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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
แผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ 2560 จัดทาขึ้นเพื่อ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ใหสามารถบรรลุ พั น ธกิ จ และรองรั บ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ตามยุทธศาสตรที่ 2
ส่งเสริ มความเป็ น เลิ ศด้านงานวิจั ย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสั งคม
ยุทธศาสตรที่ 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม และยุทธศาสตร์ที่
5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตราฐาน
ในฐานะสถาบั น วิจั ย และพัฒ นา ที่มีบทบาท หนาที่ และความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและ
บริการวิชาการ รวมมือประสานงานวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร
และสงเสริ มการวิจั ย และบริ การวิชาการ ใหสอดคลองกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษาของ
ประเทศ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
โดยกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ ประกอบด้ว ย การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสั ยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และนาข้อมูลดังกล่าว
จัดทาเป็น ร่าง แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
เป้าประสงค์ มีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
เป้าประสงค์ 1. มีนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทุกระดับที่มีจริยธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหลากหลายแหล่งทุนและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนให้มี
ความรู้และความชานาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ มีผลงานการวิจัยที่ดีมีคุณภาพที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าประสงค์ มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานการวิ จั ย ระดั บ ชาติ นานาชาติ และน าผลงานวิ จั ย ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
ก

ทั้งนีใ้ นแต่ละยุทธศาสตร์ได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนงานและโครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยและการบริหารงานวิจัย และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้สามารถรองรับกิจกรรม
การวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุ ทธ์ที่ 1.4 พัฒ นากลไกการสื่ อ สารกับผู้ ที่เ กี่ยวข้องทุก ระดั บเพื่ อให้ การบริ ห ารและจัด การ
งานวิจัยบรรลุสู่เป้าหมายที่กาหนด
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมและสนั บสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบ
บริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้ผลงานวิจัยตาม
เกณฑ์มาตรฐานและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และกากั บ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างมีเกียรติมี
ศักดิ์ศรี และถูกต้องตามกฎระเบียบ (Talent Mobility)
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาประเด็นและหัวข้อการวิจัยให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นใน
ทุกมิติ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยด้านวิจัย
และบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร

ข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลายโดย
ร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยคุณภาพ
สู่สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยที่มีความร่วมมือหลากหลายจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 5.2 การสร้างกลไกความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5.3 การสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6.3 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ให้กับผู้รับบริการเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อให้การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมีการติดตามและประเมินผลสาเร็จของกลยุทธ์
อย่างชัดเจน จึงกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ จานวน 22 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2)
3. การบริหารจัดการของหน่วยงาน (มจษ. 1.1)
4. ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน (มจษ. 1.2)
5. ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการของหน่วยงาน (มจษ. 1.3)
6. การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงานการสนับสนุนวิชาการ (มจษ. 3.1)
7. คะแนนคุณภาพการบริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน (สวพ. 1.1)
8. คะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.00 (สวพ. 1.2)
9. ระบบและกลไกพัฒนาสมรรถนะวิจัยของนักวิจัย (สวพ. 2.1)
10. มีการพัฒนากลไกการสร้างและพัฒนานักวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1
ระบบ (สวพ. 2.2)
ค

11. ระบบและกลไกพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน (สวพ.2.3)
12. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.2.3)
13. มีงานวิจัยที่แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 13 เรื่อง (สวพ.3.1)
14. สนั บ สนุ น และบู ร ณาการงานวิจั ยด้ านความเป็น เลิ ศด้ านการวิ จัย ไม่น้ อยกว่ า 6 ประเด็ น
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (สวพ.3.2)
15. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงานของงานวิจัยทั้งหมดในแต่ละปี
(สวพ. 4.1)
16. ระบบและกลไกการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
(สวพ. 5.1)
17. การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1)
18. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม (มจษ. 2.6)
19. บุคลากรสายวิชาการได้รับการฝึกอบรมและมีทักษะในการเป็นวิทยากรงานบริการวิชาการ ไม่น้อย
กว่า 20 คนต่อปี (สวพ. 6.1)
20. ชุมชนนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้ (สวพ. 6.2)
21. มีโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า คณะละ 1 วิชา (สวพ. 6.3)
22. มีโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ (สวพ. 6.4)
อนึ่ ง การขั บ เคลื่ อ นให้ แ ผนกลยุ ท ธ์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพผู้ บ ริ ห ารมี ความส าคั ญ อย่ างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นกลไกส าคัญในการขั บเคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์ สู่
การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บุคลากรมีความเข้าใจในทิศทาง
เดี ย วกั น ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ภ าวะผู้ น าในการสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
เป็นแบบอย่างในการมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้น ผู้บริหารต้องสนับสนุนส่งเสริมจัดสรร
ทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม โดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แผนงาน โครงการจัดสรรงบประมา ณ
จัดบุคลากร และจัดโครงสร้างองค์กรที่จาเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ผู้บริหารต้องกาหนดผู้รับผิดชอบ
ที่ ชั ด เจน มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ เ ชื่ อ มโยงกั บ การประเมิ น
ผลการปฏิบั ติ งาน การจู ง ใจ การให้ ร างวัล และการพิจารณาผลงานรายบุคคล ผู้ บ ริห ารต้ องช่ว ยเหลื อ
แก้ปั ญหา อุป สรรค เพื่อให้ ยุ ทธศาสตร์ ลุ ล่ ว ง รวมถึงการเผยแพร่ ความก้า วหน้า และผลส าเร็จร่ว มกั น
ผู้บริหารจึงมีบทบาทสาคัญในการนาพาองค์กรให้ประสบความสาเร็จตามยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง

ง

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การจั ด ท ากลยุ ท ธ์ ส าหรั บ องค์ ก รเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ
การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการ
จัดทาอย่างมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัถตุประสงค์และ
เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานภาพภายใต้ บ ริ บ ทแวดล้ อ มทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
เทคโนโลยีและอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกาหนดทิศทาง
ปฏิบั ติและการพัฒ นาองค์กร และเป็ นแนวทางให้บุคลากรและหน่ว ยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็น
เครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิจ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีและกาหนด
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง
จากความสาคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงมีความจาเป็นต้อง
ปรับแผนกลยุทธ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ตลอดจนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการ
พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือ
สาหรับการดาเนินงาน การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ส่งผลให้ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ 2559
ที่ป ระกอบด้ว ย ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ และตัว ชี้วัดที่ครอบคลุ มนโยบาย
ทุกระดับ
2) เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานในอนาคตของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่สามารถนามา
ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อน ากรอบของแผนกลยุทธ์ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานในแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1

1.3 กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ 2559)
ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นา ตลอดจนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกาหนด
นโยบาย การจัดทาแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลโดยมีวัสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย แผนงาน และโครงการที่ ต รงตามบทบาทและภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายของสถาบัน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการกาหนดตัวชี้วัด เป้าหมายที่
ชั ด เจนเพื่ อ เป็ น แนวทางในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน และสามารถตอบสนองภารกิ จ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ตาม
แผนภาพ ดังนี้
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แผนภาพกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
ประชุมปฏิบัติการพิจารณาทบทวน วิเคราะห์
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
- ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและนอก
โดยการวิเคราะห์ SWOT และพิจารณา

กลยุทธ์ที่เหมาะสมด้วย TOWS Matrix

พระราชบัญญัติ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565)
นโยบายรัฐบาล
และแผนบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.2555 – 2558

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา พ.ศ. 2556–2560
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559)

รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจาปีการศึกษา 2557

(ร่างที่ 1)
รายงานผลคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2558

พ.ศ.2555 – 2559
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
พ.ศ.2555–2559

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2556-2560

ประชุมคณะกรรมการจัดทา ร่าง แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556–2560
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) (ร่างที่ 2)
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556–2560
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

จัดทาและเผยแพร่แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556–2560
3
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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ทั้งนี้ในการดาเนิน การทบทวน ปรับ แผนกลยุทธ์โดยการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรที่
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ าย เพื่ อ พิ จ ารณา ทบทวนและวิ เ คราะห์ วิ สั ยทั ศ น์ พั นธกิ จ ประเด็ น ยุท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงค่านิยม
เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนามาบูรณาการความเชื่อมโยง และจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง
ประจาปีงบประมาณ 2559) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
จัดประชุมทบทวนผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS และพิจารณากลยุทธ์ที่นามาใช้เบื้องต้นโดยเทคนิคการวิเคราะห์
TOWS MATRIX เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
นาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ
2559) เสนอต่อคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาเห็ นชอบ และมอบหมาย
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก และผู้ รั บ ผิ ด ชอบร่ว มในแต่ล ะประเด็น ยุ ทธศาสตร์ไ ปด าเนิ นการ เมื่อ วั นที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อทบทวนกลยุทธ์ ตัว ชี้วัด เป้าหมาย และแนวทางตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ประจาปี
งบประมาณ 2559)
นาแผนกลยุทธ์สถาบัน วิจั ยและพัฒ นา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ประจาปี
งบประมาณ 2559) เสนอต่ อคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยพิ จารณาเห็ น ชอบ เมื่อวั นที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แนวทางการการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและ
พัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายต่างๆ ของประเทศ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกันระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางที่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน
3) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กรอบและทิศทางการดาเนินงานในการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
2.1.1 ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีประวัติความเป็นมาที่ ยาวนาน
โดยมีความเปลี่ ยนแปลงภายใต้พระราชบัญญัติ ถึง 6 ฉบับ จึงขอสรุปประวัติความเป็นมาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระยะ ๆ ตามพระราชบัญญัติ คือ
ระยะที่ 1 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช พ.ศ. 2518-2526
ตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้กาหนดให้มีแผนกบริการการศึกษา อยู่ในสังกัด
ของสานักงานอธิการบดี มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการทุกคนทางานด้วยความสมัครใจ กาหนด
บทบาทหน้ าที่บริ การวิชาการแก่ชุมชน โดยงานบริการวิชาการ ในช่ว งนั้นเน้นการอบรมทักษะ
การสอนและการสร้ างสื่ อให้ แก่ครู สั งกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เป้าหมายมีการแบ่งกันดูแล
รับผิดชอบในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ในส่วนของจันทรเกษมได้รับมอบหมายให้ดูแล 8 เขต คือ มีนบุรี
หนองจอก ลาดกระบัง พระโขนง บางกะปิ พญาไท ห้วยขวาง บางเขน ให้การอบรมวิชาทั่วไปแก่ครู
เช่น เทคนิ คการสอนและการสร้ างสื่อคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ สถานที่อบรม
ใช้สถานที่ของเขต หรือโรงเรียนตามความเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการอบรม จนถึงปี พ.ศ. 2521
มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประถมศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้เลือกโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
เขตลาดกระบัง เป็นโรงเรียนทดลองปฏิบัติการตามหลักสูตรใหม่ แผนกบริการการศึกษาจึงได้ร่วมกับ
ฝ่ายฝึกสอนของคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม จัดโรงเรียนตัวอย่างที่โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
และต่อมาแผนกบริการการศึกษาได้ใช้โรงเรียนวัดปลูกศรัทธาเป็นศูนย์กลางในการอบรมสัมมนาอีก
หลายโครงการ รวมทั้งการอบรมวิชาชีพให้แก่แม่บ้าน และผู้สนใจเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น อบรมเพาะเห็ด
อบรมประดิษฐ์ดอกไม้แห้งและสด ฯลฯ
ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2524 หัวหน้าแผนกบริการการศึกษา ได้รับตาแหน่งงานเพิ่มขึ้น
คือ เป็นผู้ประสานงานโครงการ อ.ค.ป. (โครงการอบรมครูประจาการ) ในขณะนั้นงานการรับนักศึกษา
ภาคค่าอยู่ในส่วนของฝ่ายบริการการศึกษา
พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูเพิ่มเติม พุทธศักราช 2518 ครั้งที่ 2
มีผ ลกระทบต่อ โครงสร้างของหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะแผนกบริการการศึกษา ได้เปลี่ ยนเป็นศูนย์
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ แต่โครงสร้างการบริหารก็ยังไม่ชัดเจนนัก ปี พ.ศ. 2528 ศูนย์ฝึกอบรม
และบริ การวิ ช าการได้ยุ บ รวมกั บ ศู นย์ วิจั ย เปลี่ ย นเป็น ศูน ย์วิ จัย และบริการการศึก ษา มีฐ านะ
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เทียบเท่าคณะวิชา มีการแบ่งงานเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 2) ฝ่ายส่งเสริมและ
บริการวิชาการ และ 3) ฝ่ายฝึกอบรม
ระยะที่ 2 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2527-2534
เป็นในระยะที่แผนกบริการการศึกษา เปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการและ
เปลี่ยนมาเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา หน่วยงานอื่นๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน
บทบาทหน้ า ที่ ใ นส่ ว นของงานโครงการอบรมครู ป ระจ าการกลั บ คื น สู่ ส านั ก ส่ งเสริ ม เต็ม รู ป แบบ
ศูนย์ วิจั ยและบริการการศึกษา โดยมีงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัย และงบประมาณ
การจัดอบรมการประมวลผล การเขียนรายงานการวิจัย ฯลฯ
สาหรับในส่วนของงานบริการการศึกษา นอกจากจะอบรมเพื่อให้ครู กทม. ได้มีทักษะ
การสอนเพิ่มขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แล้ว ยังเพิ่มน้าหนักไปที่การอบรมวิชาชีพที่กว้างขวาง
ให้แก่ครู ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป เช่น อบรมตัดเย็บเสื้อผ้า อบรมดัด เซ็ทผม อบรมแกะสลัก
อบรมการถักทอผักตบชวา อบรมการทาขนมไทย ฯลฯ
ระยะที่ 3 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2534-2537
ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ยังคงมีบทบาทหน้าที่สาคัญ 2 ประการคือ วิจัยและงาน
บริการการศึกษา โดยเน้นการอบรมสัมมนาความรู้ทางด้านการวิจัย ให้แก่อาจารย์อย่างต่อเนื่อง
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการขอรับทุนจาก
สถาบันเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการทาวิจัยให้แก่อาจารย์ ในช่วงนี้ได้ มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
งานวิจัยหรือปัญหาพิเศษให้แก่นักศึกษาโดยผ่านกระบวนการอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และมีการทา
สัญญาเช่นเดียวกับงานวิจัยของอาจารย์
ระยะที่ 4 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538-2541
ในปี พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2538 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มกราคม 2538 วิทยาลัยครูเปลี่ยนเป็นสถาบัน
ราชภัฏในบททั่วไป มาตรา 7 “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู”
ตาม พระราชบั ญญัติส ถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผ ลให้มีการปรับโครงสร้างและ
ชื่อหน่วยงานหลายหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สานักวิจัยและบริการ
การศึกษา แต่ยังคงมีภาระหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานสาคัญของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 งานเช่นเดิม
คือ งานวิจัยและงานบริการการศึกษา
สาหรับงานวิจัยอื่นๆ สานักวิจัยฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ได้สร้างงานวิจัยให้มากขึ้น
โดยจัดวิทยากรให้การอบรมมากขึ้น ให้ทุนสนับสนุนมากขึ้น และอานวยความสะดวกอื่นๆ เท่าที่จะ
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ทาได้ นอกจากนี้งานบริการการศึกษา สานักวิจัยฯ ได้รุกลงไปยังกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น เช่น
โสเภณี ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ชุมชน-แออัด โดยเฉพาะชุมชนเสือใหญ่ มีการตั้งกลุ่มซาเล้งพัฒนา
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น ลดและเลิ ก สิ่ ง เสพติ ด ทั้ ง ปวง กิ จ กรรมที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ เ กิ ด
การรวมกลุ่ม ได้แก่ งานสงกรานต์ วันน้าทิพย์ การแข่งขันแรลลี่ซาเล้ง การอบรมอาชีพเสริมให้เกิด
ความเข้มแข็งแก่ครอบครัว
ระยะที่ 5 พ.ศ. 2542-2547
ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม ให้แบ่งส่วนราชการเป็น 11 หน่วยงาน สานักวิจัยและบริการการศึกษา ได้เปลี่ยนเป็น
สานักวิจัยและบริการวิชาการ บทบาทภาระหน้าที่ยังคงเหมือนเดิมคือดูแลรับผิดชอบงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ
งานวิจัย ในปี พ.ศ. 2541-2542 สานักวิจัยฯ ได้รับงบประมาณอุดหนุนการทาวิจัยของ
อาจารย์ ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น มีผลให้การจัดสรรทุนคล่องตัวมากขึ้น ในระหว่างปีการศึกษา 25422543 ในส่วนของงานบริการวิชาการ งบประมาณบางส่วนถูกลดลงแต่กรอบงานยังคงเหมือนเดิม ซึ่ง
สานักวิจัยฯ ก็ได้พยายามปรับลด เพื่อให้งานทุกงานที่เคยบริการให้แก่ชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมายยังคง
ดาเนินไปได้
ในปี พ.ศ. 2542 สานักวิจัยและบริการวิชาการ มีงานที่ริเริ่มอย่างโดดเด่นอีก 2 งาน
คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ได้ร่วมจัดโครงการวิจัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่นขึ้น ที่ศูนย์ม านุษยวิทยา
สิ ริ น ธรตลิ่ ง ชั น โดยเชิ ญ สถาบั น ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศส่ ง งานวิ จั ย เข้ า แข่ ง ขั น เสนอผลงานเฉพาะ
พระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกวดรางวัลเข็มทองคา นับเป็น
ประวัติศาสตร์ ที่สถาบันราชภัฏ ได้แสดงศักยภาพทางด้านวิจัยร่วมกัน ให้เป็นที่ประจั กษ์แก่สังคม
และถือเป็นการจุดประกายงานวิจัยราชภัฏให้เป็นประเพณีสืบไป
วันที่ 19 ธันวาคม 2542 สานักวิจัยฯ ได้จัดโครงการสร้างสรรค์วันราลึกฉลอง เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
สืบเนื่องจากโครงการสร้างจิตสานึกอนุรักษ์พัฒนาคลองฯ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2541
การจัดโครงการดังกล่าว เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการสร้างจิตสานึกให้ประชาชนริมคลอง เริ่มมี
ความคิดและความตระหนักในความสาคัญของคลองและร่วมมือกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทิ้งของเสีย
ทุกชนิดทุกประเภทให้ถูกวิธี
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ระยะที่ 6 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทุ ก แห่ ง ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรีให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานสถาบันราชภัฏทุกแห่งมีสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2548 ทาให้โครงสร้างระบบบริหารภายในของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เปลี่ยนไปด้วย โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มีโครงสร้างภายใน 10 หน่วยงาน และสานักวิจัยและบริการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
สถาบันวิจัยและพัฒนา และเป็นหน่วยงาน 1 ใน 10 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทาเนียบผู้บริหาร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

พ.ศ.
2524-2528
2528-2532
2532-2536
2536-2538
2538-2542
2542-2546
2546-2548
2548-2550
2550-2554
2554-2558
2558-ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล
ดร.อานวย เลิศชยันตี
ดร.กฤตยา อารยะศิริ
ผศ.ศิริกุล ผลิศักดิ์
ผศ.ศิริกุล ผลิศักดิ์
ผศ.ศิริกุล ผลิศักดิ์
ผศ.ศิริกุล ผลิศักดิ์
รศ.ดร.นภาพร สิงหทัต
รศ.ดร.นงเยาว์ จันทราช
ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
ดร.วรนารถ ดวงอุดม
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ตาแหน่ง
หัวหน้าศูนย์วิจัย
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
หัวหน้าสานักวิจัยและบริการการศึกษา
ผู้อานวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้อานวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

อ
สานักงานผู้อานวยการ

อ
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งานบริหารงานทั่วไป

- หน่วยสารบรรณและธุรการ
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยการเงินและพัสดุ
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยฐานข้อมูลและประมวลผล

งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

งานเผยแพร่ผลงานวิจัย

- หน่วยประสานทุนวิจยั

- หน่วยเผยแพร่ผลงานวิจยั และ

- หน่วยพัฒนาและส่งเสริมงานวิจยั
- หน่วยติดตามและประเมินผลการวิจัย

นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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งานบริการวิชาการ

- หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม

กรอบอัตรากาลังตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

อ
สานักงานผู้อานวยการ (1 คน)
- หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (1)

อ
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งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน.1)
(4 คน)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)

งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
- นักวิจัย (หน.1)
(6 คน)
- นักวิจัย (3)
- เจ้าหน้าที่วิจัย (1)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)
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งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
- นักวิจัย (หน.1)
(3 คน)

งานบริการวิชาการ
- นักวิชาการศึกษา (หน.1)
(3 คน)

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)

2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2.2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
1. ด้านเศรษฐกิจ
ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากปัจจัยทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐและประชาคมยุโรป นโยบายค่าแรงขั้นต่า
ฯลฯ นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน
(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC) การรวมกลุ่มของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และการเปิด
กรอบการค้าเสรีต่าง ๆ ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงควรมี
การเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพประชากร การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ

2. ด้านสังคม
ข้ อ มู ล ทางด้ า นสถิ ติ ป ระชากรบ่ ง ชี้ ว่ า อั ต ราการเกิ ด ของประชากรในประเทศไทย
ลดจานวนลง รวมทั้งประชากรมีอายุไขเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า สังคมไทยกาลังเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ผลขอการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีปัจจุบัน
โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ทาให้วัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาสู่
ประเทศไทยได้อย่ า งง่ายดาย ทั้งหมดนี้ย่อมส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพสั งคม ค่านิยม และ
วัฒนธรรมของไทย
3. ด้านเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลอย่างมากต่อ
การพัฒนาประเทศ ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีย่อมได้เปรียบในการแข่งขันในเวทีโลก
ในการสร้างบุคลลากรในประเทศ จาเป็นต้องสร้างบุคลากรให้ครอบคลุมทั้งด้านการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี
และในด้านการคิดค้นเทคโนโลยี เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการเมืองและความมั่นคง
ในปัจจุบัน การเมืองของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ประชาชนมีความเข้าใจ
ในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค สันติภาพ ฯลฯ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชั่นก็
ยั งคงเป็ น ปั ญ หาส าคัญของประเทศไทย ในด้ านสั งคม การขยายตั ว ของสั งคมเมื อง ทาให้ ปัญหา
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ต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาแหล่งเสื่อ มโทรม ฯลฯ ได้ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย
5. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวโน้มการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่แหล่งพลังงานกลับเพิ่มขึ้น
ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน นอกจากนี้แหล่งพลังงานบางส่วนยังสร้างมลพิษหรือไม่ได้รับ
การยอมรับจากประชาชน ถึงแม้จะมีการใช้พลังงานทางเลื อกก็ยังทาได้ในวงจากัดและไม่สามารถ
ทดแทนพลังงานหลักได้ทั้ง หมด นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของประชากร ย่อมหมายถึงความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณทรัพยากรที่มีเท่าเดิมหรือลดลง ดังนั้น การใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปลูกจิตสานึกของประชาชนให้รู้คุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีจึงมีความสาคัญมาก
2.2.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มี โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและจานวน
บุคลากรตามกรอบอัตรากาลัง ดังนี้
1. สานักงานผู้อานวยการ
จานวน 1 คน
2. งานบริหารงานทั่วไป
จานวน 4 คน
3. งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย จานวน 6 คน
4. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
จานวน 3 คน
5. งานบริการวิชาการ
จานวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 17 คน
2. จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปี ง บประมาณ 2559 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มี จ านวนบุ ค ลากร 11 คน แบ่ ง เป็ น
คณะผู้บริหาร จานวน 3 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 8 คน จาแนกได้ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2559
ประเภท
รายการ
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ประจา
มหาวิทยาลัย ตามสัญญาจ้า
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1
(น.ส.จิตตานันท์ สิทธิสาร)
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1
(น.ส.ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา)
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
1
งานบริหารงานทั่วไป
1
2
งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
1
3
งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รวมทั้งสิ้น
3
6
2
หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
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รวม
1
1
1
1
3
4
11

ตารางที่ 2.2 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนจาแนกตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
รายการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(น.ส.จิตตานันท์ สิทธิสาร)

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1
1
-

รวม
1
1

รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(น.ส.ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา)
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

-

-

1

1

3
1

1
3

-

1
3
4

งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รวมทั้งสิ้น

4

5

2
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หมายเหตุ
กาลังศึกษา
ระดับปริญญา
เอก

ข้าราชการกาลัง
ศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
(จานวน 1 คน)

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

3. ข้อมูลงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการวิจัยจาแนกตามปีงบประมาณ 2556 – 2558 ดังนี้
1. ปีงบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม
5,745,700 บาท มี ผ ลการใช้ จ่ า ย 3,782,136.70 บาท คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 65.82 คงเหลื อ สุ ท ธิ
1,963,563.30 บาท
2. ปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม
10,704,300 บาท มี ผ ลการใช้ จ่ า ย 4,684,799.39 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.76 คงเหลื อ สุ ท ธิ
6,018,500.61 บาท
3. ปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม
10,644,600 บาท มี ผ ลการใช้ จ่ า ย 3,095,453.36 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.08 คงเหลื อ สุ ท ธิ
6,018,500.61 บาท
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2.3 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis สถาบันวิจัยและพัฒนา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในการจัดทาแผนงานประจาปี 2559 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนงานประจาปี 2559
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2558 และมีการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัย
และพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ 2559) วันที่ 9 - 11
พฤศจิกายน 2558 ได้ผลการวิเคราะห์เป็น SWOT ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการวิเคราะห์
สภาพปั จ จุ บั น ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การวิเคราะห์ ได้แก่ ผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 คน ผู้ บริห ารสถาบันวิจัยและพัฒ นา จานวน 3 คน
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 7 คน รวมทั้งหมด 12 คน ได้ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ซึ่งใช้ผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในการข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน มาวิเคราะห์พร้อมทั้งผลการบริ หารงานที่ผ่านมา โดยใช้เครื่องมือ
SWOT Analysis และทาการเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์จับคู่เพื่อสร้างกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์
Tows matrix ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
1.1 ผู้บริ หารของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความส าคัญและผลักดันให้นัก วิจัยสร้าง
งานวิจัยอย่างมีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการฯ
1.2 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาให้บริการที่เอื้อประโยชน์ต่อนักวิจัย
1.3 มีงบประมาณสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยให้นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
1.4 มีแผนงานและระบบงานในการสนับสนุนการวิจัยที่ชัดเจน
1.5 มี ห น่ ว ยให้ ค าปรึ ก ษา ท าให้ ง านวิ จั ย มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น สามารถตี พิ ม พ์ ใ น
ระดับชาติ
1.6 บุ ค ลากรของสถาบัน วิจัย และพัฒ นามีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ตามภาระงาน
1.7 มีว ารสารจั นทรเกษมสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัช นีการอ้างอิง
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI) กลุ่ม 2
1.8 มีพื้นที่สาหรับให้บริการด้านการค้นคว้า สืบค้น และสารสนเทศ ตลอดจนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักวิจัย
1.9 มีงานวิจัยและข้อมูลที่พร้อมในการให้บริการวิชาการชุมชน
1.10 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
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2. จุดอ่อน (Weaknesses)
2.1 ระเบียบและข้อบังคับบางด้านยังไม่เอื้อต่อการสนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
2.2 การกาหนดประเด็นการวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ชัดเจน
2.3 กระบวนการอนุมัติเงินทุนวิจัยล่าช้า
2.4 การจัดทาประกาศ ที่เอื้อต่อการนาข้อบังคับ ไปสู่การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน
2.5 การบริหารกองทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัย ยังไม่สามารถดาเนินการได้
อย่างคล่องตัว
2.6 ระบบการติดตามงานวิจัยยังไม่ได้ประสิทธิภาพเพียงพอ
2.7 การติดตาม และส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและนาไปใช้ประโยชน์ต่ อชุมชนยังไม่
เพียงพอ
2.8 ระบบฐานข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพ
2.9 การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย และความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศยังไม่มีความต่อเนื่อง
2.10 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนจากภายนอกยังไม่เพียงพอ
2.11 สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยไม่เพียงพอ เช่น คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย
2.12 การสนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เป็นรูปแบบชุดโครงการ และบูรณาการยังไม่เพียงพอ
2.13 การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานวิจัย สู่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยฯ
และสังคมภายนอกยังน้อย
2.14 การอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจรรยาบรรณของนักวิจัยยังไม่เพียงพอ
2.15 การยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกยังไม่เพียงพอ
2.16 ขาดความต่อเนื่องในการยกระดับความโดดเด่นทางวิชาการเฉพาะด้านออกมาให้
เห็นชัดเจน
2.17 ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างภาระงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
บุคลากรให้ไปสู่ความสาเร็จ
2.18 ขาดการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการงานบริการวิชาการและวิชาชีพ
2.19 บุคลากรยังขาดทักษะในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
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3. โอกาส (Opportunities)
3.1 นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัย
3.2 มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เช่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท
3.3 กพอ. กาหนดเกณฑ์การขอผลงานทางวิช าการ โดยให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
การขอผลงานวิชาการ
3.4 การประเมินภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมีการกาหนดคะแนนการวิจัยเป็น
เงื่อนไขในการต่อสัญญา
3.5 มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ มี ศั ก ยภาพที่ มี ค วามพร้ อ ม ยิ น ดี ร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น
ให้คาปรึกษา แนะนา แก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3.6 มหาวิทยาลัยได้มีการกากับด้วยตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพของสกอ. และสมศ.
3.7 มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น
3.8 มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิ จัยและผู้ให้ทุนวิจัย
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
3.9 มีระบบบริ หารจัดการข้อมูลงานวิจัยแห่ งชาติ (National Research Management
System, NRMS) และระบบคลังข้อมูลการวิจัยระดับชาติ (Thai National Research Repository, TNRR)
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ ณ จุดเดียว
3.10 มีเวทีการประกวดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
3.11 มีเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ที่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมการบริหารงานวิจัยได้มากขึ้น
3.12 มีการบูรณาการงบประมาณการวิจัยของประเทศที่ครอบคลุมกิจกรรมส่งเสริม
การวิจัยในทุกมิติอย่างชัดเจน
3.13 ชุมชนต้องการศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะต่าง ๆ
3.14 ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และเกิดการเรียนรู้
แบบบรูณาการ
4. ภัยคุกคาม (Threats)
4.1 การยอมรับในคุณภาพของงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยังมีไม่เพียงพอ
4.2 นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัยอิสระ มีจานวนเพิ่มขึ้นทาให้
เกิดการแข่งขันในพื้นที่เดียวกัน
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4.3 การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการจั ดสรรงบประมาณของส านัก งบประมาณ เช่ น
ปรับลดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
4.4 ภัยธรรมชาติทาให้มีผลกระทบต่อการดาเนินการวิจัยล่าช้า
4.5 ระบบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า และไม่ยืดหยุ่น ต่อการสนับสนุนการวิจัย
4.6 มีสถาบันทางการศึกษา รวมถึงภาครัฐหลายแห่งมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
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ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ (Tows Matrix)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ (Tows Matrix)
โอกาส (Opportunities)

SO
จุดแข็ง (Strengths)

1.1 ผู้ บ ริ ห ารของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาให้ ค วามส าคั ญ และ
ผลักดันให้นักวิจัย สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ
คณะกรรมการฯ
1.2 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาให้บริการที่เอื้อประโยชน์ต่อ
นักวิจัย
1.3 มีงบประมาณสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยให้นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
1.4 มีแผนงานและระบบงานในการสนับสนุนการวิจัยที่ชัดเจน
1.5 มี ห น่ ว ยให้ คาปรึ ก ษา ท าให้ ง านวิ จั ย มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ
1.6 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญตามภาระงาน
1.7 มีวารสารจันทรเกษมสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
ศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย (Thai-Journal Citation
Index Centre, TCI) กลุ่ม 2
1.8 มี พื้ น ที่ ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการค้ น คว้ า สื บ ค้ น และ
สารสนเทศ ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ออานวยความสะดวก
แก่นักวิจัย
1.9 มีงานวิจัยและข้อมูลที่พร้อมในการให้บริการวิชาการชุมชน
1.10 มหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น งบประมาณในการให้ บ ริ ก าร
วิชาการแก่ชุมชน

3.1 นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัย
3.2 มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่
ชัดเจน เช่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท
3.3 กพอ. กาหนดเกณฑ์การขอผลงานทางวิชาการ โดยให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการขอผลงาน
วิชาการ
3.4 การประเมินภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมีการกาหนดคะแนนการวิจัยเป็นเงื่อนไขในการต่อ
สัญญา
3.5 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีศักยภาพที่มีความพร้อม ยินดีร่วมมือ สนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนา แก่
มหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3.6 มหาวิทยาลัยได้มีการกากับด้วยตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพของสกอ. และสมศ.
3.7 มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น
3.8 มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัยและผู้ให้ทุนวิจัย สะดวก และรวดเร็ว
มากขึ้น
3.9 มีระบบบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System,
NRMS) และระบบคลังข้อมูลการวิจัยระดับชาติ (Thai National Research Repository, TNRR)
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ ณ จุดเดียว
3.10 มีเวทีการประกวดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
3.11 มีเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ที่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการบริหาร
งานวิจัยได้มากขึ้น
3.12 มีการบูรณาการงบประมาณการวิจัยของประเทศที่ครอบคลุมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในทุกมิติ
อย่างชัดเจน
3.13 ชุมชนต้องการศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ
3.14 ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ

กลยุทธ์เชิงรุก
S1.1 O3.2 O3.8 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยและการบริหารงานวิจัยและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
S1.2 O3.3 พัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัย
S1.3 O3.6 การสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจยั ให้สามารถได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายใน
และภายนอกเพิ่มขึน้
S1.4 O3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพืน้ ที่เป้าหมาย
S1.5 O3.4 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และได้
ผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
S1.6 O3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบ
บริหารและจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพสูงขึน้
S1.7 O3.4 การพัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
S1.8 O3.8 การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลระดับชาติและ
ใช้ในการบริหารจัดการและสืบค้นผลงานวิจยั (NRMS มหาวิทยาลัยขอเข้าเป็นหน่วยงานนา
ร่อง)
S1.3 O3.9 การพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับนักวิจัยที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณะ
S1.9 O3.13 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ให้กับผู้รับบริการ เพือ่ นาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ (Tows Matrix) (ต่อ)

ST

ภัยคุกคาม (Threats)
4.1 การยอมรับในคุณภาพของงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยังมี
ไม่เพียงพอ
4.2 นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัย
อิสระ มีจานวนเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการแข่งขันในพื้นที่เดียวกัน
4.3 การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการจัด สรรงบประมาณของ
สานักงบประมาณ เช่น ปรับลดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
4.4 ภัยธรรมชาติทาให้มีผลกระทบต่อการดาเนินการวิจัย
ล่าช้า
4.5 ระบบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า และไม่
ยืดหยุ่น ต่อการสนับสนุนการวิจัย
4.6 มีสถาบันทางการศึกษา รวมถึงภาครัฐหลายแห่งที่มีการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

จุดแข็ง (Strengths)
1.1 ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ความสาคัญและผลักดันให้
นักวิจยั สร้างงานวิจยั อย่างมีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการฯ
1.2 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาให้บริการที่เอื้อประโยชน์ต่อนักวิจัย
1.3 มีงบประมาณสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยให้นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
1.4 มีแผนงานและระบบงานในการสนับสนุนการวิจัยที่ชัดเจน
1.5 มีหน่วยให้คาปรึกษา ทาให้งานวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถ
ตีพิมพ์ในระดับชาติ
1.6 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญตามภาระงาน
1.7 มีวารสารจันทรเกษมสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI)
กลุ่ม 2
1.8 มีพื้นที่สาหรับให้บริการด้านการค้นคว้า สืบค้น และสารสนเทศ
ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักวิจัย
1.9 มีงานวิจัยและข้อมูลที่พร้อมในการให้บริการวิชาการชุมชน
1.10 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการให้บ ริก ารวิชาการแก่

กลยุทธ์เชิงป้องกัน
S1.1 T4.2 สร้างเครือข่ายนักวิจยั ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
S1.2 T4.6 การพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร
ภายในสถาบันวิจยั และพัฒนา และพัฒนาระบบงานให้เอื้อกับ
การสนับสนุนนักวิจัยเพิ่มขึ้น
S1.3 T4.1 การส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจยั เพิ่มขึ้น
S1.4 T4.5 พัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้บริหารในการสนับสนุนงานวิจัย (เช่น ข้อมูล คน สื่อ
สารสนเทศ ผลงาน ภาพลักษณ์)
S1.5 T4.2 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับชาติและนานาชาติ

ชุมชน
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ (Tows Matrix) (ต่อ)

WO
จุดอ่อน (Weaknesses)
2.1 ระเบียบและข้อบังคับบางด้านยังไม่เอื้อต่อการสนับสนุนการให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย
2.2 การกาหนดประเด็นการวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ชัดเจน
2.3 กระบวนการอนุมัติเงินทุนวิจัยล่าช้า
2.4 การจัดทาประกาศ ที่เอื้อต่อการนาข้อบังคับ ไปสู่การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน
2.5 การบริหารกองทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัย ยังไม่สามารถดาเนินการ
ได้อย่างคล่องตัว
2.6 ระบบการติดตามงานวิจัยยังไม่ได้ประสิทธิภาพเพียงพอ
2.7 การติดตาม และส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ยังไม่เพียงพอ
2.8 ระบบฐานข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจเพื่อ การบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ
2.9 การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและ
ต่างประเทศยังไม่มีความต่อเนื่อง
2.10 การพัฒนาศักยภาพนัก วิจัย เพื่อให้ได้รั บทุนอุ ดหนุน จากภายนอกยังไม่
เพียงพอ
2.11 สารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการทาวิจัยไม่เพียงพอ เช่น คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย
2.12 การสนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เป็นรูปแบบชุดโครงการ และบูรณาการยังไม่เพียงพอ
2.13 การเผยแพร่ ข่ า วสารประชาสั ม พั น ธ์ ง านวิ จั ย สู่ ป ระชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยฯและสังคมภายนอกยังน้อย
2.14 การอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจรรยาบรรณของนักวิจัยยังไม่เพียงพอ
2.15 การยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกยังไม่เพียงพอ
2.16 ขาดความต่อเนื่องในการยกระดับความโดดเด่ นทางวิชาการเฉพาะด้า น
ออกมาให้เห็นชัดเจน
2.17 ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างภาระงาน และการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของบุคลากรให้ไปสู่ความสาเร็จ
2.18 ขาดการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม
2.19 บุคลากรยังขาดทักษะในการให้บริการวิชาการแก่สังคม

โอกาส (Opportunities)
3.1 นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัย
3.2 มีพื้ นที่ ที่มี ศักยภาพในการส่ งเสริ มสนับสนุนการท าวิ จัยที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เช่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท
3.3 กพอ. กาหนดเกณฑ์การขอผลงานทางวิชาการ โดยให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการขอ
ผลงานวิชาการ
3.4 การประเมินภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมีการกาหนดคะแนนการวิจัยเป็นเงื่อนไข
ในการต่อสัญญา
3.5 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีศักยภาพที่มีความพร้อม ยินดีร่วมมือ สนับสนุน ให้คาปรึกษา
แนะนา แก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3.6 มหาวิทยาลัยได้มีการกากับด้วยตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพของสกอ. และสมศ.
3.7 มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น
3.8 มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัยและผู้ให้ทุนวิจัย สะดวก และ
รวดเร็วมากขึ้น
3.9 มีระบบบริหารจัดการข้ อมูลงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management
System, NRMS) และระบบคลังข้อมูลการวิจัยระดับชาติ (Thai National Research
Repository, TNRR) สามารถสืบค้นข้อมูลได้ ณ จุดเดียว
3.10 มีเวทีการประกวดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
3.11 มีเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ทีเ่ ป็นการรวมกลุม่ เพือ่ ส่งเสริมการ
บริหารงานวิจัยได้มากขึ้น
3.12 มีการบูรณาการงบประมาณการวิจัยของประเทศที่ครอบคลุมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยใน
ทุกมิติอย่างชัดเจน
3.13 ชุมชนต้องการศูนย์ฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ
3.14 ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข
W2.1 O3.2 O3.3 ปรับปรุงโครงสร้าง องค์กร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อ
การพัฒนางานวิจัย
W2.2 W2.12 O3.1 การพัฒนาโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาวิจัยท้องถิน่ และ
แก้ปัญหาภัยธรรมชาติ
W2.3 O3.7 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจยั ด้านข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยี
W2.7 O3.5 การประกันคุณภาพการศึกษา
W2.8 O3.8 พัฒนาฐานข้อมูลการบริหารงานวิจัย
W2.9 O3.9 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
W2.10 O3.4 การพัฒนาทักษะนักวิจัย
W2.11 O3.7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักวิจัย
W2.13 O3.7 การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับนักวิจัย
W2.14 O3.6 ส่งเสริม สนับสนุนและกากับ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย
อย่างจริงจัง และต่อเนือ่ ง
W2.18 O3.14 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย ให้กับผู้รับบริการ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
W2.19 O3.13 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ (Tows Matrix) (ต่อ)

WT
จุดอ่อน (Weaknesses)
2.1 ระเบียบและข้อบังคับบางด้านยังไม่เอื้อต่อการสนับสนุนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
2.2 การกาหนดประเด็นการวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ชัดเจน
2.3 กระบวนการอนุมัติเงินทุนวิจัยล่าช้า
2.4 การจัดทาประกาศ ที่เอื้อต่อการนาข้อบังคับ ไปสู่การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน
2.5 การบริหารกองทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัย ยังไม่สามารถดาเนินการได้
อย่างคล่องตัว
2.6 ระบบการติดตามงานวิจัยยังไม่ได้ประสิทธิภาพเพียงพอ
2.7 การติดตาม และส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนยังไม่
เพียงพอ
2.8 ระบบฐานข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการงานวิจยั ยังไม่มีประสิทธิภาพ
2.9 การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย และความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศยังไม่มีความต่อเนื่อง
2.10 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนจากภายนอกยังไม่เพียงพอ
2.11 สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยไม่เพียงพอ เช่น คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย
2.12 การสนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เป็นรูปแบบชุดโครงการ และบูรณาการยังไม่เพียงพอ
2.13 การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานวิจัย สู่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยฯ
และสังคมภายนอกยังน้อย
2.14 การอบรมเพื่อสร้างความตระหนักจรรยาบรรณของนักวิจัยยังไม่เพียงพอ
2.15 การยกย่ องเชิ ดชู นั ก วิจั ยที่ มีผ ลงานวิ จั ยดีเ ด่ น และเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ทั้ ง
ภายในและภายนอกยังไม่เพียงพอ
2.16 ขาดความต่อเนื่องในการยกระดับความโดดเด่นทางวิชาการเฉพาะด้านออกมาให้
เห็นชัดเจน
2.17 ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างภาระงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของบุคลากรให้ไปสู่ความสาเร็จ
2.18 ขาดการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
2.19 บุคลากรยังขาดทักษะในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
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ภัยคุกคาม (Threats)
4.1 การยอมรับในคุณภาพของงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยังมี
ไม่เพียงพอ
4.2 นักวิจัยของหน่วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และนักวิจัย
อิสระ มีจานวนเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการแข่งขันในพื้นที่เดียวกัน
4.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรงบประมาณของ
สานักงบประมาณ เช่น ปรับลดงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัย
4.4 ภัยธรรมชาติทาให้มีผลกระทบต่อการดาเนินการวิจัย
ล่าช้า
4.5 ระบบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า และไม่
ยืดหยุ่น ต่อการสนับสนุนการวิจัย
4.6 มีสถาบันทางการศึกษา รวมถึงภาครัฐหลายแห่งที่มีการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
กลยุทธ์เชิงรับ
W2.1 T4.3 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรทุนการ
วิจัยและการบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
W2.4 T4.3 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรทุนการ
วิจยั และการบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
W2.6 T4.4 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยด้านข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยี
W2.18 T4.6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการ
วิชาการ

ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 – 2560
(ฉบับปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ 2559)
3.1 ปรัชญา (Philosophy)
พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ท้องถิ่น
ความหมาย
พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ หมายถึง การบูรณาการและทาให้คุณภาพของบุคลากร
งานวิจัย และงานบริการวิชาการมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาทุก
มิติ ทั้งมิติองค์ความรู้ มิติด้านคุณธรรม และมิติเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น หมายถึง การดาเนินการวิจัยและ
บริการวิชาการอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ของความต้องการการใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ด้านการเรียนการสอน และเพื่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล
ความหมาย
ศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ หมายถึง การมีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ และผู้นาใน
การประสานงานเครื อข่ายงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในส่ วนที่มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์ สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
พัฒนามหาวิทยาลัย
หมายถึง การมุ่งให้การวิ จัยและบริการวิชาการส่งผลต่อการพัฒนา
องค์ความรู้ทั้งต่อภายในและภายนอก ทั้งในส่วนของเชิงพาณิชย์และชุมชนท้องถิ่น
พัฒนาสังคม หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในงานวิจัย และงานบริการ
วิชาการ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
สู่สากล หมายถึง การเผยแพร่การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันใน
กลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น รวมถึง ระดั บนานาชาติ ในภู มิภ าคอื่น ๆ โดยสานต่อ ความร่ ว มมือ เดิ มกั บ
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น และขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีเอกลักษณ์ร่วม
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน
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3.3 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม
3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสูก่ ารใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและสากล
5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ
7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
3.4 เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Uniqueness)
สร้างและผลิตนักวิจัยดี มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3.5 ค่านิยมร่วม
“งานวิจัยดี มีคุณภาพ จิตบริการทุกระดับประทับใจ”
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3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ ที่ส ถาบัน วิจั ยและพัฒ นาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่ อนให้ ส ถาบัน
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
เป้าประสงค์

พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
มีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
1. มีนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทุกระดับที่มีจริยธรรม ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากหลากหลายแหล่งทุนและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคน
ให้มีความรู้และความชานาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น
มีผลงานการวิจัยที่ดีมีคุณภาพที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม
มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยระดับชาติ นานาชาติ และนาผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐานสูงขึน้
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3.7 ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. มี ร ะบบบริ ห ารและจั ด การงานวิ จั ย ที่ มี 1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพ
การพัฒนางานวิจัย
1.2 พั ฒ นาระบบและกลไกการสนั บ สนุ น การวิ จั ย และการ
บริหารงานวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 พั ฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวก ให้
สามารถรองรั บ กิ จ กรรมการวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1.4 พัฒนากลไกการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้การ
บริหารและจัดการงานวิจัยบรรลุสู่เป้าหมายที่กาหนด
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาและระบบบริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้
มีคุณภาพสูงขึ้น

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย
โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ

2. มีนักวิจยั รุ่นใหม่และนักวิจยั ทุกระดับที่มี
จริยธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หลากหลายแหล่งทุนและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่

2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ได้ผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น
2.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และก ากั บ ด้ า นจริ ย ธรรมแล ะ
จรรยาบรรณนักวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวิจยั ไปสู่ภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และถูกต้องตามกฎระเบียบ
(Talent Mobility)
3. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของ 2.4. พัฒนาระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัย
สถาบันวิจยั และพัฒนาทุกคนให้มีความรู้และ และพัฒนา
ความชานาญในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
3. พัฒนางานวิจยั แบบบูรณาการและครบ
วงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

4. มีผลงานการวิจยั ที่ดีมีคุณภาพที่สอดคล้อง 3.1 พัฒนาประเด็นและหัวข้อการวิจัยให้สอดคล้องกับการ
กับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ แก้ปญ
ั หาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและบริการวิชาการ
3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบ
วงจร
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3.7 ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ต่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

5. มีการเผยแพร่ผลงานการวิจยั ระดับชาติ
นานาชาติ และนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

4.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ที่หลากหลายโดยร่วมกับภาคธุรกิจ เอกชน และชุมชน
4.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นางานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่ก ารจดอนุสิทธิบั ตร สิทธิบั ตร ลิขสิทธิ์
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4.3 พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น

5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยที่สามารถ
เผยแพร่ผลงานวิจยั คุณภาพสู่สาธารณะ
5.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยที่มีความร่วมมือหลากหลาย
จากทุกภาคส่วน
5.2 การสร้างกลไกความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในลักษณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.3. การสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะ
การเป็นหุ้นส่วน

6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐาน
การบริการวิชาการ

7. เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น
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6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ
6.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถบริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ
6.3 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยให้กับผู้รับบริการเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

3.8 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ และค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. มีระบบบริหารและ
จัดการงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ

1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(สกอ. 2.1)
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2)
3. การบริหารจัดการของหน่วยงาน (มจษ. 1.1)
4. ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน (มจษ. 1.2)
5. ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการของหน่วยงาน (มจษ. 1.3)
6. พัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงานการสนับสนุนวิชาการ
(มจษ. 3.1)
7. คะแนนคุณภาพการบริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 4.00
(สวพ. 1.1)
8. คะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.00
(สวพ. 1.2)

ข้อ

1.1 ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัย
และการบริ ห ารงานวิ จั ย และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกให้ ส ามารถรองรั บ กิ จ กรรมการวิ จั ย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.4 พัฒนากลไกการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้ องทุก
ระดับเพื่อให้การบริหารและจัดการงานวิจัยบรรลุ
สู่เป้าหมายที่กาหนด
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารและ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพสูงขึ้น

1. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับการบริหารงานวิจัยที่เอื้อต่องานวิจยั ให้
เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับการบริหารงานบริการวิชาการ
3. การทบทวนโครงสร้างและภาระงานของบุคลากร
4. ปรับปรุงคู่มือการบริหารงานวิจัย
5. ติดตามความก้าวหน้างานวิจยั ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้
6. การพัฒนาระบบประเมินผลเพือ่ พัฒนาระบบการวิจยั
7. การพัฒนาขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัย ให้เกิดประสิทธิภาพ
8. ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจยั ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการงานวิจัย
9. จัดอบรมให้ความรู้ระบบฐานข้อมูล Thaijo
10. จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการด้านการวิจัย
11. การพัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
12. การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับนักวิจัย
13. วิจัยสัญจร สภากาแฟผู้บริหาร การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวิจยั
14. ทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบันวิจยั และพัฒนา
15. การจัดทาแผนงานประจาปี
16. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
17. พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ

คะแนน
ข้อ
คะแนน
คะแนน
ข้อ
คะแนน
คะแนน
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาที่คาดหมาย
เป้าหมาย
(Target
หน่วยนับ
2556-2560)
1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
6
ข้อ
สร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2)
4.25
คะแนน
ตัวชี้วดั
(Indicator)

3. การบริหารจัดการของหน่วยงาน (มจษ. 1.1)

Based
Line
2555
6

ค่าเป้าหมาย
2556

2557

2558

2559

2560

6

6

6

6

6

4

4.00

4.10

4.15

4.20

4.25

5

ข้อ

-

4

5

5

5

5

4.15

คะแนน

-

4.00

4.00

4.00

4.10

4.15

5. ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการของหน่วยงาน (มจษ. 1.3)

3

คะแนน

-

3

3

3

3

3

6. พัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน การสนับสนุน
วิชาการ (มจษ. 3.1)
7. คะแนนคุณภาพการบริการของหน่วยงาน ไม่น้อ ยกว่า
4.00 (สวพ. 1.1)
8. คะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า

5

ข้อ

-

5

5

5

5

5

4.51

คะแนน

4

4

4

4

4.51

4.51

4.51

คะแนน

4.40

4.00

4.00

4.00

4.20

4.20

4. ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน (มจษ. 1.2)

4.00 (สวพ. 1.2)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2. มีนักวิจยั รุ่นใหม่
และนักวิจัยทุกระดับที่
มีจริยธรรม ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจยั จาก
หลากหลายแหล่งทุน
และได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
3. มีระบบ กลไก ใน
การพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาทุกคนให้มี
ความรู้และความ
ชานาญในงานที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

9. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
(สกอ. 2.1)
10. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2)
11. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ. 2.3)
12. ระบบและกลไกพัฒนาสมรรถนะวิจยั ของนักวิจัย (สวพ. 2.1)
13. มีการพัฒนากลไกการสร้างและพัฒนานักวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ (สวพ. 2.2)
14. ระบบและกลไกพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
(สวพ. 2.3)

ข้อ

2.1 พัฒนาศัก ยภาพนักวิจั ยในมหาวิทยาลัย ให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้ผลงานวิจัยตามเกณฑ์
มาตรฐานและได้ รั บ การสนั บ สนุน ทุ นวิ จั ย จาก
แหล่งทุนภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และกากับ ด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2.3 ผลักดันให้เกิดกลไกการสร้างนักวิจัยไปสู่ภาค
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างมีเกียรติมีศัก ดิ์ศรี
และถูกต้องตามกฎระเบียบ (Talent Mobility)
2.4 พัฒนาระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. การวิพากย์ข้อเสนอโครงการวิจัย
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
3. การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
4. อบรมความรู้ด้านการวิจยั
5. คลินิกวิจัย
6. ค่ายพัฒนานักวิจยั ตามความต้องการ
7. การส่งเสริมนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยและวิชาการ
8. การพัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่
9. การอบรมสถิติด้านการวิจัย
10. การจัดการความรู้เพื่องานวิจัย (KM)
11. การอบรมจรรยาบรรณนักวิจยั
12. การสร้างกลไกการควบคุมจรรยาบรรณนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
13. การพัฒนากลไกการสร้างนักวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
14. ผลักดันกลไกการสร้างนักวิจัยไปสู่ระดับนโยบาย
15. การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
เฉพาะด้าน

คะแนน
คะแนน
ข้อ
ระบบ
ข้อ
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาที่คาดหมาย
ตัวชี้วดั
(Indicator)
9. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)
10. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2)
11. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
(สกอ. 2.3)
12.ระบบและกลไกพัฒนาสมรรถนะวิจยั ของนักวิจัย
(สวพ. 2.1)
13. มีก ารพั ฒนากลไกการสร้า งและพัฒนานัก วิจั ย ไปสู่
ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ระบบ
(สวพ. 2.2)
14. ระบบและกลไกพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
หน่วยงาน (สวพ. 2.3)

เป้าหมาย
(Target
หน่วยนับ
2556-2560)
6
ข้อ

Based
Line
2555
6

ค่าเป้าหมาย
2556

2557

2558

2559

2560

6

6

6

6

6

4.25
2.40

คะแนน
คะแนน

4
1.40

4.00
1.57

4.10
1.91

4.15
2.20

4.20
2.30

4.25
2.40

6

ข้อ

5

5

5

6

6

6

1

ระบบ

-

-

-

-

-

1

6

ข้อ

5

5

5

6

6

6

31

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

4. มีผลงานการวิจยั ที่
ดีมีคุณภาพที่
สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นในทุกมิติ

15. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ. 2.3)
16. มีงานวิจัยที่แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 13 เรื่อง
(สวพ. 3.1)
17. สนับสนุนและบูรณาการงานวิจั ยด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ไม่น้อยกว่า 6 ประเด็น ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (สวพ. 3.2)

คะแนน
เรื่อง

3.1 พั ฒ นาประเด็ น และหั ว ข้ อ การวิ จั ย ให้
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นใน
ทุกมิติ
3.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ความเป็ น เลิ ศ ทาง
วิชาการเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ
3.3 ส่งเสริมการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพือ่ แก้ไข
ปัญหาแบบครบวงจร

1. การพัฒนาโจทย์วิจัยตามพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
3. การพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
4. การส่งเสริมและสนับสนุนประเด็นการวิจัยที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย
5. ศึกษาแนวทางในการผลักดันความเป็นเลิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยนาไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น
6. การประเมินผลความสาเร็จของโครงการวิจยั ที่เน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนความเป็นเลิศ
7. อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบชุด
โครงการวิจัย

ประเด็น
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาที่คาดหมาย
เป้าหมาย
(Target
หน่วยนับ
2556-2560)
15. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจั ย
2.40
คะแนน
ตัวชี้วดั
(Indicator)

Based
Line
2555
1.40

ค่าเป้าหมาย
2556

2557

2558

2559

2560

1.57

1.91

2.20

2.30

2.40

(สกอ. 2.3)
16. มีงานวิจัยที่แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า

56

เรื่อง

8

10

10

10

13

13

19

ประเด็น

-

2

2

2

6

7

ปีละ 13 เรื่อง (สวพ. 3.1)
17. สนับสนุนและบูรณาการงานวิจัยด้านความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 6 ประเด็น (สวพ. 3.2)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย

กลยุทธ์

5. มีการเผยแพร่
ผลงานการวิจยั
ระดับชาติ นานาชาติ
และนาผลงานวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม

18. ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)
19. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ. 2.3)
20. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงานของ
งานวิจัยทั้งหมดในแต่ละปี (สวพ. 4.1)

คะแนน

4.1 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการนาผลงานวิจัย
ไปสู่ก ารใช้ป ระโยชน์ที่ห ลากหลายโดยร่ ว มกั บ
ภาคธุรกิจ เอกชน และชุมชน
4.2 ส่ง เสริม และสนับ สนุ นการพัฒ นางานวิ จั ย
และงานสร้ า งสรรค์ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารจดอนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
4.3 พัฒนาวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
4.4 พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยที่
สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยคุณภาพสู่สาธารณะ

คะแนน
ผลงาน
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โครงการ/กิจกรรม
1. การนาเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติ
2. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจยั
3. การส่งเสริมการนาสิทธิบัตรไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4. การอบรมการคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ
เครื่องหมายทางการค้า
5. การเขียนบทความวิจัย เพือ่ ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและ
นานาชาติ
6. การพัฒนาเว็บไซต์วารสารจันทรเกษมสาร
7. การพัฒนาคู่มือการเขียนบทความเพือ่ ตีพิมพ์ในวารสาร
จันทรเกษมสาร
8. การพัฒนาทาเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ
9. จัดทาวารสารจันทรเกษมสาร
10. เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ตลอดจนสร้างขวัญและกาลังใจสาหรับ
นักวิจยั ที่มีการนาผลงานวิจยั ไปเผยแพร่
11. การปรับปรุงเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาที่คาดหมาย
เป้าหมาย
(Target
หน่วยนับ
2556-2560)
18. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
6
ข้อ
งานสร้างรรค์ (สกอ. 2.1)
19. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.40
ข้อ
(สกอ. 2.3)
20. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1
1
ผลงาน
ผลงานของงานวิจัยทั้งหมดในแต่ละปี (สวพ. 4.1)
ตัวชี้วดั
(Indicator)
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Based
Line
2555
6

ค่าเป้าหมาย
2556

2557

2558

2559

2560

6

6

6

6

6

1.40

1.57

1.91

2.20

2.30

2.40

-

-

-

-

-

1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศในเชิงรุก
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

6. มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

21. ระบบและกลไกการสร้างและพัฒนาเครือข่ ายความร่วมมือทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ (สวพ. 5.1)

ข้อ

5.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยที่มีความ
ร่วมมือหลากหลายจากทุกภาคส่วน
5.2 การสร้างกลไกความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
ในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
5.3. การสร้างกลไกความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
เอกชนในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน

1. สร้างศูนย์ประสานงานการวิจัย โดยความร่วมมือกับศูนย์ชยั นาท
2. เตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
3. สร้างเครือข่ายนักวิจยั
4. การลงนามความร่วมมือและจัดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกับภาค
ชุมชน ท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อ
สังคม
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาที่คาดหมาย
เป้าหมาย
(Target
หน่วยนับ
2556-2560)
21. ระบบและกลไกการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
5
ข้อ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ (สวพ. 5.1)
ตัวชี้วดั
(Indicator)
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Based
Line
2555
3

ค่าเป้าหมาย
2556

2557

2558

2559

2560

3

4

4

5

5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์
7. เพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

หน่วย

22. การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1)
ข้อ
23. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม (มจษ. 2.6)
ข้อ
24. บุคลากรสายวิชาการได้รับการฝึกอบรมและมีทักษะในการเป็น
คน
วิทยากรงานบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปี (สวพ. 6.2)
25. ชุมชนนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้
องค์ความรู้ (สวพ. 6.3)
26. มีโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
โครงการ
ไม่น้อยกว่า คณะละ 1 วิชา (สวพ. 6.3)
27. มีโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย ไม่น้อยกว่า โครงการ
2 โครงการ (สวพ. 6.3)

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริการ
วิชาการ
6.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถ
บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
6.3 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจยั ให้กับ
ผู้รับบริการเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง

1. บริหารจัดการด้านบริการวิชาการ
2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการเป็นวิทยากรด้านการบริการ
วิชาการอย่างมืออาชีพ
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้และการติดตามการนาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจยั สู่ชุมชน
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบเวลาที่คาดหมาย
ตัวชี้วดั
(Indicator)
22. การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1)
23. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าหมาย
(Target
หน่วยนับ
2556-2560)
5
ข้อ

Based
Line
2555
-

ค่าเป้าหมาย
2556

2557

2558

2559

2560

-

-

5

5

5

6

ข้อ

-

-

-

6

6

6

40

คน

-

-

-

-

20

20

25. ชุมชนนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้ (สวพ. 6.3)

2

องค์
ความรู้

-

-

-

-

1

1

26. มีโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน

4

โครงการ

-

-

-

-

2

2

4

โครงการ

-

-

-

-

2

2

(มจษ. 2.6)
24. บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมและมีทักษะใน
การเป็นวิทยากรงานบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 20 คน
ต่อปี (สวพ. 6.2)

การสอน ไม่น้อยกว่า คณะละ 1 วิชา (สวพ. 6.3)
27. มีโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ (สวพ. 6.3)
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3.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2556-2560) ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิภาพ

เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล
1. พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการงานวิจัย

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการ
วิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและ
ศักยภาพ

มีการกากับดูแล
งานวิจัยและงาน
บริการการที่ดี

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและ
ตระหนักถึงจริยธรรม

พัฒนาระเบียบและข้อบังคับให้เอื้อต่อ
การให้บริการเพือ่ สนับสนุนวิจยั

3. พัฒนางานวิจยั แบบบูรณา
การและครบวงจร ที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น

4. ส่งเสริมสนับสนุนการนา
5. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
อย่างเป็นรูปธรรม
ในและต่างประเทศ

การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
งานวิจัยได้ง่าย

มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับชาติ และ
นาไปใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ

มีเครือข่ายด้านการวิจยั
และบริการวิชาการ

6. เสริมสร้างศักยภาพให้มี
มาตรฐานการบริการ
วิชาการ

มีผลงานบริการ
วิชาการที่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชุมชนเข้มแข็งสามารถ

ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

พึ่งพาตนเองได้

มีระบบบริหารจัดการที่มี

งานบริหารจัดการ
มีระบบและกลไกสนับสนุนให้คณาจารย์

นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ประสิทธิภาพ

ทางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

ร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิจัย

มีระบบและกลไกใน
การบริการวิชาการ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้

นาระบบประกันคุณภาพ มาใช้ใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
ให้มีความรู้และความชานาญ

การนาผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์
สู่การใช้ประโยชน์
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การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

3.10 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายการ

ความเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรัชญา

ความรู้ดี มีคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา

พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์

เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล

พันธกิจ

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและสากล
5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งใน
และต่างประเทศ
7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
3. พัฒนางานวิจั ยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่ นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ

3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
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3.10 ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับปรัชญา วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)
รายการ
เป้าประสงค์

ความเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และนาไปใช้ประโยชน์ 2. มีนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทุกระดับที่มีจริยธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลากหลายแหล่ง
ส่งผลกระทบเชิงบวก สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ทุนและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
3. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนให้มีความรู้และความชานาญ
ในงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
4. มีผลงานการวิจัยที่ดีมีคุณภาพที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
5. มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยระดับชาติ นานาชาติ และนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. นาองค์ความรู้ ด้านวิชาการ วิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความ 7. เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
เชี่ยวชาญไปใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม และเทศชาติ
5. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (องค์กรแห่งความเป็นเลิศ) 1. มีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
(High Performance Organization : HPO)

.
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3.11 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กับพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ. ก.พ.ร และ มจษ.
ความเชื่อมโยง
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย

สกอ.

ก.พ.ร.
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

มจษ.

พันธกิจ

พันธกิจ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญาและ

ตัว บ่ งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการ

หน่วยงาน

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและ ถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
จริยธรรม

บริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ
งานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจยั งานวิจัย

4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจั ยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็ น

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์

รูปธรรมทั้งในประเทศและสากล
5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูล

และงานสร้างสรรค์
ตั ว บ่ ง ชี้ 2.3 ผลงานทางวิ ช าการ
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

งานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ
7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
2. ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นงานวิ จั ย งาน

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
3. พัฒนางานวิจัย แบบบู รณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการ สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาท้องถิ่น
ของสังคม
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
5. สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
หมายเหตุ: สกอ. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก.พ.ร. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มจษ. หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของ

3.11 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กับพันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ. ก.พ.ร และ มจษ. (ต่อ)
ความเชื่อมโยง
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธกิจ

มหาวิทยาลัย
พันธกิจ

สกอ.

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ก.พ.ร.

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

8. ส่งเสริมและสนับ สนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
และสังคม
ของชุมชนและสังคม
สังคม
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

6. เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ

3. น าองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าการ วิ จั ย ศิ ล ปะและ
วั ฒนธรรม และองค์ค วามรู้อื่ น ๆ ที่ มหาวิท ยาลัย มี
ความเชี่ยวชาญไปใช้ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
แก่ชุมชน สังคม และเทศชาติ*
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
พันธกิจ

พันธกิจ
3. พัฒนางานวิ จั ย แบบบู รณาการและครบวงจร เพื่ อ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และสอดคล้ อ งตามกรอบการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ
ยุทธศาสตร์
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและบริการ
วิชาการ

5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับ แนวทาง
พระราชดาริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์

องค์ ป ระกอบที่ 2 ภารกิ จ หลั ก ของ
หน่วยงาน
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.6 ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน

ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 5.1 การบริ ห ารของสถาบั น
เพื่อการก ากับ ติดตามผลลัพ ธ์ตามพันธ
กิ จ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข อง
สถาบัน

5.
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ

หมายเหตุ: สกอ. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก.พ.ร. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มจษ. หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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มจษ.

องค์ประกอบที่ 1 บริหารจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลลัพธ์ของการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน

3.12 แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560 กับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
กรอบแผนอุดมศึกษา

“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรี ภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
แผนพั
นาการศึ
ษา
พ.ศ. ฒ2551
– ก2565
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้ เป็นอาจารย์

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างระบบการปิดและยุบรวมหลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้าน Higher Education Manpower Mobilization

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการทาวิจัย

พ.ศ. 2556 – 2559

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

สานึกในความเป็นไทย มีความ

บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

รักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง

แลภูมิปัญญาสากล

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ

การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน

ผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มี

ท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริม

จานวนและคุณภาพสอดคล้อง

ให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเทศ

อย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2556 – 2560

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2559 – 2560
2563
พ.ศ. 2556

ความต้องการของประเทศ เป็นส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
โลก

1. พัฒนาระบบบริหารและ
จัดการงานวิจัย

จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการ

ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ

ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

4. ด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและ

3. ด้านการทานุบารุง

5. ด้านธรรมาภิบาล

ศิลปวัฒนธรรม

6. ด้านการปฏิบัติตาม

8. ด้านการมุ่งผลสาเร็จที่ยั่งยืน

สร้างโอกาสทาง

กฎหมายและการประกัน
คุณภาพ

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

การศึกษา
3. ส่งเสริมการบริการทาง

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ

วิชาการเพื่อสร้างความ

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

นวัตกรรมที่ตอบสนองความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนและ

และอนุรักษ์ความเป็นไทย

การประกันคุณภาพการศึกษา

ชุมชนและท้องถิ่น

ต้องการของสังคม

สังคม

2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย
โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศั
ธรรมและ กยภาพ

3.พัฒนางานวิจัยแบบ
บูรณาการและครบวงจร ที่

4. ส่งเสริมสนับสนุนการนา
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้

5. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งใน

6. เสริมสร้างศักยภาพให้มี
มาตรฐานการบริการวิชาการ

ศักยภาพ

สอดคล้องกับการพัฒนา
45
ท้องถิ่น

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

และต่างประเทศในเชิ
งประเทศ งรุก

พ.ศ. 2556
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน

ชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี

กับแผนการผลิตบัณฑิตของ

2. ด้านการวิจัย

ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นา

พื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ

สอน

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

สานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี

ชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่น

1. ด้านการจัดการเรียนการ

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความ
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7. ด้านระบบการบริ
หารและ
5. พัฒนาระบบบริ
หารจัดการ

6. พัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

การพัตามหลั
ฒนาบุกคธรรมาลากร ภิบาลและ

ราชภัฏจันทรเกษมเพื่อการพัฒนา

บทที่ 4
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556–2560 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559) สู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของแผนและการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดย
อาศั ย ความรู้ ความเข้ า ใจ และตระหนั ก ถึ ง ภารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ทิศทาง ที่ได้กาหนดร่วมกัน ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การบริ หารจั ดการแผนกลยุ ทธ์ส ถาบันวิจัยและพัฒ นา พ.ศ. 2556–2560 (ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) สู่การปฏิบัติจึงควรมีแนวทางดังนี้
แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจยั และพัฒนา
พ.ศ. 2556 – 2560

การบริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบตั ิ

แนวทาง
ดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

สร้างความตระหนักและ

สร้างความรู้ความเข้าใจ
สร้างความเชื่อมโยง

คณะ/ สานัก/
สถาบัน

สร้างกลไกการประสานงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

 แผนกลยุทธ์ /แผนปฏิบัติการ
 แผนงาน/โครงการ

สร้างกลไกรับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฯ

ยอมรับแผน อันนาไปสู่
การบูรณาการแผนของหน่วยงาน
ทุกระดับและแผนภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัย

สร้างเครือ่ งมือในการขับเคลื่อน
กิจกรรม/โครงการ ให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
และใช้บทบาทของผู้บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผน
กลยุทธ์ฯ
ปรับทัศนคติและวิธีการทางานของ

เสริมสร้างบทบาทการมี
ส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

บุคลากรให้พร้อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงและกระตือรือร้นต่อ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
งานวิจัย และบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

การติดตามและประเมินผล

จัดทาระบบการติดตามประเมินผล
และสร้างตัวชี้วัดการพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการที่
สามารถนาไปใช้กากับการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติมีแนวทางและขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ บุคลากรสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ ของแผนการวิจัยและ
บริการวิชาการและมีความพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยผลักดันให้ บุคลากร
ทุกระดับร่วมดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งในระดับหน่วยงานและภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ด้านวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงาน
อื่น ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ให้ ส ามารถร่ ว มขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม/โครงการ โดยมี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
สร้างช่องทางให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ
4. เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพกลไกรั บ ผิ ดชอบการขับ เคลื่ อนแผนกลยุท ธ์ที่ ชั ดเจน สามารถขั บเคลื่ อ น
แผนกลยุ ท ธ์ ข องสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยก าหนดให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารของ
สถาบั น วิจั ย และพัฒ นาที่มีห น้ า ที่รั บ ผิ ดชอบในประเด็นการพั ฒ นาที่เกี่ย วข้อง น าแผนกลยุ ทธ์มาเป็ น
กรอบการดาเนิ น งานอย่ างเป็ น รู ป ธรรมพร้อมกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานในแต่ล ะปีที่ชัดเจน
และใช้เป็นเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยปรับ ทัศนคติในทางบวกและวิธีการทางานของบุคลากรให้ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ
กระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์กรที่มีประสิทธิ ภาพดีขึ้น สร้างการยอมรับจากสังคมผลักดัน
และสนั บสนุ นให้ ทุกหน่ ว ยงานในทุกระดับ ตั้งแต่คณะ ภาควิชา หรือส่ว นงานมีบทบาทในการพัฒ นา
งานวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
6. ติดตาม ประเมินผล มีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกั บการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ มีการปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
ยังคงมีเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนาไปใช้กากับ
การด าเนิ น งานตามเป้ า หมายหลั ก ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สนั บ สนุ นให้ มี ก ลไกในการการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการ หรือคณะทางาน หรือหน่วยงานภายใต้แผนกลยุทธ์ ติดตามความก้าวหน้า และความสาเร็จ
ของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูล
ระดับ มหาวิทยาลั ย และระดับ หน่ ว ยงานตลอดจนพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล ร่ ว มกั บหน่ว ยงานภายนอก
ซึ่งหมายรวมถึงแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
7. มีการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัย
และพัฒนา และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนที่
เหมาะสม เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของแผน
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8. บูรณาการผลสาเร็จของแผนกลยุทธ์ กับการประเมินผลการบูรณาการงานวิจัยและบริการ
วิชาการของบุคลากร และการประกั นคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้สามารถเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง
ต่อบุคคล หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
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การขับเคลื่อนตัวชี้วดั ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
ตัวชี้วัด
1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2)
3. การบริหารจัดการของหน่วยงาน (มจษ. 1.1)
4. ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน (มจษ. 1.2)
5. ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการของหน่วยงาน (มจษ. 1.3)
6. พัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงานการสนับสนุนวิชาการ (มจษ. 3.1)
7. คะแนนคุณภาพการบริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 4.00 (สวพ. 1.1)
8. คะแนนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.00 (สวพ. 1.2)

หน่วย
ข้อ
คะแนน
ข้อ
คะแนน
คะแนน
ข้อ
คะแนน
คะแนน

ผู้กากับตัวชี้วัด
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ผู้รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
งานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและศักยภาพ
ตัวชี้วัด

หน่วย

9. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)
10. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2)
11. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ. 2.3)
12. ระบบและกลไกพัฒนาสมรรถนะวิจัยของนักวิจัย (สวพ. 2.1)
13. มีการพัฒนากลไกการสร้างและพัฒนานักวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ไม่น้อย
กว่า 1 ระบบ (สวพ. 2.2)
14. ระบบและกลไกพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน (สวพ. 2.3)

ข้อ
คะแนน
คะแนน
ข้อ
ระบบ

ผู้กากับตัวชี้วัด
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อ
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
งานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

หน่วย

15. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ. 2.3)
16. มีงานวิจัยที่แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 13 เรื่อง (สวพ. 3.1)
17. สนับสนุนและบูรณาการงานวิจัยด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 6 ประเด็น
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (สวพ. 3.2)

คะแนน
เรื่อง
ประเด็น

ผู้กากับตัวชี้วัด
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1.1
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
18. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)
19. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ. 2.3)
20. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงานของงานวิจัยทั้งหมด
ในแต่ละปี (สวพ. 4.1)

หน่วย
คะแนน
คะแนน
ผลงาน

ผู้กากับตัวชี้วัด
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
งานเผยแพร่ผลงานวิจยั

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศในเชิงรุก
ตัวชี้วัด

หน่วย

21. ระบบและกลไกการสร้า งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ (สวพ. 5.1)

ข้อ

ผู้กากับตัวชี้วัด
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
งานเผยแพร่ผลงานวิจยั

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพให้มีมาตรฐานการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด

หน่วย

22. การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ.3.1)
23. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม (มจษ.2.6)
24. บุคลากรสายวิชาการได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรงานบริการวิชาการ ไม่น้อย
กว่า 20 คนต่อปี (สวพ. 6.2)
25. ชุมชนนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 องค์ความรู้ (สวพ. 6.3)
26. มีโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า คณะละ
1 วิชา (สวพ. 6.3)
27. มีโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
(สวพ. 6.3)

ข้อ
ข้อ
คน

ผู้กากับตัวชี้วัด
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้
โครงการ
โครงการ
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
งานบริการวิชาการ

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. ปฏิทินการจัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2560
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กระบวนการ
เดือน/ปี
จั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ย ส.ค. 2558
งบประมาณ

การจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

การติดตามประเมินผล
ไตรมาสที่ 1

การติดตามประเมินผล
ไตรมาสที่ 2

ขั้นตอนและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ประชุ ม บุ ค ลากรสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ในการจั ด ท า สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอี ย ดค าของบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2559
จัด ทารายละเอีย ดคาของบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559
บันทึกงบประมาณในขั้นแผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ในระบบ MIS
พ.ย. 2558 ทบทวนแผน/ผล การด าเนิ น งาน ปี 2558 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
เป้าหมาย ผลผลิต พ.ศ. 2559
จัดทาแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2560
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของหน่วยงาน
นาเสนอคณะกรรมการประจาสถาบั น วิ จั ยและและพั ฒ นา
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผน
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556-2560
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของหน่วยงาน
ม.ค. 2559 นาเสนอคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ พิจ ารณา
อนุมัติแผน
ม.ค. 2559 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) ต่อคณะกรรมการ
ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
เม.ย. 2559 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค. 59)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค. 59) ต่อคณะกรรมการ
ประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
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กระบวนการ
การติดตามประเมินผล
ไตรมาสที่ 3

เดือน/ปี
ก.ค. 2559

การจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

ก.ค. 2559

จัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
การติดตามประเมินผล
ไตรมาสที่ 4

ส.ค. 2559
ต.ค. 2559

ขั้นตอนและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 58 – 31 มิ.ย. 59)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 58 – 31 มิ.ย. 59)
ต่อคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทบทวนแผน/ผล การด าเนิ น งาน ปี 2559 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
เป้าหมาย ผลผลิต พ.ศ. 2560
จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของหน่วยงาน
จัด ทารายละเอีย ดคาของบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 58 – 31 ก.ย. 59)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 58 – 31 ก.ย. 59) และผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2559 รอบ
12 เดือน ต่อคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
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