดิก ารที่ มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3. การเสริ มสร้ างศักยภาพชุมชน การพัฒ นาเศรษฐกิจ และชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
แผนงานโครงการที่สาคัญ
1. โครงการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย
2. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม
3. โครงการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านการศึกษาแบบมุ่งเน้นสัมฤทธิ์
4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
5. โครงการศึกษาการจัดสรรที่ดินทากินแบบมีเงื่อนไขให้แก่ความยากจน
ยุทธศาสตร์ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยังยืน
แนวทางการพัฒนา
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
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แผนงานโครงการสาคัญ
ภาคการคลัง
1. การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม
การเงิน
2. การกาหนดภูมิทัศน์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงิน
3. การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพการเงินเฉพาะกิจ
4. การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน
การเกษตร
5. การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
6. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
7. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
8. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
9. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
10. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
11. ธนาคารพืชพันธุ์สัตว์
12. การป้องกันการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และพัฒนา
ระบบการทาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
13. การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์และแผนพัฒนา
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาคอุตสาหกรรม
14. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
15. โครงการจัดตังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
16. โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
17. โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตภาคอุสาหกรรม
18. ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์
19. โครงการนวัตกรรมอาหาร
ภาคบริการและการท่องเที่ยว
20. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการที่มีศักยภาพ
21. แผนพัฒนาและฟืนฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของประเทศ
22. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา
23. แผนงานส่งเสริมท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
24. แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
25. โครงการศึกษาแนวทางการควบคุจานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้
เป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
26. แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ
27. แผนงานส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มให้ แก่อุตสาหกรรมกีฬาบนฐาน
ความรู้ความคิดสร้างสรรค์
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ภาคการค้าการลงทุน
28. การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย
29. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร
30. การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
31. ปรับปรุงศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
32. การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม
33. แผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
2. เพิ่มประสิทธิภาพหารบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน
3. การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกลไกแก้ไขปัญหา ความขัดแย้ง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ
แผนงานโครงการ
1. โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว
2. แผนงานประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน 4 พื้นที่ ลุ่มน้านาร่อง
3. แผนงานโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผ่น
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564
4. โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
5. โครงการเมืองสีเขียว
6. แผนงานด้านการลดก๊าชเรื่องกระจก ที่เหมาะสมกับประเทศ (NAMA Roadmap) และ
แผนงานด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
7. แผนรองรับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
และยังยืน
แนวทางการพัฒนา
1. ความมั่ น คงภายใน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบในสั ง คม และธ ารงไว้ ซึ่ ง สถาบั น หลั ก ของ
ประเทศ
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการับมือภัย
คุกคามอื่นๆ
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
4. การรั กษาความมั่น คงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒ นา เพื่อให้เกิดความสอดคล้ องกันระหว่ าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
แผนงานโครงการ
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
2. ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อนการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
7. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศ
8. แผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล
แนวทางพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกลในการติดตามตรวจสอบการเงิน การ
คลังภาครัฐ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
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แผนงานโครงการ
1. ปรับโครงสร้างอานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
การบริหารราชการแผ่นดิน
2. การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่
5. การบู ร ณาการโครงสร้ า งพื้ น ฐานกลางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศการสื่ อ สาร
( Information and communication Technology / ICT) ส า ห รั บ ภ า ค รั ฐ ( Government Shared
Infrastructure)
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการภาครัฐ
7. การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือ
8. การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
9. การสร้างกลไกล “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต
10. การพัฒ นากระบวนการจัด ท านโยบายสาธารณะรวมถึง กฎหมายกฎ ระเบียบ ให้ มี
คุณภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
4. การพัฒนาด้านพลังงาน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6. การพัฒนาระบบน้าประปา
แผนงานโครงการที่สาคัญ
1. แผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
2. แผนงานและโครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่งสินค้า
3.
4.
5.
6.
7.

แผนงาน และโครงการพัฒนาระบบโลจิตสติกของประเทศ
แผนงานและโครงการพัฒนาด้านพลังงาน
แผนงาน/โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แผนงาน/โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน้าประปา
แผนรองรับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพณิชย์และเชิงสังคม
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยแบะนวัตกรรม
แผนงานและโครงการสาคัญ
1. แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีบทบาทนาและใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าและบริการ
2. แผนงานส่งเสริ มผู้ ประกอบการไทยให้เป็นเจ้าของห่ว งโซ่มูล ค่าเพิ่มสูงในตลาดโลกใน
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ (Global value Chain Controller)
3. โครงการส่งเสริมการจัดทามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อการนาขึ้นบัญชี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4. แผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
1.1.1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ
การท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และมูลค่าเพิ่มสูง
1.1.2 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางการเกษตร และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ภายใต้
แนวคิ ด เกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย์ ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตร แปรรู ป ให้ มี ค วาม
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
1.1.3 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความ
สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.1.4 พั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ รองรั บการเปลี่ ยนแปลงเข้ า สู่ สั ง คมอายุ ข อง
ภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี
1.2 ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ : พัฒ นาให้ ห ลุ ดพ้นจากความยากจน สู่ เป้าหมายการ
พึ่งตนเอง
1.2.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตดสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย
1.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
1.2.3 ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประเพณี วั ฒ นธรรม อารยธรรมขอม ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานานชาติ
1.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนายั่งยืน
1.2.5 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีคงความอุดมศมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ต้นน้าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา

8

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนา ศูนย์กลางการผลิตอาหาร และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย
1.3.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางให้
เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.3.2 พัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการผลิ ต อาหารและสิ นค้า เกษตรให้ มี ค วาม
ทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ
1.3.3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับชาติ
1.3.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการใช้
น้าในภาคตะวันออก
1.4 ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียวได้มาตรฐาน และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
1.4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่
คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยังยืน
1.4.2 ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้
จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
1.4.3 วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนให้พื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้าของภาคใต้
2. พัฒนาเมือง
2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก
2.1.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
2.1.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วม
ของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
2.1.3 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
2.1.4 รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้
คนในท้องถิ่น
2.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง
2.2 แนวทางการพัฒนาเมืองสาคัญ
2.2.1 ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการศึกษา
2.2.2 พัฒ นาเมืองปริม ณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้ เป็ น เมืองศูน ย์ กลางการบริการธุรกิจและการพาณิช ย์ศูนย์กลางการขนส่ งและโลจิ ส ติ ก ส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย
2.2.3 พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็ นศูนย์กลางการค้า การบริการ
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล
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2.2.4 พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครศรีราชสีมาให้เป็นเมองศูนย์กลาง การค้า
การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา
2.2.5 พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการขายตัว
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2.6 พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบร่างในเมืองที่มีศักยภาพที่สาคัญ
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
3.1 พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
3.1.1 เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3.1.2 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่3.1.3 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลให้เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว 2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน
3.1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ
3.1.4 กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่
3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
3.2.1 ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
3.2.2 สนั บ สนุ น และยกระดั บ การพั ฒ นากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
3.2.3 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
3.2.4 บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ชายแดนใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
แผนงานโครงการที่สาคัญ
1. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2. โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง
3. โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันใน
ภาคเหนือ
4. โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้า เกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5. โครงการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
6. โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคกลาง
7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง
8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้
9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะฝั่งทะเลภาคใต้แบบมีส่วนร่วม
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10. โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง
11. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
12. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตาก สงขลา และ
หนองคาย
13. แผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS ,ACMECS, IMT-GT,BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่อ
อานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
2. พัฒนาส่งเสริมไทยเป็นฐานของประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค
3. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ(Outward investment) ของผู้ประกอบการ
4. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
5. การสร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นากั บ ประเทศในอนุ ภูมิ ภ าค ภู มิ ภ าค และนานา
ประเทศ
6. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
7. การเข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศระหว่ า งภู มิ ภ าคโดยมี บ ทบาทที่
สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอานาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคั่ง
แผนงานและโครงการสาคัญ
1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ
2. แผนงานการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)
3. แผนงาน IMT-GT
4. แผนงานโครงการที่สาคัญภายใต้กรอบเอแปค
1.2. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฎิรูปการศึกษาแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลื อกไปพร้ อ มกั น เพื่อสร้ างคุณภาพของคนไทนให้ ส ามารถเรียนรู้ และพัฒ นาตนได้ เ ต็ ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตโดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็น
ที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านเกษตร อุตสาหกรรม และธรุกิจบริการ
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ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒ นา
ผู้ เ รี ย นทั้ ง ในด้ า นความรู้ ทั ก ษะ การใฝ่ เ รี ย นรู้ การแก้ ปั ญ หาการรั บ ฟั ง ความเห็ น ผู้ อื่ น การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
1.3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ)
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงนโยบายด้านการศึกษา ณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
นโยบายทั่วไป
ข้อ 7 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการจัดการศึกษาให้ครบ
วงจร เช่น ร่วมกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทางานระหว่างกาลังศึกษา และ
การรับเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
ข้ อ 16 การแก้ ไ ขปั ญ หากรจั ด การศึก ษาจั ง หวั ด ชายแดนใต้ ให้ เ ร่ ง รั ด การด าเนิ นโครงการ
ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และสนับสนุนการดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
บังเกิดผลโดยเร็ว
นโยบายเฉพาะด้านการอุดมศึกษา
1. กาหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน
เพื่อลดความซ้าซ้อน
2. กาหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพมีการวิจัย
และพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
3. จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒ นาท้ องถิ่น จุดเน้นของนโยบาย เช่น การแปลงกระพระราชดารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ การปฏิรูปการศึกษา การลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ การผลิตการศึกษา
ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน การกาหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้ เกิด
นวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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1.4. นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชุดปัจจุบัน (สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน) มีนโยบายเพื่อยกระดับ
คุณภาพการอุดมศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
นโยบายข้อที่ 1 การลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา มีกลไกลการดาเนินงานใน 3
โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2. โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
3. โครงการพัฒนาศักยภาพจองทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
นโยบายข้อ 2 การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่ อ ปรั บ เกณฑ์ ม าตรฐานทั้ ง หลั ก สู ต ร อาจารย์ บั ณ ฑิ ต และนั ก ศึ ก ษา ให้ มี ค วามหลากหลาย
ครอบคลุมทั้งสายวิชาการ สายวิชาชีพและปฏิบัติการ เพื่อผลิตนักวิจัย/นักวิชาการ (Academic) นักวิชาชีพ
ชั้นสูง (Professional) และนักเทคนิค/นักปฏิบัติ (Technical/Practice) ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศรวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน
นโยบายข้อ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของตนเอง ทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะ สถาบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มสถาบัน
นโยบายข้อ 6 การส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย
เป็นกลไกลสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติหรือดาเนินการตามโจทย์ในการพัฒนา
ประเทศและเครื อข่ายผลั กดัน ประเด็น ที่ส ถาบันอุดมศึกษาต้องการให้ ส่ ว นกลางเข้าไปช่ว ยสนับสนุนโดย
เครือข่ายเป็นกลไกลในการเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ และประเทศ
นโยบายข้อ 8 การผลิต พัฒนาครู และผู้บริหารการศึกษา
การผลิตครูที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการจองประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยหลักสาคัญ คือการพัฒนาวิธีการผลิตครู ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการผลิตครูขั้นตอนที่สาเร็จ
การศึกษา ติดตามดูแลครูเพื่อจะไปช่วยเหลือโณงเรียนที่บัณฑิตไปทางานด้วย นอกจากนี้ ยังมีแนวนโยบาย
ที่จะเสนอรัฐบาลให้ใช้เครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2574)
สกอ. อยู่ระหว่าการจัดทาร่างและแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) ซึ่งได้มี
การประชุมไปแล้ว 8 ครั้ง ได้ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ
สรุปดังนี้
1. ให้นาประเด็นการทบทวนภารกิจอุดมศึกษาไท
มาเป็นตัวตั้งในการจัดทากรอบแผนฯ และแผนพัฒนาฯ
2. กาหนดทิศทางและเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีการมอบหมายตัวชี้วัด
และเป้าหมายที่จะให้กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการที่
ชัดเจน
3. กรอบแผน 15 ปี ควรทาหน้าที่เป็นหัวขบวนใน
การยกระดับอุดมศึกษา ควรสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาไทยและในการจัดทาแผน
ควรมองภาพยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวตั้ง

แผนแม่บทที่สาคัญต่อการกาหนดนโยบาย สกอ.
มีประเด็นทิศทาง 9 ข้อ
 รอยต่อการศึกษาระดับอื่น
 การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาปัจจุบนั
- การจัดสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม่
 ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ
 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
 การเงินอุดมศึกษา
 การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
-การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม่
 เครือข่ายอุดมศึกษา
 การพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ชับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาระบบมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอย่างก้าวกระโดด
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2. ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2.1.1. ด้านบุคลากร
1. จานวนบุคลากรในช่วงปีการศึกษา 2556-2558
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396

393
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สายวิชาการ

2558

สายสนับสนุน

ที่มา : สารสนเทศ ประจาปี 2556, 2557 และ 2558

2. แผนภูมิแสดงจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ ช่วงปี
2556 - 2558
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0
2556

2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ที่มา : สารสนเทศ ประจาปี 2556, 2557 และ 2558
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การบริหารจัดการด้านบุคลากร เพียงพอต่อการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผู้ที่ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี และตรงกับข้อกาหนดของ สกอ. ซึ่งสามารถให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษารับ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ร่วมถึงการสนับสนุนการจัดการเรียนสอน ให้นักศึกษาได้รับความ
สะดวกสบาย และพร้อมสาหรับการเรียนการสอน แต่มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนและดาเนินการมุ่งเน้นให้
บุ ค ลากรสายวิ ช าการจั ด ท าผลงานเพื่ อ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ อาทิ เ ช่ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์มากขึ้น เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยมากขึ้น พัฒนาจากการเรียน
การสอน พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล จากผู้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นนั้นเอง
2.1.2. ด้านงานวิจัย
1. จานวนบทความวิจัยจาแนกประเภท ปีการศึกษา 2557 - 2558
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บทความวิจยั วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับชาติ
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106

บทความวิจยั วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องระดับ
นานาชาติ

31

29

บทความวิจยั วิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
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24

บทความวิจยั วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ปรากฏใน
ฐานข้ อมูล TCI กลุม่ ที่ 1

18

29

บทความวิจยั วิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.

6

14

ที่มา : ข้อมูล รายงานประกันคุณภาพประจาปี 2558
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2. จานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ช่วงปีการศึกษา 2557-2559
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อนุสทิ ธิบตั ร

2559
ลิขสิทธิ์

2559 อยู่ระหว่างการยื่นจด

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ และได้เผยแพร่ในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ และปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI มีแนวโน้มของการสร้างผลงานที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มีระบบกลไกลการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีการสร้างผลงาน นวัตกรรม
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกาหนดของการประกันคุณภาพ
ภายใน และมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการสร้างบทความและมีตีพิมพ์เผยแพร่ การสร้างนวัตกรรมใหม่ และต่อ
ยอดผลงานเดิม ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อนาไปจดสิทธิบัตร และสร้างผลงานที่พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป
2.1.3. จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจาแนกตามแหล่งทุนปี 2557-2559
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10,000,000
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7,146,500
2,070,000

2,920,750
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ปี งบประมาณ 2557

ปี งบประมาณ 2558
ทุน ฯ สกอ.

ทุน ฯ วช.

ปี งบประมาณ 2559

ทุน ฯ วจ.

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณหลักจากแหล่งงบประมาณ 3 แหล่งทุน คือ งบประมาณ
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทุนฯ สกอ.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนฯ วช.)
และ ทุนสนับสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ทุนภายใน (ทุนฯ วจ.) ให้กับอาจารย์/นักวิจัย ตามหน่วยงาน
ต่างๆ โดยภาพรวมตั้งแต่ปี 2556-2559 มีแนวโน้มการได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยที่สูงขึ้นตามลาดับ
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2.1.4. ด้านประกันคุณภาพการศึกษา องค์ที่ 2 ด้านการวิจัย
1. การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
5
4.8

4.78

4.79

4.6

4.51

4.4
4.15

4.2
4
3.8
2556

2557
2556

2558
2557

2558

2559

2559

ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2557 และ 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.) และมาตรฐานการประเมินอีกหลายเกณฑ์มาตรฐาน เช่น การประเมินมหาวิทยาลัย กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอื่น
เช่นกัน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ตั้งแต่ ปี 2556 - 2559 มีเพียงปี 2558 ที่ผลการ
ประเมินลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนของเกณฑ์ สกอ. อยู่บ่อยครั้งและเพิ่มระดับความเข้มข้นของเกณฑ์การ
ประเมิน ทาให้ผลประเมินตากว่าปี 2556-2557 ส่วนปี 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการวางแผนและ
บริหารจัดการตามเด็นที่ควรปรับปรุง ส่งผลให้ผลการประเมินปี 2559 อยู่นระดับดีมาก ตามเกณฑ์มาตรฐานค่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
สื บ เนื่ องจากปั จ จุ บั น สั งคมโลก รวมทั้งสั งคมไทยได้เปลี่ ยนผ่ านเข้าสู่ สั ง คมยุ คดิจิต อลและระบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทาให้ประเทศไทยมีความจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่าประเทศไทย ๔.๐ นโยบายประชารัฐ และการปฏิรูปการศึกษา
ให้เป็นการศึกษา ๔.๐
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงได้
จัดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และกาหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารใช้เป็นเป้าหมายและ
แนวทางในการบริหารการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการกากับติดตามผล
การประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มีสาระสาคัญของนโยบาย
สภามหาวิทยาลัยในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ดังนี้
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นโยบายข้อที่ ๑ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ โดยสรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ ผลงานและตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ส่งเสริม
ให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ
และมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาสองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติเพิ่มอย่างน้อย ๕ หลักสูตร ใน พ.ศ.
๒๕๖๐
นโยบายข้อที่ ๒ สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement)
ทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เร่งฝึกบัณฑิตให้
มีความสามารถ มีบทบาท เข้าไปมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน ผลิตผล
งานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศ
ชาติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ เร่งสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนอุดม
ปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
นโยบายข้อที่ ๓ พัฒนาและผลิตบัณ ฑิตให้มีค วามรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์ เ ด่น ชัดเป็นที่
ยอมรับในด้านการมีส่วนร่วมพัฒ นาท้องถิ่น และพร้อมทางานในบริบทของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning Philosophy) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิต
ภาพ การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้าง
การเปลี่ยนแปลง และมีการคัดเลือก ยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สร้างและ
นาเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นโยบายข้อที่ ๔ พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย
๑๒,๐๐๐ คน โดยจัดให้มีการกาหนดกลยุทธ์ชัดเจน นาไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับนักศึกษาการลงทุนด้าน
อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการด้านอัตรากาลังและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
บริหารการเงิน
นโยบายข้อที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล โดยเสริมสร้าง
ความเป็ น องค์การแห่ งการเรีย นรู้ ให้ มหาวิทยาลั ยมีพลวัตรในการพัฒ นา เรียนรู้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย
กระบวนการเชิงคุณภาพ เสริมสร้างขีดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
สร้างความเป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ สภาพ
การทางานที่ดี การมีสุนทรียะ และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนาแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิต และเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
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2. ความเชื่อมโยง
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กรอบแผน
นโยบาย
อุดมศึกษาระยะยาว
รัฐบาล
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
ด้าน
ยุทธศาสตร์ 1 การ
นโยบายข้อที่ 1 การ มีประเด็นทิศทาง 9
การศึกษา
เสริมสร้างและพัฒนา
ลงทุนพัฒนาประเทศ ข้อ
ข้อ 4.1 จัดให้ ศักยภาพทุนมนุษย์
ผ่านสถาบันอุดมศึกษา 1. รอยต่อการศึกษา
มีการปฎิรูป
แนวทางการพัฒนา
มีกลไกลการ
ระดับอื่น
การศึกษาแห่ง
1. ปรับเปลี่ยน
ดาเนินงานใน 3
2. การแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้
ค่านิยมคนไทยให้มี
โครงการ ได้แก่
อุดมศึกษาปัจจุบัน
โดยให้
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 โครงการพัฒนา
- การจัดสถาบัน
ความสาคัญทั้ง จิตสาธารณะ และ
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม อุดมศึกษา 4 กลุ่ม
การศึกษาใน พฤติกรรมที่พึ่ง
ใหม่เพื่อให้ได้
3. ธรรมาภิบาลและ
ระบบและ
ประสงค์
มาตรฐานการ
บริหารจัดการ
การศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาและเตรียม 4.การพัฒนาขีด
ทางเลือกไป ให้มีทักษะความรู้ และ
ความพร้อมสู่การเป็น ความสามารถในการ
พร้อมกัน เพื่อ ความสามารถในการ
ประชาคมอาเซียน
แข่งขันของประเทศ
สร้างคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
1.2 โครงการ
5. การเงินอุดมศึกษา
ของคนไทยให้ 3. ยกระดับคุณภาพ นโยบายเฉพาะด้านการ ขับเคลื่อน
6.การพัฒนาบุคลากร
สามารถเรียนรู้ การศึกษาและการ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสู่
ในอุดมศึกษา
และพัฒนาตน เรียนรู้ตลอดชีวิต
1. กาหนดบทบาทการ
มหาวิทยาลัยระดับ
- การพัฒนา
ได้เต็ม
แผนงานโครงการ
ผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน
โลก
มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่ม
ศักยภาพ
1. แผนงานการ
ตามความถนัดและความ 1.3 โครงการพัฒนา
ใหม่
ประกอบ
ลงทุนพัฒนาเพิ่ม
เป็นเลิศของแต่ละสถาบัน ศักยภาพของ
7 เครือข่าย
อาชีพและ
ศักยภาพปฐมวัย
เพือ่ ลดความซ้าซ้อน
ทรัพยากรมนุษย์ใน
อุดมศึกษา
ดารงชีวิตโดย
4. แผนการ
2. กาหนดผลลัพธ์
อุดมศึกษาเพื่อรองรับ 8 การพัฒนาใน 3
มีความใฝ่รู้
ยกระดับศูนย์ฝกึ อบรม (Outcome) ของ
การเปลี่ยนแปลงของ จังหวัดชายแดน
และทักษะที่ แรงงานเพื่อสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา เช่น
บริบทโลก
ภาคใต้
เหมาะสม เป็น การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพมี นโยบายข้อ 3 การ
9 โครงสร้างพื้นฐาน
คนดีมี
การวิจยั และพัฒนาจนเกิด ประกันคุณภาพ
การเรียนรู้
คุณธรรม
เป็นนวัตกรรมจาก
การศึกษา และการ
สร้างเสริม
ทรัพยากรในท้องถิ่น เพือ่
ส่งเสริม
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)
นโยบายทั่วไป
ข้อ 7 ประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้
เข้ามามีส่วนร่วม
ดาเนินการจัดการศึกษาให้
ครบวงจร
เช่น ร่วมกาหนดหลักสูตร
การเรียนการสอนให้
นักเรียนนักศึกษาเข้า
ทางานระหว่างกาลังศึกษา
และการรับเข้า
ทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)
ยุทธศาสตร์ 1 เปลี่ยน
ระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษา
แบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
และพัฒนาระบบมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย์

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาการเรียน
การสอนและคุณภาพ
บัณฑิต
กลยุทธ์
1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive earning)
ที่ได้มาตรฐานสากล
1.2. พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive
learning)
1.3. เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อน
เข้าเรียน พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะเห็นคุณค่า
ของวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและสามารถ
สื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้
1.4. พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการ

นโยบายข้อ 3
พัฒนาและผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้
ความสามารถมี
อัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่
ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับ ยอมรับ
คุณภาพบัณฑิตอย่าง
ก้าวกระโดด

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา
นักวิจยั ภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
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นโยบาย
รัฐบาล
คุณภาพการ
เรียนรู้ โดย
เน้นการเรียนรู้
เพื่อสร้าง
สัมมาชีพใน
พื้นที่
ลดความ
เหลื่อมล้า
และพัฒนา
กาลังคนให้
เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับ
พื้นที่ ทั้งใน
ด้านเกษตร
อุตสาหกรรม
และธุรกิจ
บริการ
ข้อ 4.4
พัฒนาคนทุก
ช่วงวัยโดย
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อให้
สามารถมี
ความรู้และ
ทักษะใหม่ที่
สามารถ
ประกอบ
อาชีพได้

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)
เพิ่มมูลค่าการส่งออกของ
ประเทศ
3. จัดให้สถาบันอุดม
ศึกษาในพื้นที่ทาหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงให้แก่
สถานศึกษาในท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

สถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
ตนเอง ทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะ
สถาบัน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาตาม
ศักยภาพและบริบท
ของแต่ละกลุ่มสถาบัน
นโยบายข้อ 6 การ
ส่งเสริมเครือข่าย
มหาวิทยาลัย
เป็นกลไกลสาคัญใน
การขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติหรือดาเนินการ
ตามโจทย์ในการ
พัฒนาประเทศและ
เครือข่ายผลักดัน
ประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษา
ต้องการให้ส่วนกลาง
เข้าไปช่วยสนับสนุน
โดยเครือข่ายเป็นกล
ไกลในการเชื่อมโยง
การศึกษาทุกระดับ

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชน
1.5 สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงาน ดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ 3 การ
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูนย์
เรียนรู้การปฏิรูป
การศึกษาสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาครู
ประจาการแบบ
Coaching และ
ยกระดับศูนย์ศึกษา
พัฒนาครูเป็นศูนย์
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจา
จังหวัด
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
ศึกษานิเวศชานเมือง
และศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
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แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตร
จัดหา สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่
เพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล
หลากหลาย
ตามแนวโน้ม
การจ้างงานใน
อนาคตปรับ
กระบวนการ
เรียนรู้และ
หลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดย
บูรณาการ
ความรู้และ
คุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพือ่ ให้
เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ
การใฝ่เรียนรู้
การแก้ปญ
ั หา
การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น
การมีคุณธรรม
จริยธรรม และ
ความเป็น
พลเมืองดี โดย
เน้นความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

และภาคส่วนต่างๆ
ในพื้นที่ และประเทศ
นโยบายข้อ 8 การ
ผลิต พัฒนาครู และ
ผู้บริหารการศึกษา
การผลิตครูที่มี
คุณภาพ และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการจองประเทศ
ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยหลัก
สาคัญ คือการพัฒนา
วิธีการผลิตครู ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้า
กระบวนการผลิตครู
ขั้นตอนที่สาเร็จ
การศึกษา ติดตามดูแล
ครูเพื่อจะไปช่วยเหลือ
โรงเรียนที่บัณฑิตไป
ทางานด้วย นอกจากนี้
ยังมีแนวนโยบายที่จะ
เสนอรัฐบาลให้ใช้
เครือข่ายอุดมศึกษา 9
เครือข่าย เป็นพี่เลี้ยง
ในการพัฒนาโรงเรียน
ต่อไป

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
พอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง
University
Engagement
3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นรองรับการ
กระจายอานาจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่ ความ
เป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์
5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล
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แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

ในและนอก
โรงเรียน
ข้อ 4.6
พัฒนาระบบ
การผลิตและ
พัฒนาครูที่มี
คุณภาพและมี
จิตวิญญาณ
ของความเป็น
ครู เน้น
ครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตาม
วิชาที่สอน นา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และเครื่องมือ
ที่เหมาะสมมา
ใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อ
เป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือ
เพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
เช่น การเรียน
ทางไกล การ
เรียนโดย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
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แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

ยุทธศาสตร์ 2 การ
สร้างความเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
2. การกระจายการ
ให้บริการภาครัฐทั้ง
ด้านการศึกษา
สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3. การเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
ชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงิน

จุดเน้นของนโยบาย เช่น
การแปลงกระพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่เกีย่ วข้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ การปฏิรูป
การศึกษา การลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
ทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ การผลิต
การศึกษาตามความถนัด
และความเป็นเลิศของแต่
ละสถาบัน การกาหนด

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบายข้อ 2
สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต
กลยุทธ์
1.4. พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชน
ยุทธศาสตร์ 3 การ
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

รวมทั้งปรับ
ระบบการ
ประเมิน
สมรรถนะที่
สะท้อน
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
เรียนการสอน
และการ
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ยุทธศาสตร์ 4 ปฏิรูป
การเงินอุดมศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอย่าง
ก้าวกระโดด
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ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา
นักวิจยั ภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้มีสิทธิในการจัดการ
ทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายใน
ชุมชน
แผนงานโครงการ
3. โครงการบริหาร
จัดการงบประมาณ
ด้านการศึกษาแบบ
มุ่งเน้นสัมฤทธิ์
4. โครงการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)
เป้าหมายผลผลิตทาง
การศึกษาเพือ่ ให้เกิด
นวัตกรรมจากทรัพยากร
ท้องถิ่น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
ศึกษานิเวศชานเมือง
และศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง
University
Engagement
3.3 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 5
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่
ความเป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์
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แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตร
จัดหา สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่
เพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม
5. สนับสนุนการลด
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
แผนงานโครงการ
5. โครงการเมืองสี
เขียว

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นโยบายข้อ 2
สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ
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แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
ยุทธศาสตร์ 3 การ
บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.2 จัดตั้งศูนย์ศึกษา
นิเวศชานเมือง และ
ศูนย์เรียนรู้โครงการ
ตามแนวพระราชดาริ
และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อม
ฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง
University
Engagement

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา
นักวิจยั ภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

6. แผนงานด้านการ
ลดก๊าชเรื่องกระจก ที่
เหมาะสมกับประเทศ
(NAMA Roadmap)
และแผนงานด้านการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ 6 การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล
แนวทางพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท
ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัว มีขนาด

นโยบายข้อ 2 การ
ปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐาน
เพื่อปรับเกณฑ์
มาตรฐานทั้งหลักสูตร
อาจารย์ บัณฑิตและ
นักศึกษา ให้มีความ
หลากหลาย ครอบคลุม
ทั้งสายวิชาการ สาย
วิชาชีพและปฏิบัติการ
เพื่อผลิตนักวิจยั /
นักวิชาการ

นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยขนาด
กลาง
นโยบายข้อ 5
พัฒนาการบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ 5 การ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่ ความ
เป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตร
จัดหา สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่
เพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา
นักวิจยั ภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
เหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า
2. ปรับปรุงกระบวน
การงบประมาณ และ
สร้างกลไกลในการ
ติดตามตรวจสอบ
การเงิน การคลัง
ภาครัฐ
5. ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
6. ปฏิรูปกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
แผนงานโครงการ
2. การปฏิรูปการ
พัฒนาข้าราชการ
3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพการ
บริหารงานแห่งรัฐ
4. การปรับปรุง
กฎหมายเพื่อวางระบบ

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

(Academic)นักวิชาชีพ
ชั้นสูง (Professional)
และนักเทคนิค/นัก
ปฏิบัติ
(Technical/Practice)
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
รวมทั้งสามารถแข่งขัน
ได้ในอาเซียน

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวที่มีสุนทรียะ การ
อนามัยสุขาภิบาล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ดี และมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอานวย
ความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น Semi
residential
University
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แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตร
จัดหา สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

การบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที่
5. การบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐานกลาง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร
(Information and
communication
Technology / ICT)
สาหรับภาครัฐ
(Government
Shared
Infrastructure)
9. การสร้างกลไกล
“ยับยั้ง” และ “สร้าง
ความตระหนักรู้” เพือ่
ป้องกันการทุจริต
10. การพัฒนา
กระบวนการจัดทา
นโยบายสาธารณะ
รวมถึงกฎหมายกฎ
ระเบียบ ให้มีคุณภาพ
และมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1. เร่งส่งเสริมการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
เพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

นโยบายข้อ 2
สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
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ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

ผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพณิชย์
และเชิงสังคม
2. พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี
(Technopreneur)
3. พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ
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แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา
นักวิจยั ภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรูใ้ หม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตร
จัดหา สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่
เพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

ยุทธศาสตร์ ที่ 9
การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาภาค
เพื่อสร้างโอกาส
เศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง
1.1 ภาคเหนือ :
พัฒนาให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง

นโยบายข้อ 2
สร้างผลงงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต
กลยุทธ์
1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
นโยบายข้อ 1 ยกระดับ จัดการเรียนรู้ที่การ
คุณภาพมาตรฐาน
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
(Productive learning)
มาตรฐาน
ที่ได้มาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา
นักวิจยั ภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

1.1.4 พัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมอายุของ
ภาคเหนือที่เร็วกว่า
ระดับประเทศ 10 ปี
2. พัฒนาเมือง
2.1 แนวทางการ
พัฒนาหลัก
2.1.2 ส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองอย่างมีบูรณาการ
ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของส่วนกลาง ส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน
2.2 แนวทางการ
พัฒนาเมืองสาคัญ
2.1.2 พัฒนาเมือง
ปริมณฑล
(สมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการ
บริการธุรกิจและการ
พาณิชย์ศูนย์กลางการ
ขนส่งและโลจิสติกส์

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
1.2. พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive
learning)
1.3. เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้า
เรียน พัฒนานักศึกษา
ให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ
เห็นคุณค่าของวิถีชีวิต
แบบพอเพียงและ
สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได้
1.4 พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชน
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.3. สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนา ประชารัฐ
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แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตร
จัดหา สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่
เพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษา
และเมืองที่อยู่อาศัย
3. การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ
3.2 พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
3.2.1ส่งเสริมและ
อานวยความสะดวก
การลงทุนในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
แผนงานโครงการ
12. โครงการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ตาก
สงขลา และ หนองคาย

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ 3 การ
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
ศึกษานิเวศชานเมือง
และศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง
University
Engagement

ข้อ 4.8
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และเผยแพร่
มรดกทาง
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ทานุบารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และชาติ
กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

ภาษาไทยและ
ภาษาถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความ
หลากหลาย
ของ
ศิลปวัฒนธรร
มไทย เพื่อการ
เรียนรู้สร้าง
ความ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์
และความเป็น
ไทย นาไปสู่
การสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีในระดับ
ประชาชน
ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค
และระดับ
นานาชาติ
ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559)

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
4.1. บริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2. ส่งเสริม สนับสนุน
การบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอน
การวิจยั การบริการ
วิชาการ กับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4.3. สร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล
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แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
2.1 พัฒนานักศึกษา
นักวิจยั ภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรูใ้ หม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จุดแข็ง

โอกาส

ภัยคุกคาม

1. เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารย์ใหม่มือ
อาชีพ

1. ระบบการบริหารการเบิกจ่าย
งบประมาณ มีขั้นตอนมากและไม่เอื้อ
ต่อการให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ

2. นโยบายเน้นเชิงบูรณาการ ทาให้
โอกาสในการผลิตผลงานด้านงานวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีมากขึ้น
3. ระบบการจัดการภาพลักษณ์ และสื่อสาร 3. มีเครือข่าย MOU ทาให้มีโอกาสผลิต
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การ
ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ ยังไม่ดเี พียงพอ
และสถานประกอบการ และได้รับการ
สนับสนุนการวิจัย
1. ประเด็นการวิจัยไม่ท้าทาย กระบวนการ 1. โอกาสการมีเวที พื้นที่ การเผยแพร่
พิจารณาทุนวิจยั ไม่ส่งเสริมการทาวิจัย
แสดงศักยภาพ และเรียนรู้ต่อประชาคม
ระดับชาติและนานาชาติ
2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการ
ยังไม่เพียงพอ

2. อาจารย์รุ่นใหม่มีจานวนมากขึน้
ซึ่งยังขาดทักษะและประสบการณ์การ
ทาวิจัยด้านชุมชน

1.มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ชุมชน และท้องถิ่น

1. การบริหารการปฏิบัติการด้านการวิจัย
และเผยแพร่ เกิดผลน้อย ไม่ถึงเกณฑ์ที่พึง
ประสงค์

2. สภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและ
ผู้บริหารระดับสูงมีเครือข่าย และให้
ความสาคัญกับการวิจยั

2. สัดส่วนของอาจารย์ที่ทาวิจยั แต่ละคณะมี
น้อย

1. ระบบส่งเสริมการผลิตผลงานการวิจัย
และนวัตกรรม

กระบวนการภายใน

จุดอ่อน

2. ระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
การสนับสนุนทุนวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่
งานวิจัย และการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3. สถาบันวิจัยมีศักยภาพในการปรับเปลีย่ น 3. มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุนการ
แนวทางการดาเนินงานตามสถานการณ์การ ตัดสินใจและนาไปใช้ประโยชน์ไม่เพียงพอ
วิจัยที่เปลี่ยนไป
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1. การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อ
การวิจัย ยังไม่เพียงพอ
2. การจัดสรรทรัพยากรสถาบันวิจยั
เพื่อสนับสนุนการบริการการวิจยั ไม่
เพียงพอ เช่น บุคลากร สถานที่ ฯลฯ
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การเงิน

บุคลากร&ความรู้

จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความกระตือรือร้น และมี
ความตั้งใจในการให้บริการ

1. การพัฒนางานเพิ่มรายได้จากการ
ให้บริการด้านการวิจัย
2. มีงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดสรร
ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ

จุดอ่อน

โอกาส

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรใหม่
ค่อนข้างมาก จึงต้องการพัฒนางานวิจัย
อย่างมีคุณภาพ
2. จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้อง
กับปริมาณงาน
1. ระบบการเบิกจ่ายล่าช้า

37

ภัยคุกคาม

1. มีหน่วยงานฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอก

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีปริมาณงาน
ที่นอกเหนือจากงานประจามาก ทาให้
ประสิทธิภาพในการทางานประจา
ลดลง

1. การได้รับงบประมาณสนับสนุนตาม
นโยบายจากรัฐบาล

1.ขาดความต่อเนื่องของการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ
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แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิสัยทัศน์
มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิติกระบวนการ

มิติคนและความรู้

มิติการเงิน

ผู้นาการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
1.พัฒนาสมรรถนะการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สากล
2.พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
1.พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน บูรณา
การ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
2.ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัยในและภายนอก การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
3.พัฒนาระบบ กลไก เพื่อพัฒนาสมรรถนะการผลิตผลงาน
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
4.พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว เช่น การประหยัดพลังงาน
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
1.สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศ
2.สรรหา และพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.จัดหางบประมาณสนับสนุนด้านวิจัย การจัดตั้งศูนย์
พัฒนาระบบนิเวศชานเมือง (กิจกรรมวไลยมุ่งเป้า 60)
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1.พัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง
2.ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/นวัตกรรม ที่ตอบ
โจทย์ประเทศชาติ ท้องถิ่นสู่สากล และนาสู่การใช้ประโยชน์
1.ปรับปรุงประกาศ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทาลัย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้งานตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์

1.พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.พัฒนาศักยภาพการทาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่
และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการทาวิจัยให้แก่อาจารย์เพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
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บทที่ 2
แผนกลยุทธ์พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
ปรัชญา (Philosophy)
“วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
อัตลักษณ์
“องค์ความรู้ สู่การพัฒนา”
เอกลักษณ์
“วิจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผู้นาการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”
ภารกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute) เป็นหน่วยงานในโครงสร้างที่มี
ภารกิจสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่ นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่ งยื นของปวงชน มี ส่ วนร่ วมในการจั ดการ การบ ารุ งรั กษา การใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร มีสมรรถนะ และร่วมผลิต
ผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
2. จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง เพื่อเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์
4. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดทาวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ผลงานวิจัย
5. สนับสนุนทรัพยากรและมีกระบวนส่งเสริมการวิจัยที่ดีเพื่อเอื้อต่อการทางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการ
อานวยการและสนั บ สนุ น การทาวิจั ย ของอาจารย์ โดยจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้ง
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ และบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย
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เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่เป็นองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างชุมชนอุดมปัญญา
2. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัย ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับ พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการให้ความรู้และร่วมกันทาวิจัย เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง
สังคม ชุมชนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ใหม่สาหรับทาการแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างได้ผล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3. พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมภิบาล คุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและเพื่อเอื้อต่อการทางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การให้บริการด้านการวิจัย การมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. พัฒนานักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
2. จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัย การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบนิเวศแบบชาน
เมือง และการดาเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนา ประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ
4. แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัยและการใช้
ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัย
5. พัฒนาองค์กรแห่ง การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
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บทที่ 3
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการกากับติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ปีงบประมาณ
60

61

62

63

64

ผู้กากับ
ดูแล
ตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 2 : สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างชุมชนอุดมปัญญา
1. จานวนผลงานวิจัยทีส่ ร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ ระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ โดยได้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

14
ผลงาน

20
ผลงาน

25
ผลงาน

30
ผลงาน

2. จานวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

14
ผลงาน

20
ผลงาน

25
ผลงาน

30
ผลงาน

2
ครั้ง

2
ครั้ง

2
ครั้ง

2
ครั้ง

2
ครั้ง

4.จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษา
• ระดับชาติ ร้อยละ 70
• ระดับนานาชาติ ร้อยละ 30

12
บทความ

15
บทความ

20
บทความ

25
บทความ

30
บทความ

5. จานวนเงินวิจัยที่สนับสนุนต่อปี

35 ล้าน

35 ล้าน

35 ล้าน

35 ล้าน

35 ล้าน

6. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจยั ที่ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมด

ร้อยละ
50

ร้อยละ
50

ร้อยละ
50

ร้อยละ
50

ร้อยละ
50

3. จานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ต่อปีการศึกษา
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35 รองอธิการบดี ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและ
ผลงาน
พัฒนา
35
ผลงาน

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ปีงบประมาณ
60

61

62

63

64

ผู้กากับ
ดูแล
ตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมภิบาล คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
6. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ

มากกว่า
4.50

มากกว่า
4.50

มากกว่า
4.50

มากกว่า
4.50

มากกว่า
4.50

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.

มากกว่า
4.50

มากกว่า
4.50

มากกว่า
4.50

มากกว่า
4.50

มากกว่า
4.50

ผู้อานวยการสานัก
มาตรฐานการศึกษา

10. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

หัวหน้างานงานการ
เจ้าหน้าที่

42

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1. พัฒนานักศึกษา
นักวิจัยภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล

โครงการ

2.1.1 โครงการ
พัฒนา อาจารย์
นักวิจัย นักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยให้
มีสมรรถนะในการ
ผลิตและ การ
เผยแพร่ผลงานวิจยั สู่
สากล
2.2. จัดหา สนับสนุน 2.2.1.โครงการจัดหา
งบประมาณ ทุนการ ทุนสนับสนุนการสร้าง
วิจัยและการผลิตตารา ผลงานวิจัย
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และ
การดาเนินชีวิตภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
61

62

63

2.1.1.1.จานวนโครงการ
8
พัฒนาสมรรถนะด้าน
โครงการ
การวิจัยสาหรับนักศึกษา
2.1.1.2.ร้อยละของ
ร้อยละ
อาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับ
80
การพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัย

8
โครงการ

8
โครงการ

8
โครงการ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
60,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์สุขภาพ
50,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสต
ร์ 25,000
บาท

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
60,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์สุขภาพ
50,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสต
ร์ 25,000
บาท

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
60,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์สุขภาพ
50,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสต
ร์ 25,000
บาท

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
60,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์สุขภาพ
50,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสต
ร์ 25,000
บาท

2.2.1.1 จานวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยจาก
ภายในและภายนอกต่อ
คน

60

43

64

กิจกรรม

8
อบรม สัมมนา ให้กับ
โครงการ นักศึกษา เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย
ร้อยละ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ให้กับ
80
นักศึกษา อาจารย์
นักวิจัยเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
60,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสต
ร์สุขภาพ
50,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสต
ร์ 25,000
บาท

 การจัดหาทุนจาก
ภายในและภายนอก
 สร้างเครือข่าย
ภายนอกเพื่อจัดหาทุน
สนับสนุน

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

 สถาบันวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา
และพัฒนา
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ

2.2. จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และ
การดาเนินชีวิตภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.2.2. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ให้มี
การเผยแพร่ และ
นาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ

 กลุ่ม
 กลุ่ม
 กลุ่ม
 กลุ่ม
2.2.2.1 ร้อยของผลรวม  กลุ่ม
ถ่วงน้าหนักของผลงาน สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา
วิทยาศาส วิทยาศาส วิทยาศาส วิทยาศาส วิทยาศาส
วิชาการของอาจารย์
ตร์และ
ตร์และ
ตร์และ
ตร์และ
ตร์และ
ประจาและนักวิจัย
เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี

2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ
และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้าง
ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

2.3.1 โครงการสร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับประเทศ
ชาติ และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความ
มั่งคั่งและยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ

2.3.1.1 จานวน
14
ผลงานวิจัยทีส่ ร้าง
ผลงาน
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ ระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศโดย
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

60

61

62

63

64

กิจกรรม

ส่งสริมงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้มีการ
เผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 และการแข่งขันของ
ประเทศ
 กลุ่ม
 กลุ่ม
 กลุ่ม
 กลุ่ม
 กลุ่ม
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา สาขาวิชา
สาขาวิชา
วิทยาศาส วิทยาศาส วิทยาศาส วิทยาศาส วิทยาศาส
ตร์สุขภาพ ตร์สุขภาพ ตร์สุขภาพ ตร์สุขภาพ ตร์สุขภาพ
ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30
 กลุ่ม
 กลุ่ม
 กลุ่ม
 กลุ่ม
 กลุ่ม
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา สาขาวิชา
สาขาวิชา
สังคมศาส สังคมศาส สังคมศาส สังคมศาส สังคมศาส
ตร์ ร้อย ตร์ ร้อย ตร์ ร้อย ตร์ ร้อย ตร์ ร้อย
ละ 20 ขึ้น ละ 20 ขึ้น ละ 20 ขึ้น ละ 20 ขึ้น ละ 20 ขึ้น
ไป
ไป
ไป
ไป
ไป

21
ผลงาน

44

28
ผลงาน

35
ผลงาน

42
ผลงาน

ส่งเสริมให้นักวิจัยนา
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ และ
เผยแพร่สู่ชุมชน

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

 สถาบันวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา
และพัฒนา
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ

 สถาบันวิจั สถาบันวิจัย
ยและพัฒนา และพัฒนา
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

60

61

62

63

64

2.3.1.2 จานวน
นวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น

14
ผลงาน

21
ผลงาน

28
ผลงาน

35
ผลงาน

42
ผลงาน

2.3.1 โครงการสร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับประเทศ
ชาติ และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความ
มั่งคั่งและยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ

2.3.1.3 จานวน
บทความที่ได้รับการ
อ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติในปีการศึกษา
• ระดับชาติ ร้อยละ 70
• ระดับนานาชาติ
ร้อยละ 30

12
บทความ

15
บทความ

18
บทความ

21
บทความ

24
ผลิตบทความเพื่อให้
บทความ ได้รบั การอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติในปี
การศึกษา

2.3.2 โครงการจัด
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

2.3.2.1 จานวนครั้งการ
จัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ต่อปี
การศึกษา

2
ครั้ง

2
ครั้ง

2
ครั้ง

2
ครั้ง

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

 สถาบันวิจั
ยและพัฒนา
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ
 สถาบันวิจั
ยและพัฒนา
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

 สถาบัน
วิจัยและ
พัฒนา
 ทุกคณะ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ของท้องถิ่น
ประเทศชาติ

2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ
และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้าง
ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
ของท้องถิ่น
ประเทศชาติ

45

2
ครั้ง

ผลิตนวัตกรรม เพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นต่อคณะ

จัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์

2.4. แสวงหา
พันธมิตรจัดหา
สนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยเพื่อเพิ่ม
รายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย

โครงการ

2.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายการวิจัย

2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง 2.5.1 โครงการพัฒนา
การเรียนรู้โดยสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ชุมชนอุดมปัญญา
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

ตัวชี้วัด

2.4.1.1.จานวน
เครือข่ายวิจัยทีม่ ีการ
อุดหนุนทุนวิจัย หรือมี
กิจกรรมในการ
ดาเนินการด้านการวิจยั
อย่างสม่าเสมอ
2.4.1.2. จานวนเงินที่
ได้รับการสนับสนุนการ
ทาวิจัยจากเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ

2.5.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรูโ้ ดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา

เป้าหมาย
60

61

62

63

64

กิจกรรม

7
7
7
7
7
สร้างเครือข่ายการวิจยั
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย ทั้งภายในประเทศ

3
ล้านบาท

3
ล้านบาท

3
ล้านบาท

3
ล้านบาท

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

ระดับ
5

46

3
เสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ล้านบาท ขอสนับสนุนทุนวิจัย
จากเครือข่าย

ระดับ
5

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ
 ทุกคณะ สถาบันวิจัย
 วิทยาลัย และพัฒนา
นวัตกรรมการ
จัดการ
 สถาบันวิจั สถาบันวิจัย
ยและพัฒนา และพัฒนา
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ

ทุกหน่วยงาน
 การจัดการความรู้
 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ องค์ความรู้
จากการปฏิบตั ิการวิจยั
ระหว่างอาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปในการ

งาน
มาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
60

61

62

63

64

กิจกรรม
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินผล
2.5.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ ดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สสู่ าธารณะ และการนาองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
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ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

60
ระดับ
5

เป้าหมาย
61
62
63
ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5

กิจกรรม
64
ระดับ  สร้างประมวลองค์
5 ความรู้
 สร้างเครือข่าย
ถ่ายทอด องค์ความรู้
เพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ
นิเวศ
 เผยแพร่ สร้างความ
ตระหนักรู้ของนิเวศชาน
เมือง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

3.1 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
3.1.1 โครงการ
3.1.1.1 ระดับความสาเร็จ
สถาบันวิจัยและ
 ทุกคณะ
ศึกษานิเวศชานเมือง และ บริหารศูนย์ศึกษา
ของการสร้างเครือข่าย
พัฒนา
 วิทยาลัย
ศูนย์เรียนรู้โครงการตาม นิเวศชานเมือง
ชุมชน นักปฏิบัติเพื่อ
นวัตกรรม
แนวพระราชดาริและหลัก
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
การจัดการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในหรือภายนอก
 สถาบันวิจัยและ
พร้อมทั้งฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
พัฒนา
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
ศึกษาระบบนิเวศชานเมือง
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยตาม
แนวทาง University
Engagement
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล
3.2.1.1 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิ พือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาระบบนิเวศชานเมือง
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่มีการนาองค์ความรู้ในด้านระบบนิเวศชานเมืองเพื่อไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน
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แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
60
ร้อย
ละ
90

61
ร้อย
ละ
90

เป้าหมาย
62
ร้อย
ละ
90

5.2.6.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

ร้อยละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

5.3.1.1 ระดับ
ความสาเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว

ระดับ
5

ระดับ ระดับ
5
5

ระดับ
5

ระดับ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ
5 อาคาร สถานที่
 การจัดการความปลอดภัย
 การปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค พื้นฐาน

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

5.2. ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม

5.2.2.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผน
การบริหารสานักงาน

5.2.6
โครงการ
จัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
5.3.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และมหาวิทยาลัย
แห่งความพอเพียง

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวที่มีสุนทรียะ การ
อนามัยสุขาภิบาล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ดี และมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่
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63
ร้อย
ละ
90

64
ร้อย
ละ
90

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

ทุกหน่วยงาน
 การบริหารสานักงาน(วัสดุ
สานักงาน วัสดุการศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์ สาธารณูปโภค เชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ ค่าตอบ แทน
ปฏิบัติงานล่วงเวลา)
 ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
(ขนาดเล็ก)
 การบริหารความเสี่ยง

 สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
 กองนโยบายและ
แผน
 กองกลาง
 สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
 สานักมาตรฐานและ
การจัดการศึกษา
 งานตรวจสอบ
ภายใน

 ประชุมคณะกรรมการใน
หน่วยงาน
 ประชุม คณะกรรมการอื่นๆ

ทุกหน่วยงาน

 ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

สานักงานอธิการบดี
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กลยุทธ์

โครงการ

5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอานวย
ความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อม
ต่อการเป็น Semi
residential University

5.4.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร
สนับสนุน
การศึกษา การ
วิจัย การบริการ
วิชาการ
5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University

ตัวชี้วัด

60
>3.51

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุน การ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
และบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย
5.4.2.1 ค่าเฉลี่ย
>3.51
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์
ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น
Semi residential
University

เป้าหมาย
กิจกรรม
61
62
63
64
> >3.51 >3.51 >3.51  จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้
3.51
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
 พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้

>
3.51

>3.51 >3.51 >3.51 จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบเครือข่าย

5.3.1.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับ 1 มีการจัดทาแผนพัฒนาสิง่ แวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
ระดับ 2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
ระดับ 5 มีการนาผลการดาเนินการเข้ารับการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว

50

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

 ทุกคณะ

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทุกหน่วยงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์
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แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
ขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานและการติด ตาม ประเมินผลการดาเนิน งานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่ อ สาร
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในหลั ก การ สาระส าคั ญ ของแผนกลยุ ท ธ์ ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี้ วั ด ผลงานหลั ก
ค่ า เป้ า หมาย ให้ แ ก่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง บุ ค ลากรภายในให้ รั บ ทราบ เข้ า ใจ มี ก ารน าประเด็ น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ
สานัก ผ่านกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนด
นโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร
ติดตามผลการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้เอื้ออานวยต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มี
การกาหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
บริ ห ารยุ ทธศาสตร์ เพื่อพัฒ นาองค์การให้ มีส มรรถนะสู ง มีการประชุมติดตามผลการดาเนินการ แสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหา อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทาให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิผลของการดาเนินงาน
และเป็ น ไปตามหลั ก การของการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ารให้ มี ส มรรถนะ ด้ า นงานวิ จั ย สู ง
สถาบันวิจัย จึงมีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการ
ดาเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลสาเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และ
เทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรู ปแบบของ Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนด
ประเด็นในการติดตามประเมินผลให้ อยู่ภ ายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติ
ประสิทธิผล มิตคิ ุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้

ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
การขับเคลื่อนเพื่อนายุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560 ไปสู่การปฏิบัติ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึงถึงปัจจัย
สาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล
ในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริ หาร และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนาเสนอสาระสาคัญของยุทธศาสตร์
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และแผนกลยุทธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ สภามหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ
ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดาเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงาน
2. การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน สร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการ
นาเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผล
การด าเนิ น งานเป็ น รายรอบ รวมทั้ ง การจั ด ให้ มี ก ารประชุม ติ ด ตามผลการดาเนิน เป็ น ระยะเพื่ อ รับ ทราบ
ความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การร่วมมือกันการทางานในรูปแบบเครื อข่ายร่วมรังสรรค์ โดยกระบวนการนายุทธศาสตร์ การ
วิจัยรวมทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ยึดหลักการทางานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิต ร
ที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
4. การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล ในเชิงปฏิบัติ
5. การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหาร และบุคลากรแต่ละฝ่าย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีภาระ
ความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้
ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคม
ภายในมหาวิ ทยาลั ย ได้ รั บ ทราบเป็ น ระยะ เพื่ อ จะได้ เ ป็ น ปั จ จั ยกระตุ้ น ให้ มี ค วามพยายามในการผลั กดัน
ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานให้ เ กิ ด ผลมากยิ่ ง ขึ้ น โดยในการนี้ค วรต้อ งจั ดให้ มี ก ารนาเสนอ เผยแพร่ ผ ลการ
ดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มีอยู่ใ นช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
5. การสร้างการรับรู้และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงาน
ร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อั น ได้ แ ก่ คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการ
ดาเนินงาน การประชุมติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหาร ทั้งระดับคณะและหลักสูตร
6. จั ดเวทีและเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการด้านการวิจัย ของบุคลากรภายในมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ง
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นบุคลากรเพื่อทาการวิจัย
7. การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจใน
ทิ ศ ทาง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานของแผนให้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจตรงกั น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ผ่ า น
กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทาให้หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดาเนิ นการที่ได้มีการกาหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริห าร
หลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสาเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจ
ตามผลงาน เป็นต้น
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8. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ โดยคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชาการ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของทุกปี และนาเสนอผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้
ข้อเสนอแนะ และนาผลการประเมินดังกล่าว มาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี
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