1

แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2559

2

คานา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
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แผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี
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มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาหน้าที่ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อทาหน้าที่วิจัยสถาบันและนาผลการวิจัยมาสนับสนุนการวางแผนและบริหารงานมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันของสังคมและประเทศชาติ
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บทที่ 1
ความเป็นมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute) เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุพันธกิจนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ชื่ อ เดิ ม ว่ า "ศู น ย์ วิ จั ย และบริ ก ารการศึ ก ษา" ตั้ ง ขึ้ น ประมาณ พ.ศ.2524 ต่ อ มาในปี พ.ศ.2538 เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น "ส านั ก วิ จั ย " ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และใน ปี พ.ศ.2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน จึงมีผลทาให้สานักวิจัยเปลี่ยน
ชื่อเป็น "สานักวิจัยและบริการวิชาการ" ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2542
ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการแบ่ง หน่วยปฏิบัติงานเพิ่มในปี พ.ศ.2543 โดยตั้งสานักฝึกอบรมและบริการวิชาการ และศูนย์การพัฒนาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น แยกออกจากสานักวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2543 แต่ในช่วงปี พ.ศ.2546 คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้รวมสานักฝึกอบรมและ
บริการวิชาการและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการของสานักวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2547 และได้เปลี่ยนชื่อสานักวิจัยและบริการวิชาการ เป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548
ปัจจุบันมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 20 ชั้น 3 อาคาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2909-3036 E-mail : research@vru.ac.th Website : //rd.vru.ac.th
การขับเคลื่อนดาเนินงานต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และเพื่อ ให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559-2561
สืบเนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอลและระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทาให้ประเทศไทยมีความจาเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่าประเทศไทย 4.0 นโยบายประชารัฐ และการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นการศึกษา 4.0
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และกาหนดนโยบ ายการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการบริหาร
การดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการกากับติดตามผล การประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหา รอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้มีสาระสาคัญของนโยบายสภามหาวิทยาลัยในช่วงปีพ.ศ. 2559 - 2561 ดังนี้
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นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยสรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ ผลงานและตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า
ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ และมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาสองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติเพิ่มอย่างน้อย 5
หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560
นโยบายข้อที่ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เร่ง
ฝึกบัณฑิตให้มีความสามารถ มีบทบาท เข้าไปมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่ที่บูรณาการ
ศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ เร่งสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิ บัติทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญา เป็น แหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ
ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และพร้อมทางานในบริบทของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ การคิด
ด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง และมีการคัดเลือก ยกย่อง ส่งเสริ มให้นักศึกษาที่มี
ความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สร้างและนาเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นโยบายข้อที่ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง
ที่มีจานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย 12,000 คน โดยจัดให้มีการกาหนดกลยุทธ์ชัดเจน นาไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับนักศึกษาการลงทุนด้านอาคาร
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการด้านอัตรากาลังและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารการเงิน
นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล
โดยเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยมีพลวัตรในการพัฒนา เรียนรู้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการเชิงคุณ ภาพ เสริมสร้างขีด
สมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ สร้างความเป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ
สภาพการทางานที่ดี การมีสุนทรียะ และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนาแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิต และเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
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2. ความเชื่อมโยง
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กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
ด้าน
ยุทธศาสตร์ 1 การ
นโยบายข้อที่ 1 การ มีประเด็นทิศทาง 9
การศึกษา
เสริมสร้างและพัฒนา
ลงทุนพัฒนาประเทศ ข้อ
ข้อ 4.1 จัดให้ ศักยภาพทุนมนุษย์
ผ่าน
1. รอยต่อการศึกษา
มีการปฎิรูป
แนวทางการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ระดับอื่น
การศึกษาแห่ง 1. ปรับเปลี่ยน
มีกลไกลการ
2. การแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้
ค่านิยมคนไทยให้มี
ดาเนินงานใน 3
อุดมศึกษาปัจจุบัน
โดยให้
คุณธรรม จริยธรรม
โครงการ ได้แก่
- การจัดสถาบัน
ความสาคัญทั้ง จิตสาธารณะ และ
1.1 โครงการพัฒนา อุดมศึกษา 4 กลุ่ม
การศึกษาใน พฤติกรรมที่พึ่ง
สถาบันอุดมศึกษา
3. ธรรมาภิบาลและ
ระบบและ
ประสงค์
กลุ่มใหม่เพื่อให้ได้
บริหารจัดการ
การศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพ
มาตรฐานการ
4.การพัฒนาขีด
ทางเลือกไป ให้มีทักษะความรู้ และ
อุดมศึกษาและเตรียม ความสามารถในการ
พร้อมกัน เพื่อ ความสามารถในการ
ความพร้อมสู่การเป็น แข่งขันของประเทศ
สร้างคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
ประชาคมอาเซียน
5. การเงินอุดมศึกษา
ของคนไทยให้ 3. ยกระดับคุณภาพ นโยบายเฉพาะด้านการ 1.2 โครงการ
6.การพัฒนาบุคลากร
สามารถเรียนรู้ การศึกษาและการ
อุดมศึกษา
ขับเคลื่อน
ในอุดมศึกษา
และพัฒนาตน เรียนรู้ตลอดชีวิต
1. กาหนดบทบาทการ
มหาวิทยาลัยสู่
- การพัฒนา
ได้เต็ม
แผนงานโครงการ
ผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน
มหาวิทยาลัยระดับ
มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่ม
ศักยภาพ
1. แผนงานการ
ตามความถนัดและความ โลก
ใหม่
ประกอบ
ลงทุนพัฒนาเพิ่ม
เป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 1.3 โครงการพัฒนา 7 เครือข่าย
อาชีพและ
ศักยภาพปฐมวัย
เพื่อลดความซ้าซ้อน
ศักยภาพของ
อุดมศึกษา
ดารงชีวิตโดย
4. แผนการ
2. กาหนดผลลัพธ์
ทรัพยากรมนุษย์ใน
8 การพัฒนาใน 3
มีความใฝ่รู้
ยกระดับศูนย์ฝกึ อบรม (Outcome) ของ
อุดมศึกษาเพื่อรองรับ จังหวัดชายแดน
และทักษะที่ แรงงานเพื่อสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา เช่น
การเปลี่ยนแปลงของ ภาคใต้
เหมาะสม เป็น การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพมี บริบทโลก
9 โครงสร้างพื้นฐาน
คนดีมี
การวิจยั และพัฒนาจนเกิด นโยบายข้อ 3 การ
การเรียนรู้
คุณธรรม
เป็นนวัตกรรมจาก
ประกันคุณภาพ
สร้างเสริม
ทรัพยากรในท้องถิ่น เพือ่
การศึกษา และการ
นโยบาย
รัฐบาล

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

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

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

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

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
ตนเอง ทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะ
สถาบัน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาตาม
ศักยภาพและบริบท
ของแต่ละกลุ่ม
สถาบัน
นโยบายข้อ 6 การ
ส่งเสริมเครือข่าย
มหาวิทยาลัย
เป็นกลไกลสาคัญใน
การขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติหรือดาเนินการ
ตามโจทย์ในการ
พัฒนาประเทศและ
เครือข่ายผลักดัน
ประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษา
ต้องการให้ส่วนกลาง
เข้าไปช่วยสนับสนุน

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

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

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตร
จัดหา สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่
เพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา
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นโยบาย
รัฐบาล
อาชีพได้
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

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
โดยเครือข่ายเป็นกล
ไกลในการเชื่อมโยง
การศึกษาทุกระดับ
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 ติดตาม
ดูแลครูเพื่อจะไป
ช่วยเหลือโรงเรียนที่
บัณฑิตไปทางานด้วย
นอกจากนี้ ยังมี
แนวนโยบายที่จะ
เสนอรัฐบาลให้ใช้
เครือข่ายอุดมศึกษา
9 เครือข่าย เป็นพี่

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

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

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
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

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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นโยบาย
รัฐบาล
ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
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

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
เลี้ยงในการพัฒนา
โรงเรียนต่อไป

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
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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

นโยบายข้อ 2
สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ

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

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
รวมทั้งปรับ
ระบบการ
ประเมิน
สมรรถนะที่
สะท้อน
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
เรียนการสอน
และการ
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ยุทธศาสตร์ 2 การ
สร้างความเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
2. การกระจายการ
ให้บริการภาครัฐทั้ง
ด้านการศึกษา
สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

จุดเน้นของนโยบาย เช่น
การแปลงกระพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่เกีย่ วข้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ การปฏิรูป
การศึกษา การลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
ทวิภาคีร่วมกับสถาน

ยุทธศาสตร์ 4 ปฏิรูป
การเงินอุดมศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอย่าง
ก้าวกระโดด

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา
นักวิจยั ภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล
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นโยบาย
รัฐบาล

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

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)
ประกอบการ การผลิต
การศึกษาตามความถนัด
และความเป็นเลิศของแต่
ละสถาบัน การกาหนด
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
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
3.3 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น และเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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
เพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย
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นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม
5. สนับสนุนการลด
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการ

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

นโยบายข้อ 2
สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ยุทธศาสตร์ 5
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่
ความเป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์
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

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา
นักวิจยั ภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
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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

เปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
แผนงานโครงการ
5. โครงการเมืองสี
เขียว
6. แผนงานด้านการ
ลดก๊าชเรื่องกระจก ที่
เหมาะสมกับประเทศ
(NAMA Roadmap)
และแผนงานด้านการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ 6 การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล
แนวทางพัฒนา

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
University
Engagement

นโยบายข้อ 2 การ
ปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐาน
เพื่อปรับเกณฑ์
มาตรฐานทั้งหลักสูตร
อาจารย์ บัณฑิตและ

นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยขนาด
กลาง

ยุทธศาสตร์ 5 การ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่ ความ
เป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
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นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
1. ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท
ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัว มีขนาด
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

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาวพงษ์
รัตนสุวรรณ)

นโยบาย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
นักศึกษา ให้มีความ
หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งสาย
วิชาการ สายวิชาชีพ
และปฏิบัตกิ าร เพือ่
ผลิตนักวิจัย/
นักวิชาการ
(Academic) นัก
วิชาชีพชั้นสูง
(Professional) และ
นักเทคนิค/นักปฏิบัติ
(Technical/Practice
) ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศรวมทั้ง
สามารถแข่งขันได้ใน
อาเซียน

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

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

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบายข้อ 5
พัฒนาการบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัย

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
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

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
2.2 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิตตารา
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการ
ดาเนินชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
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นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพการ
บริหารงานแห่งรัฐ
4. การปรับปรุง
กฎหมายเพื่อวางระบบ
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

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
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตร
จัดหา สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่
เพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา
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นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
และมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1. เร่งส่งเสริมการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา
ผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพณิชย์
และเชิงสังคม
2. พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี
(Technopreneur)
3. พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

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

นโยบายข้อ 2
สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

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
เป็นองค์ความรูใ้ หม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
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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
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
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

ยุทธศาสตร์ ที่ 9
การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

นโยบายข้อ 2
สร้างผลงงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพ
บัณฑิต

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

20

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
1. การพัฒนาภาค
เพื่อสร้างโอกาส
เศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง
1.1 ภาคเหนือ :
พัฒนาให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
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

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
การพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นที่ยอมรับ

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

กลยุทธ์
1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
นโยบายข้อ 1 ยกระดับ จัดการเรียนรู้ที่การ
คุณภาพมาตรฐาน
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
(Productive learning)
มาตรฐาน
ที่ได้มาตรฐานสากล
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

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
2.4 แสวงหาพันธมิตร
จัดหา สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพือ่
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นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(สมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี
นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการ
บริการธุรกิจและการ
พาณิชย์ศูนย์กลางการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
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

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
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.3. สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนา ประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ 3 การ
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์
ศึกษานิเวศชานเมือง
และศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดาริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้ง
ฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
เพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา
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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

แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง
University
Engagement
ข้อ 4.8
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และเผยแพร่
มรดกทาง
วัฒนธรรม
ภาษาไทยและ
ภาษาถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความ
หลากหลาย
ของ
ศิลปวัฒนธรร
มไทย เพื่อการ
เรียนรู้สร้าง
ความ
ภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์
และความเป็น
ไทย นาไปสู่
การสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีในระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ทานุบารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และชาติ
กลยุทธ์
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

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
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นโยบาย
รัฐบาล
ประชาชน
ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค
และระดับ
นานาชาติ
ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศ

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
ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล

แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ
2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา
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3. SWOT
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
1. ด้านกลยุทธ์
จุดแข็ง
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ตามนโยบายมหาวิทยาลัยและมีการปรับปรุงแผนให้ทันสมัย
2. สนับสนุนการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในศาสตร์เฉพาะด้าน
ชุมชนท้องถิ่น และวิจัยสถาบัน
3. ส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ
4. เทคนิคจูงใจ กระตุ้น สร้างขวัญกาลังใจแก่นักวิจัย
โอกาส
1. มีภาคีเครือข่ายวิจัยจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก

จุดอ่อน
1. ประเด็นการวิจัยไม่ท้าทาย ไม่ตอบโจทย์นโยบายสภามหาวิทยาลัย
2. กระบวนการพิจารณาทุนวิจัยไม่ส่งเสริมการทาวิจัย
3. นโยบายด้านงานวิจัยเชิงบูรณาการไม่ชัดเจน
4. การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนมีปริมาณน้อย
ภัยคุกคาม
1. หน่วยงานระดับนโยบาย มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย
2. แผน นโยบายระดับคณะด้านการวิจัย ไม่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนของสถาบันวิจัย

2. ด้านปฏิบัติการ
จุดแข็ง
1. มีระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่
งานวิจัย และการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

จุดอ่อน
1. มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจและนาไปใช้ประโยชน์
ไม่เพียงพอ

โอกาส
1. .มีเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ภัยคุกคาม
1. .มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

3. ด้านงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มีงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดสรรทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ
2. มีการจัดหารายได้การวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

จุดอ่อน
1. กระบวนการจัดสรรงบประมาณในด้านการวิจัยไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย แผนและเป้าหมายตัวชี้วัด
2. กระบวนการการเบิกจ่ายล่าช้า
ภัยคุกคาม
1.กระบวนการจัดสรรงบประมาณในด้านการวิจัยไม่สอดคล้องกับ
นโยบาย แผนและเป้าหมายตัวชี้วัด

โอกาส
1. มีช่องทางในการขอทุนงบประมาณจากภายนอก
4. ด้านทรัพยากร
จุดแข็ง
1. 1. ทรัพยากรด้านบุคคลได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
2. 2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานอย่างเพียงพอ
3.

โอกาส
1. อธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงมีเครือข่าย และให้ความสาคัญกับการนาระบบ
สารสนเทศ ทาให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรได้มากขึ้น

จุดอ่อน
4. 1.ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนด้านสารสนเทศอยู่ระหว่างการพัฒนา
2. สัดส่วนของอาจารย์ที่ทาวิจัยมีน้อย
5. 3. อาจารย์รุ่นใหม่มีจานวนมากขึ้น ซึ่งยังขาดทักษะและประสบการณ์
การทาวิจัย
ภัยคุกคาม
1.ปริมาณงานที่นอกเหนือจากงานประจามีมาก ทาให้ประสิทธิภาพใน
การทางานประจาลดลง
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4. แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิสัยทัศน์
มิติ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
มิติ
กระบวนการ
มิติ
คน และ
ความรู้
มิติ
การเงิน

ผู้นาการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่อุษาคเนย์
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชน พัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมือง
ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/
อุดมปัญญา
นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ประเทศชาติ ท้องถิ่น และ
อุษาคเนย์ และนาสู่การใช้ประโยชน์
บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย พัฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานวิจัย และระบบ จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานตามพันธกิจของ
การบริการวิชาการ
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พั ฒ นาสมรรถนะการผลิ ต ผลงานและการ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากผลงานวิ จั ย และการใช้ ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัยในและภายนอก การจัด
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
ประโยชน์
ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการทาวิจัยให้แก่
พัฒนาศักยภาพการทาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิจัย
อาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จั ดหางบประมาณสนั บสนุนด้ านวิจัย และ สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จาก แสวงหาพันธมิตรจัดหาทรัพยากร และแหล่ งทุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการวิจัย
จั ดหางบประมาณสนั บสนุ นการจั ดตั้ งศู นย์
ศึกษานิเวศชานเมือง
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ปรัชญา
วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

2. วิสัยทัศน์
ผู้นาการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่อุษาคเนย์

3. อัตลักษณ์
องค์ความรู้สู่การพัฒนา

4. เอกลักษณ์
วิจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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5. พันธกิจ
1. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้สูงขึ้น สามารถทางานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทาแผนส่งเสริม
และพัฒนานักวิจัยเป็นรายบุคคล ส่งเสริม สนับสนุนหรือดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้ แก่คณาจารย์ ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบ
ทีม เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในการทาวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรวิจัย โดยประสานงานจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยการกาหนดขอบข่าย หัวข้อวิจัยที่สอดรับ กับความต้องการของมหาวิทยาลัย หรือชุมชนในแต่ละด้าน โดยจัดทา
ประกาศข้อกาหนดการวิจัย (TOR) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดทาวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการอานวยการและสนับสนุน การทาวิจัย ของอาจารย์ โดยจัดหาสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้งฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ และบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย
4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัย โดยการให้ความรู้และร่วมกันทาวิจัย

6. เป้าประสงค์
จากนโยบายการพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาและสร้างเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิน่ และให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ นั้น
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ
เป้าประสงค์ที่ 2 สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติ
เป้าประสงค์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
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สถาบันวิจัยและพัฒนามีเป้าประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร มีสมรรถนะ และร่วมผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในด้านผลงานเชิงประจักษ์ นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ชุมชนในท้องถิ่นมี
องค์ความรู้ใหม่สาหรับทาการแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างได้ผล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3. มีแหล่งทุนให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง
4. สนับสนุนทรัพยากรและมีกระบวนส่งเสริมการวิจัยที่ดีเพื่อเอื้อต่อการทางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

7. นโยบายและทิศทางการวิจัย
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558-2560) ร่วมกาหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย ดังนี้
1.ส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทาวิจัยในศาสตร์สาขาต่าง ๆทุกด้านที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการวิจัยตามยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) และกลุ่มเรื่องที่ควรมุ่งเน้น งบประมาณแผ่นดินและองค์กรหน่วยงานภายนอก
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทาวิจัยในกลุ่มเรื่องที่ควรสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (วไลยมุ่งเป้า) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
วิจัย
3. พัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาและสร้างเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให้มีการบูรณา
การศาสตร์ต่างๆ แบบสหสาขา เพื่อสร้างผลงานการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น และ
เชิงพาณิชย์ โดยเน้นพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้วเพื่อความยั่งยืน
4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นส่วนร่วมในกระบวนการ
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8. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
2. จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัย การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง และการดาเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่ง
และยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ
4. แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัย
5. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
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9. เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป้าประสงค์ 2 : : สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

หมายเหตุ

1. จานวนผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรูใ้ หม่ที่ตอบโจทย์ ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
โดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

14 ผลงาน

รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิจยั สถาบัน

คณะ/วิทยาลัย/สานักการศึกษาทัว่ ไป/บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานละ 2 ผลงาน

2. จานวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

14 ผลงาน

รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิจยั สถาบัน

คณะ/วิทยาลัย/สานักการศึกษาทัว่ ไป หน่วยงานละ 2
ผลงาน

2 ครั้ง

รองผู้อานวยการ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

สถาบันวิจยั และพัฒนา / บัณฑิตวิทยาลัย

4. จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษา
 ระดับชาติ ร้อยละ 70
 ระดับนานาชาติ ร้อยละ 30

10 บทความ

รองผู้อานวยการ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

สถาบันวิจยั และพัฒนา / บัณฑิตวิทยาลัย โดย คณะ/
วิทยาลัย/สานักการศึกษาทั่วไป/บัณฑิตวิทยาลัย เป็น
ผู้สนับสนุนข้อมูลจากนักวิจัยจากหน่วยงาน

5. จานวนเงินวิจยั ที่สนับสนุนต่อปี ทั้งภายและภายนอก
 กาหนดโดยสภามหาวิทยาลัย) 100,000 บาท/คน
 กาหนดอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา) ดังนี้
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
50,000 บาท
- กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
25,000 บาท

35 ล้านบาท

รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร

คณะ/วิทยาลัย/สานักการศึกษาทัว่ ไป/บัณฑิตวิทยาลัย
โดยคานวณตัวเงินจากวันที่ในการทาสัญญาเป็นสาคัญ

3. จานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ต่อปีการศึกษา
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เป้าประสงค์ 2 : : สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

หมายเหตุ

6. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจยั ที่ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์และนักวิจยั ทั้งหมด

ร้อยละ 50

รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิจัยสถาบัน

คณะ/วิทยาลัย/สานักการศึกษาทัว่ ไป

7. จานวนรางวัลทีอ่ าจารย์หรือบุคลากรหรือนักศึกษาที่ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

1 รางวัล

รองผู้อานวยการ ฝ่ายส่งเสริมและ
เผยแพร่

สถาบันวิจยั และพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย/
สานักการศึกษาทั่วไป

8. จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย/วิชาการกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกและสถาน
ประกอบการและ/หรืออาเซียน

7 โครงการ

รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจยั /คณะ//วิทยาลัยนวัตกรรม

9. จานวนบทความวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ /จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ ต่อจานวนนักวิจัยและอาจารย์

ร้อยละ 50

รองผู้อานวยการ ฝ่ายส่งเสริมและ
เผยแพร่

สถาบันวิจยั และพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย/
สานักการศึกษาทั่วไป

15 โครงการ

รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิจัยสถาบัน

สถาบันวิจยั และพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย/
สานักการศึกษาทั่วไป

ระดับ 5

รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจยั แลพะพัฒนา

12. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน

ร้อยละ 80

รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจยั แลพะพัฒนา

13. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ 80

รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร

สถาบันวิจยั แลพะพัฒนา

10. จานวนของโครงการวิจัยที่เกีย่ วข้องกับชุมชน ท้องถิ่น องค์กรระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรระดับชาติ/นานาชาติ โดยมีนกั ศึกษามีส่วนร่วม
11. ระดับความสาเร็จของการบริหารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง

ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัดระดับมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. กรินทร์ กาญทนานนท์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.วิภาวี เกียรติศิริ
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วดั ระดับมหาวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัดระดับหน่วยงาน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วดั ระดับมหาวิทยาลัย รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเหตุ ข้อ 1-7, 11 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

33
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. พัฒนานักศึกษา
นักวิจัยภายในให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล

1. โครงการพัฒนา
อาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยให้มี
สมรรถนะในการผลิต
และ การเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล

1. จานวนโครงการ
8 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยสาหรับนักศึกษา
2. ร้อยละของอาจารย์
ร้อยละ 80
นักวิจัย ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัย

2. จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิต
ตารา การจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การพัฒนา
ระบบนิเวศแบบชาน
เมือง และการดาเนิน
ชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย

จานวนเงินสนับสนุนการ - กลุ่ม
สาขาวิชา
วิจัย จากภายในและ
วิทยาศาสตร์
ภายนอกต่อคน
และเทคโนโลยี
60,000 บาท
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
50,000 บาท
- กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร์
25,000 บาท

2. จัดหา สนับสนุน
งบประมาณ ทุนการ
วิจัยและการผลิต

2. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้มีการ

ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้าหนักของผลงาน

เป้าหมาย

กิจกรรม
อบรม สัมมนา ให้กับ
นักศึกษา เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ให้กับ นักศึกษา
อาจารย์ นักวิจัยเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะด้านการ
วิจัย

 การจัดหาทุนจาก
ภายในและภายนอก
 สร้างเครือข่าย
ภายนอกเพื่อจัดหา
ทุนสนับสนุน

ส่งสริมงานวิจัยและ
 กลุม่
งานสร้างสรรค์ให้มี
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การเผยแพร่และ

งบประมาณ
งบแผ่นดิน
 งบดาเนินงาน 29,400 บาท
รวมงบแผ่นดิน 29,400 บาท

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

สถาบันวิจัยและ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
พัฒนา

งบรายได้
 งบดาเนินงาน 156,050 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 450,000 บาท
รวมงบรายได้ 606,050 บาท
รวมทั้งสิ้น 635,450 บาท
งบแผ่นดิน
 สถาบันวิจัย
 งบอุดหนุน 12,307,400 บาท และพัฒนา
รวมงบแผ่นดิน 12,307,400 บาท  ทุกคณะ
 วิทยาลัย
งบรายได้
นวัตกรรม
 งบดาเนินงาน 915,585 บาท การจัดการ
 งบรายจ่ายอื่น 850,000 บาท
รวมงบรายได้ 1,765,585 บาท

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รวมทั้งสิ้น 1,765,585 บาท
งบรายได้
 สถาบันวิจัย
 งบดาเนินงาน 915,585 บาท และพัฒนา

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

34
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

ตารา การจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ การพัฒนา
ระบบนิเวศแบบชาน
เมือง และการดาเนิน
ชีวิตภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ)

เผยแพร่ และนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
วิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ

วิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

3. สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ
และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ

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

1. จานวนผลงานวิจัยที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ ระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศโดย
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. จานวนนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น

เป้าหมาย

กิจกรรม

และ
นาไปใช้ประโยชน์ใน
เทคโนโลยี เชิงวิชาการและการ
ร้อยละ 30 แข่งขันของประเทศ
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
ร้อยละ 30
 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร์
ร้อยละ 20
ขึ้นไป
7 ผลงาน

ส่งเสริมให้นักวิจัยนา
งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และเผยแพร่สู่ชุมชน

7 ผลงาน

ผลิตนวัตกรรม เพื่อ
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นต่อคณะ

งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

 งบรายจ่ายอื่น 850,000 บาท  ทุกคณะ
รวมงบรายได้ 1,765,585 บาท
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
รวมทั้งสิ้น 1,765,585 บาท
การจัดการ

งบรายได้
 สถาบันวิจัย
 งบดาเนินงาน 301,630 บาท และพัฒนา
รวมงบรายได้ 301,630 บาท
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น 301,630 บาท
นวัตกรรม
การจัดการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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3. สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ
และท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ
(ต่อ)

โครงการ

เป้าหมาย

3. จานวนบทความที่
ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ในปีการศึกษา
• ระดับชาติ ร้อยละ 70
• ระดับนานาชาติ
ร้อยละ 30
4. จานวนรางวัลที่
อาจารย์และบุคลากร
หรือนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

10
บทความ

ผลิตบทความเพื่อให้
ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติในปี
การศึกษา

1 รางวัล

สนับสนุนให้คณะ
อาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา สร้างผลงาน
แข่งขัน ให้ได้รับรางวัล
ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
จัดประชุมวิชาการ
งบรายได้
ระดับนานาชาติ
 งบดาเนินงาน 120,000 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 100,000 บาท
รวมงบรายได้ 220,000 บาท

4. โครงการจัดประชุม จานวนครั้งการจัด
วิชาการระดับ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
นานาชาติ ต่อปี
การศึกษา

2 ครั้ง

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

รวมทั้งสิ้น 220,000 บาท

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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โครงการ

4. แสวงหาพันธมิตร
จัดหา สนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อเพิ่มรายได้จาก
การวิจัยและการใช้
ประโยชน์ สร้าง
มูลค่าเพิม่ จาก
ผลงานวิจัย

5. โครงการสร้าง
เครือข่ายการวิจัย

5. พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

6. โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

ตัวชี้วัด
1. จานวนเครือข่ายวิจัย
ที่มีการอุดหนุนทุนวิจัย
หรือมีกิจกรรมในการ
ดาเนินการด้านการวิจยั
อย่างสม่าเสมอ
2. จานวนเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนการทา
วิจัยจากเครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ

ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

สร้างเครือข่ายการวิจยั งบรายได้
 ทุกคณะ
ทั้งภายในประเทศ
 งบดาเนินงาน 44,310 บาท  วิทยาลัย
รวมงบรายได้ 44,310 บาท
นวัตกรรมการ
จัดการ
รวมทั้งสิ้น 44,310 บาท
3 ล้านบาท เสนอโครงการวิจัยเพื่อ
 สถาบันวิจัย
ขอสนับสนุนทุนวิจัย
และพัฒนา
จากเครือข่าย
 ทุกคณะ
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ
7
เครือข่าย

ระดับ 5

 การจัดการความรู้
 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ องค์ความรู้
จากการปฏิบตั ิการ
วิจัยระหว่างอาจารย์
บุคลากร นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน

งบแผ่นดิน
ทุกหน่วยงาน
 งบดาเนินงาน 65,000 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 33,300 บาท
รวมงบแผ่นดิน 98,300 บาท
งบรายได้
 งบดาเนินงาน 70,500 บาท
 งบรายจ่ายอื่น 205,000 บาท
รวมงบรายได้ 275,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 373,800 บาท

ผู้รายงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ
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โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กิจกรรม
งบประมาณ
ผู้ดาเนินการ
1. จัดตั้งพัฒนาศูนย์
7. โครงการบริหาร
ระดับความสาเร็จของ
ระดับ 5  สร้างประมวลองค์ งบรายได้
 ทุกคณะ
ศึกษานิเวศชานเมือง
ศูนย์ศึกษานิเวศชาน การสร้างเครือข่ายชุมชน
ความรู้
 งบดาเนินงาน 84,200 บาท  วิทยาลัย
และศูนย์เรียนรู้โครงการ เมือง
นักปฏิบัติเพื่อ
รวมงบรายได้ 84,200 บาท
นวัตกรรม
 สร้างเครือข่าย
ตามแนวพระราชดาริ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
ถ่ายทอด องค์
การจัดการ
และหลักปรัชญา
ภายในหรือภายนอก
รวมทั
ง
้
สิ
น
้
84,200
บาท
ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
 สถาบันวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
เชิงระบบนิเวศ
และพัฒนา
พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้าง
ศึกษาระบบนิเวศชาน
 เผยแพร่ สร้างความ
เครือข่ายการพัฒนา
เมือง
ตระหนักรู้ของนิเวศ
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น
ชานเมือง
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง
University
Engagement
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินผล
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สสู่ าธารณะ และการนาองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาระบบนิเวศชานเมือง
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 50

ผู้รายงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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ระดับ 4 มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่มีการนาองค์ความรู้ในด้านระบบนิเวศชานเมืองเพื่อไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน
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10. แนวทางการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
1. พัฒนานักศึกษา นักวิจยั
ภายในให้มีสมรรถนะในการ
ผลิตและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล

2. จัดหา สนับสนุน
- งบประมาณ ทุนการวิจัย
- การผลิตตารา
- การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การ
พัฒนาระบบนิเวศแบบชาน
เมือง และ การดาเนินชีวิต
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. จัดหา สนับสนุน
- งบประมาณ ทุนการวิจัย

โครงการ
1. โครงการพัฒนา อาจารย์
นักวิจยั นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะใน
การผลิตและ การเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สากล

2. โครงการจัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

จานวนโครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัยสาหรับ
นักศึกษา

8 โครงการ

ร้อยละของอาจารย์
นักวิจยั ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านการวิจัย

ร้อยละ 80

จานวนเงิน
สนับสนุนการวิจยั
จากภายในและ
ภายนอกต่อคน

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
60,000 บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 50,000
บาท
 กลุ่ม
สาขาวิชา

กิจกรรม แนวทางดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 59 – ก.ย. 60

อบรม สัมมนา ให้กับ นักศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย
 คณะกากับดูแลให้หลักสูตรจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีสว่ น
ร่วมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย เช่นเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ เป็นต้น
 คณะ/วิทยาลัย ละ 1 โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ อาจารย์ นักวิจัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้าน ต.ค. 59 – ก.ย. 60
การวิจัย เช่น
- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการทาวิจัยชุมชน
- การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
- การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
 คณะ/วิทยาลัย สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย
ร้อยละ 80 ของจานวนอาจารย์แต่ละคณะ
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
 การจัดหาทุนจากภายในและภายนอก
สร้างเครือข่ายภายนอกเพือ่ จัดหาทุนสนับสนุน
 คณะ/วิทยาลัย จัดหาและสนับสนุนการทาวิจัยตามศาสตร์
สหวิทยาการ และโครงการวไลยมุ่งเป้า จากแหล่งทุนภายใน
ภายนอก
 คณะ/วิทยาลัย จัดหาและสนับสนุนการทาวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก คณะละ 1 ล้านบาท
 ทุกคณะ/วิทยาลัย กากับดูแลตัวชีว้ ัดระดับหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจยั และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา

 สถาบันวิจยั และพัฒนา
 ทุกคณะ/
วิทยาลัย
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กลยุทธ์
- การผลิตตารา
- การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การ
พัฒนาระบบนิเวศแบบชาน
เมือง และ การดาเนินชีวิต
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ

ตัวชี้วดั

3. โครงการส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ให้มีการ
เผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการและการแข่งขัน
ของประเทศ

ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้าหนักของ
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจยั

4. โครงการจัดตั้งและบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้พัฒนาระบบ
นิเวศชานเมือง

จัดตั้งศูนย์ระบบ
นิเวศชานเมือง
และ
จานวนผลงานวิจัย
ที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์
การพัฒนาระบบ
นิเวศแบบชานเมือง
ระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับประเทศโดย
ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อคณะ

เป้าหมาย

กิจกรรม แนวทางดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สังคมศาสตร์
25,000 บาท
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
 กลุ่มสาขาวิชา ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่และ
วิทยาศาสตร์และ นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ
เทคโนโลยี ร้อย  ทุกคณะ/วิทยาลัย กากับดูแลตัวชีว้ ัดระดับหลักสูตร
ละ 30
 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
ร้อยละ 30
 กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์
ร้อยละ 20 ขึ้นไป
7 ผลงาน
ต.ค. 59 – ก.ย. 60
 จัดตัง้ ศูนย์ระบบนิเวศชานเมือง
 การรวบรวมภูมิปัญญา ระบบนิเวศชานเมือง
 การเผยแพร่ความรู้
 คณะ/วิทยาลัย จัดทาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ
แบบชานเมือง และการดาเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คณะละ 1 โครงการ
จากแหล่งทุนภายในภายนอก
 คณะ/วิทยาลัย รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ให้แก่ศูนย์ฯ เพือ่
ทาการเผยแพร่ความรู้

ผู้รับผิดชอบ

 สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
 ทุกคณะ/
วิทยาลัย

สถาบันวิจยั และพัฒนา
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ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

3. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และ
ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่ง
และยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ

5. โครงการสร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุน การพัฒนา
ประชารัฐ ลดความเหลื่อม
ล้า สร้างความมั่งคั่งและ
ยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ

จานวนผลงานวิจัย
ที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศโดย
ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อคณะ
จานวนนวัตกรรม
เพื่อสร้างสรรค์
และ/หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นต่อคณะ
จานวนบทความที่
ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติในปี
การศึกษา
• ระดับชาติ ร้อย
ละ 70
• ระดับนานาชาติ
ร้อยละ 30
จานวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ต่อ
ปีการศึกษา

1 ผลงาน

ส่งเสริมให้นักวิจัยนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ
เผยแพร่สู่ชุมชน

1 ผลงาน

 ผลิตนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นต่อคณะ

ต.ค. 59 – ก.ย. 60

 สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
 ทุกคณะ/
 วิทยาลัย

 ผลิตบทความเพื่อให้ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติในปีการศึกษา

ต.ค. 59 – ก.ย. 60

 สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
 ทุกคณะ/
วิทยาลัย

 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ต.ค. 59 – ก.ย. 60

 สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
 ทุกคณะ/
วิทยาลัย

6. โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

10 บทความ

2 ครั้ง

กิจกรรม แนวทางดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 59 – ก.ย. 60

กลยุทธ์

 สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
 ทุกคณะ/
วิทยาลัย
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กลยุทธ์
4. แสวงหาพันธมิตรจัดหา
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัย
และการใช้ประโยชน์ สร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัย

5. พัฒนาองค์กรแห่ง การ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

โครงการ
7. โครงการสร้างเครือข่ายการ
วิจัย

8. โครงการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

ตัวชี้วดั
จานวนเครือข่าย
วิจัยที่มกี ารอุดหนุน
ทุนวิจัย หรือมี
กิจกรรมในการ
ดาเนินการด้านการ
วิจัยอย่างสม่าเสมอ
จานวนเงินที่ได้รับ
การสนับสนุนการ
ทาวิจยั จาก
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ
ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา*

เป้าหมาย

กิจกรรม แนวทางดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 59 – ก.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
 ทุกคณะ/
วิทยาลัย

7 เครือข่าย

สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในประเทศ
 คณะ/วิทยาลัย ละ 1 เครือข่าย

3 ล้านบาท

เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยจากเครือข่าย
 คณะ/วิทยาลัย หาทุนวิจยั ร่วมกับเครือข่าย คณะละ
500,000 บาท

ต.ค. 59 – ก.ย. 60

 สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
 ทุกคณะ/
วิทยาลัย

 การจัดการความรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ จากการปฏิบัติการวิจยั
ระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

ต.ค. 59 – ก.ย. 60

ทุกหน่วยงาน

ระดับ 5
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บทที่ 3
การกากับติดตามประเมินผล
1. แนวทางการติดตามประเมินผล
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาเป็นอย่างยิ่งที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น
โดยจะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาให้แก่คณะผู้บริหา ร ทุกระดับ
รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของคณะ สานัก
ผ่านกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผลการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้เอื้ออานวยต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มี การกาหนดกรอบการ
ประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่ อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการ
ดาเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
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2. ปฏิทินการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับตารางการดาเนินการกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
กาหนดการ

การดาเนินการ

พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม –
สิงหาคม 2559

ร่วมประชุมหน่วยงานภายในชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายภาพรวมและระดับหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการจัดทารายละเอียดแผนการดาเนินงานจัดส่งกองนโยบายและแผน
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบประมาณรายได้และแผนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นขอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันสุดท้ายของวันทาการทุกเดือน หน่วยงานรายงานผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกองนโยบายและแผน สรุปและนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะอนุกรรมการรายได้สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ไตรมาส 1 รายงานเดือนมกราคม 2560 ไตรมาส 2 รายงานเดือนเมษายน 2560 ไตรมาส 3 รายงานเดือนกรกฎาคม 2560
และไตรมาส 4 รายงานเดือนตุลาคม 2560 และกองนโยบายและแผน สรุปและนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะอนุกรรมการรายได้สภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

กันยายน 2559
ตุลาคม 2559 –
กันยายน 2560
ทุกไตรมาส
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3. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทาให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 สามารถบ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลที่
สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย คือ มีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการดาเนิ นงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็น
การประเมินผลแบบมุ่งผลสาเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการ
กาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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4. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
การขับเคลื่อนเพื่อนายุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปสู่การปฏิบัติแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จาเป็นอย่างยิ่งทีส่ ถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีการพัฒนากลไกและวางเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ให้เกิดผลในเชิง
ปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดย
ควรนาเสนอสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ สภามหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ
ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดาเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
2. การสร้างการรับ รู้และบรรยากาศเชิงผลั กดันจากกลไกภายใน สร้างความเข้าใจร่ว มกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะ
ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ในส่วนของบุคลากร
ระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล ในเชิงปฏิบัติ
4. การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหาร และบุคลากรแต่ละฝ่าย มีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า รายงาน
ผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ
เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีก ารนาเสนอ เผยแพร่ผลการ
ดาเนิ น งานผ่ านช่องทางที่ห ลากหลายที่มี อยู่ ในช่ว งปัจจุ บัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ ข้อ มูล ผ่ านเครื อ ข่ายอิน เทอร์ เน็ต การจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
5. การสร้างการรับรู้และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนิ นงาน การประชุม
ติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหาร ทั้งระดับคณะและหลักสูตร
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6. จัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการด้านการวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย
เพื่อกระตุ้นบุคลากรเพื่อทาการวิจัย
7. การร่วมมือกันการทางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ โดยกระบวนการนายุทธศาสตร์การวิจัยรวมทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ยึดหลักการ
ทางานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ

