
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) 

และแผนปฏิบัตกิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธกิารบดี 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564   



 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 เป็นเคร่ืองมือในการกำหนดทิศทางการดำเนนิงานของสถาบันวจัิยและพัฒนา ท่ีเนน้ความสัมฤทธ์ิผล

ของงานให้เกิดข้ึน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูป

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อใหทุ้กหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงานได้ 

แผนปฏิบัตกิารของหน่วยงาน พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย และแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามลำดับ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) โดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมท้ังศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน

จะตอ้งเผชิญ โดยไดมี้การรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วเิคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ของวทิยากรท่ี

ปรกึษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ในตำแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังภาพ

ข้างล่างนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 เม่ือสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึงไดป้รับปรุงสถานการณ์ สามารถ

ปรับปรุงตำแหน่งยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไปอยู่ในตำแหน่ง “เร่งขยายงาน” ดังภาพขา้งล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันวจัิยและพัฒนาในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 สถาบันวจัิยและพัฒนา ไดว้างเป้าหมายเพื่อใหเ้ป็นการปฏิบัตงิานโดยภาพรวมของหน่วยงานสอดคล้อง

และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสาระสำคัญของแผน

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 วสัิยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นคลังความรู ้สรา้งปัญญาและนวัตกรรมดา้นวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 

  

 พันธกิจ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทาง

วิชาการ พรอ้มท้ังมีการวางแผนการบรหิารความเสี่ยง 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 

ดว้ยกระบวนการวจัิยและเครอืข่ายความร่วมมอืจากองค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

นำไปพัฒนาการเรยีนการสอน สร้างคุณภาพชวิีต และเผยแพร่ผลงานสู่การนำไปใชป้ระโยชน์ 

3.  บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม เพื่อ

เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและความยั่งยืนของนักศกึษา ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ  

4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น

ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

  บรหิารจัดการงานวิจัยและงานบรกิารวชิาการแก่สังคม   

 

เสาหลัก (Pillar) 

1)  ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 

มุ่งม่ันบริหารจัดการงานวจัิยและบริการวิชาการดว้ยหลักธรรมาภบิาล 

 

 



 

 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วยจิต

สาธารณะ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ส่งเสรมิคุณภาพงานวจัิยและบรกิารวชิาการ สบืสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรูสู้่สากล 

 

ค่านยิมหลัก (Core Values) 

1. บรหิารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

2. มุ่งม่ันการส่งเสรมิ สนับสนุนการวจัิยและการบรกิารวชิาการอย่างมคุีณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ

ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

3. มุ่งเนน้การใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน 

4. เป็นศูนย์กลางขอ้มูลสารสนเทศทางดา้นการวจัิยและบรกิารวชิาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสทิธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างงานวจัิยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาติ

เพื่อคุณภาพชวิีต เศรษฐกจิและสังคมอย่างย่ังยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 ท้ังนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดก้ำหนดเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์หลักและตัวช้ีวัดความสำเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสทิธิภาพดว้ยระบบคุณภาพอย่างย่ังยืน และไดรั้บการยอมรับ 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศกึษาของหน่วยงานไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาตหิรือนานาชาติ (2) จำนวน

การขึ้นทะเบียนการค้า (Start-Up) (3) จำนวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์  (4) จำนวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ

สิ่งประดษิฐ์ (5) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ีเขา้สู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น (6) รอ้ยละของบุคลากรท่ีผ่าน



 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (7) ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์

ของหน่วยงาน (8) ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลัย (9) รอ้ยละความสำเร็จ

ของการจัดการขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และ (10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนนิการมาตรการประหยัดพลังงาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาติ

เพ่ือคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยนื มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลงานวชิาการ วิจัย

และงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรอืสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

รวมท้ังนำไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู ้และบรกิารทางวิชาการแก่ชุมชน 

โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเขม้แข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์

พระราชา มหาวทิยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัย

และพัฒนาสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม รวมท้ังพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบรกิารวชิาการอย่างมีประสทิธภิาพ 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) รอ้ยละของผลงานวิชาการ วจัิยหรืองานสรา้งสรรค์ท่ีตพิีมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (2) จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา

ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน (3) จำนวนผลงานท่ียื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (4) จำนวน

ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรอืงานสิทธิบัตรท่ีนำไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณชิย์ (5) จำนวนศูนย์การเรียนรูท่ี้เป็นแหล่งให้

คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไป (6) ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความ

ยากจนและ/หรอืยกระดับรายไดค้รัวเรอืน (7) จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดรายย่อยที่ไดรั้บการพัฒนา (8) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 

(9) เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ (10) จำนวนวารสารวิชาการท่ีไดรั้บการ

ยอมรับในระดับชาติ (11) ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรยีนการสอนหรือการ

วิจัย (12) ร้อยละอาจารย์ประจำที่ทำงานบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น (13) จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นท่ี อววน. 

เขา้ไปช่วยพัฒนา และ (14) จำนวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกดิประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย เพื่อใหม้หาวทิยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ท่ีดกีับหน่วยงาน รวมท้ังสถาบันวิจัยและพัฒนามีการดำเนนิการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครอืข่ายในประเทศและท้องถิ่น     



 

 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) รอ้ยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (2) 

ร้อยละของเครอืข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และ (3) ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศท่ีมกีารจัดกจิกรรมร่วมกัน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 

และโครงการ/กจิกรรม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กจิกรรมของ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร ์

จำนวน 

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนาสถาบันวจัิยและพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมี

การบรหิารจัดการอย่างมีประสทิธภิาพ 

5 8 8 8 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพ

ชวิีต เศรษฐกจิและสังคมอย่างย่ังยืน 

8 14 12 12 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ 

3 3 4 4 

รวมท้ังส้ิน 16 25 24 24 

 

  ท้ังนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565 - 2569)  

เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัตใินแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏบัิตกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุป

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กจิกรรมท่ีจะดำเนนิการ ดังตารางท่ี 2  

 ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กจิกรรม

ของแผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรที่มี

การบริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

5 8 8 8 

2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและ 8 14 12 12 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการ/

กิจกรรม 

นวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาตเิพื่อคุณภาพชวิีต 

เศรษฐกจิและสังคมอย่างย่ังยืน 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก

ย่องระดับนานาชาติ 

3 3 4 4 

รวมท้ังส้ิน 16 25 24 24 

  

 สถาบันวจัิยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนท้ังสิ้น 

15,970,690 บาท โดยแบ่งเป็นภาคปกติ  จำนวน 12,028,690 บาท ภาคพิเศษจำนวน 3,942,000 บาท 

รายละเอยีดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังตารางท่ี 3 

 ตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ

แผ่นดนิ 

(บาท) 

งบประมาณรายจ่าย 

(บาท) 
รวม 

งบประมาณ 

(ภาคปกต)ิ 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ี

มีการบรหิารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

- 3,233,000 245,000 3,478,000 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวจิัยและ

นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาตเิพื่อคุณภาพ

ชีวติ เศรษฐกจิและสังคมอย่างย่ังยืน 

10,850,000 7,357,130 2,497,000 9,854,130 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ 

- - 1,200,000 1,200,000 

4) ค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครัฐ - 1,438,560 - 1,438,560 

รวมงบประมาณ 10,850,000 12,028,690 3,942,000 15,970,690 

 

 

  



 

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) 

จำนวนท้ังสิ้น 4 โครงการ จำนวนแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีโครงการวาระสำคัญ ประจำปี (Agenda) จำนวน 2 โครงการ 

  1. โครงการพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) 

  2. โครงการสรา้งผลงานดว้ยอาจารย์ร่วมกับนักศกึษา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาติ

เพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน  มีโครงการวาระสำคัญ ประจำปี (Agenda) จำนวน 2 

โครงการ 

  1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาต ิ 

  2. โครงการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์

 

แนวทางการดำเนนิการ 

เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายดังกล่าว จงึวางมาตรการและกำหนดแนวทางการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

ดังนี้ 

เสรมิสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อม

กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกดิความเข้าใจร่วมกันขององค์กรท่ี

เกี่ยวข้องท้ังภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ใหก้ับบุคลากรทราบถงึบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏบัิตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเ้กดิผลในทางปฏิบัติ 

ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับแนวทางของแผนงานและ

โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเนน้ผลลัพธ์ของการดำเนนิงานเป็นหลัก 

ส่งเสริมให้ฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหส้อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงและประเมินผล

งานของหน่วยงานตามท่ีกำหนดไว้ 



 

 

 

จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธะสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรท้ังระบบ

พร้อมท้ังเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การ

ประเมนิผลงาน 

ส่งเสรมิมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสรา้งบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อเป็น

เครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะ

การบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1) แผนปฏบัิตกิารดา้นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

2) แผนพัฒนาบุคลากร 

3) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

4) แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

5) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซื้อจัดจา้ง 

6) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดหารายได้ 

7) แผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

8) แผนปฏิบัตกิารดา้นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดลอ้ม 

9) แผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

10) แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

11) แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

12) แผนการจัดการความรู้ 

13) แผนปฏิบัตกิารดา้นการวจัิย 

14) แผนปฏิบัตกิารดา้นการบริการวิชาการ 

กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเนน้ท่ีการสร้างกระบวน

ทัศนคตใิหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัต ิมีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการดำเนนิงาน 

ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ

พัฒนา รวมท้ังสามารถตดิตามและประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยดว้ยเทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นข้ันตอนท่ีมีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของกลไก

ท้ังหมดใหส้ามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว ้เพื่อใหผู้ม้สี่วนเกี่ยวขอ้งมีความรู้สกึเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมท้ังตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนกึกำลังในหลายมิตใินการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน



 

 

 

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดยีวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคอืวสิัยทัศน์

ท่ีตัง้ไว ้ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ใหป้ระสบผลสำเร็จ จึงประกอบดว้ยส่วนสำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับไดม้คีวามเขา้ใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนนิงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการท่ีปฏบัิตไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัตอิย่างชัดเจน รวมท้ังตอ้งมีระบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุ่งเนน้การทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันวจัิยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการ

ของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด

ความรู้ซ่ึงกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความกา้วหนา้ของการดำเนนิการในทุกระดับ 

 

การตดิตามและประเมินผล 

 เม่ือมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา แล้ว 

สถาบันวจัิยและพัฒนาจะต้องวางระบบท่ีจะวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จำเป็นตอ้งมี

การตดิตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถงึความก้าวหนา้ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น อันจะช่วยให้

ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล จะตอ้งอาศัยดัชนีช้ีวัด

ความสำเร็จในหลายมิตแิละหลายระดับ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการบรหิารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรยีนและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสทิธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิงานเป็นประจำทุกเดอืน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถงึความกา้วหนา้ และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ รวมถึงการ

จัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อ

เร่งรัดการดำเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 

4. การตดิตามผลตามคำรับรองการปฏิบัตกิารประจำปีที่กำหนดไวแ้ล้ว โดยมี การกำหนดระยะเวลาการ

ตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 



 

 

 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมนิผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเช่ือมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวทิยาลัย เพื่อแสดงถงึผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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บทที่ 1 บทนำ 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของหน่วยงาน 

 สถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ท่ีพัฒนามา

จากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ใน

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 ศูนย์วิจัยและบริการศึกษามีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการวจัิยและบริการการศกึษาในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมมือประสานงานวจัิยและบริการการศกึษาท้ังภายใน

และภายนอกวิทยาลัย เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมบุคลากรในสาขา วิชาการต่างๆ โดย

ประสานงานและใหบ้ริการ การดำเนนิงานของศูนย์วิจัยในระยะ  เริ่มแรกจะมุ่งเนน้ไปท่ีการบริการการศกึษา ดว้ย

รูปแบบของการจัดฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่และอาจารย์จะมีการทำวจัิย นอ้ยมาก ต่อมาเม่ือวิทยาลัยครูขยายการ

สอนถึงระดับปริญญาตรีและได้กำหนดเป็นภารกิจ ด้านการวิจัยไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

พุทธศักราช 2527 รวมท้ังมีการกำหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยขึ้น การดำเนนิงานวจัิยจึงได้

พัฒนาขึ้นตามลำดับจนกระท่ังสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัตสิถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 และได้

กำหนดสำนักวิจัยตามส่วนราชการตามมาตรา 10(4) ใหม้ฐีานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งเป็นสำนักงาน เลขานุการ

ฝ่าย หรอื ส่วนราชการท่ีเรยีกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ    

  ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ไดร้ับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2557 ส่งผลใหส้ำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็น สถาบันวจัิยและ

พัฒนา เพื่อทำภารกจิวิจัย พัฒนา และบรกิารวชิาการใหก้ับมหาวทิยาลัย 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ มี

หนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและบริการการศกึษาในสาขาวิชาต่าง ๆ   ร่วมมอืประสานงานวจัิยทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2547  ซ่ึงได้ให้ความสำคัญกับภารกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังปรากฏในมาตรา 7 ความว่า “ให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการ

เรยีนรู ้เชดิชู ภูมิปัญญาของทอ้งถิ่น  สร้างสรรค์ศลิปวทิยาเพื่อความเจริญก้าวหนา้อย่างม่ันคง และยั่งยนืของปวง

ชน  มีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และย่ังยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง  ทำการสอน วิจัย ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม  ผลติครูและส่งเสรมิ

วิทยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความว่า ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดำริ ในการปฏิบัตภิารกจิของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สถาบันวจัิยและพัฒนา 

   สำนักอำนวยการ  

ฝ่ายวจัิยและเผยแพร่ ฝ่ายบรหิารงาน

ท่ัวไป 

ฝ่ายบริการวชิาการ  ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธกิารบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรยี์ ยอดฉิม 

ผู้อำนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบรหิาร 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวจิัยและเผยแพร่ 

ผูช้่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรอืง 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริการวชิาการ 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี 

1. คณะกรรมการประจำ

สถาบันวจัิยและพัฒนา 

2. คณะกรรมการจรยิธรรม

วจัิยในมนุษย์ 

อธกิารบด ี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวีบูิลย์ 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์ 

2. น.ส.ชไมพร ยะปวง 

3. น.ส.พัชพรกานต์ ศรบีุญเพ็ง 

4. น.ส.สุรัสวดี เรอืงเดช 

2. น.ส.วราภรณ์ ศรบีัวแก้ว 

3. น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจรญิ 

4. น.ส.อารยา     ยอดฉมิ 

5. น.ส.ปัญชลกิา ตะเคยีนราม 

 

2. น.ส.เจนจริา ชนิวงษ์ 

3. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย 

4. น.ส.วรฤทัย หาญโชติพันธ์ุ 

 

2. นายวุฒกิร     มะลคิง 

3. น.ส.อนุธิดา    แสงใส 

4. น.ส.จุไรรัตน์   ต๊อดแกว้ 

 

 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป ฝ่ายวจัิยและเผยแพร่ ฝ่ายบรกิารวชิาการ 
ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1. นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ชุตมิา ธรีสุวรรณ 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล 

หัวหน้าฝ่าย 

1. นายฉัตรไชย   ดิษฐ์เจริญ 

หัวหน้าฝ่าย 
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1.4 ผลการดำเนนิงานท่ีผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลบุคลากร 

         1.4.1.1 บุคลากรสายวชิาการ (ผู้บรหิาร) 

 

ประเภทบุคลากร/ 

ระดับการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

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

ข้าราชการ - - 1 1 - - 1 1 - - - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย - - 3 3 - - 3 3 - 1 3 4 

รวมท้ังส้ิน - - 4 4 - - 4 4 - 1 4 4 

 

สาขาวชิา 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

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

ข้าราชการ - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 

พนักงานมหาวทิยาลัย - 3 - 3 - 3 - 3 2 1 1 4 

รวมท้ังส้ิน - 4 - 4 - 4 - 4 2 1 1 4 

 

        1.4.1.2   บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ   

ประเภทบุคลากร/ 

ระดับการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

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

พนักงานมหาวทิยาลัย 

   - ประเภทประจำ 

 

7 

 

4 

 

- 

 

11 

 

9 

 

4 

 

- 

 

13 

 

8 

 

5 

 

- 

 

13 

   - ประเภทช่ัวคราว 1 - - 1 1 - - 1 2 - - 2 

พนักงานราชการ 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 

รวมท้ังส้ิน 10 4 - 14 12 4 - 16 12 5 - 17 

หมายเหตุ  : ปงีบประมาณ 2562-2564 มบุีคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปรญิญาตรี 1 คน (ตำแหน่งพนักงานขับรถ) 
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1.5 ข้ันตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ก.ค. 64

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ รวบรวมและวเิคราะหขอมูลปจจัยภายในและภายนอก

ก.ค. 64

• ผูบรหิารกําหนดปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการดําเนนิงานของหนวยงาน (จุดแข็ง จุดออน โอกาส                               

และภัยคุกคาม)

ก.ค. 64

• ผูบรหิารและบุคลากร ประเมินใหน้ําหนักคะแนนตามลําดับจากมากไปหานอยของจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภัยคุกคาม

ส.ค. 64

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ วเิคราะหปจจัยเชงิยุทธศาสตร การกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร การกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ การทบทวนวสัิยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก

ขององคกร

ส.ค. 64
• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ และผูปฏบัิตงิาน รวมกําหนดโครงการและกิจกรรม

ส.ค. 64

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ยก (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 -

2569) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ก.ย. 64
• เสนอคณะกรรมการประจําหนวยงาน

ก.ย. 64
• เสนออธกิารบดี

ต.ค. 64- 

ก.ย.65

• นําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏบัิตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปสูการปฏบัิติ

5



 

 

 

บทที่ 2 การวเิคราะห์เชงิยุทธศาสตร์ สถาบันวจัิยและพัฒนา 

 

2.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถงึจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยใชห้ลักการวเิคราะห์ 

SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่ อ น ำผล ก ารวิ เค ราะห์ ไป ใช้ ในก ารระบุ จุ ด แ ข็ง  (Strengths) แล ะจุ ด อ่ อน  (Weaknesses)  

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey 

ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทำงาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดหีรือไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการกำหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตร์ท่ีได้กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มจุีดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความชำนาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัตงิานเป็นท่ียอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพรอ้มมากนอ้ยเพียงใด และมจีำนวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นท่ียอมรับและมปีระสทิธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านยิมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างท่ีทำให้องค์กร

เขม้แข็งหรืออ่อนแอ 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model ซ่ึง

สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ไดด้ังนี้ 

o P-Politics เป็นการวเิคราะห์สภาพทางการเมือง รวมท้ังกฎหมายและนโยบายทางการเมืองท่ีมี

ผลกระทบกับสถาบันวจัิยและพัฒนา 

o E-Economics เป ็น ก ารว ิเค ร าะห ์ส ภาพก ารณ ์แล ะแน วโน ม้ทาง เศ รษฐ ก ิจที ่ม ีผล ต ่อ 

สถาบันวจัิยและพัฒนา 

o S-Social เป็นการวเิคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อสถาบันวจัิยและพัฒนา 

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ท่ี เกี่ ยวข้องกับ 

สถาบันวจัิยและพัฒนา 
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2.2 ประเด็นปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อการดำเนนิงานของสถาบันวจัิยและพัฒนา 

สถาบันวจัิยและพัฒนา ไดส้ำรวจความคิดเห็นจากผู้บรหิารและบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยท่ี

มีผลกระทบต่อการดำเนนิงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละดา้น ดังนี้ 

 2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจำปีท่ีชัดเจน 

 - บุคลากรปฏิบัตงิานในทิศทางเดยีวกัน 

 - ผลการปฏิบัตงิานดขีึ้นกว่าปท่ีีผ่านมา 

 - แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ ทำใหก้ารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว 

 - มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการให้กับ

บุคลากรไดร้ับทราบทุกระดับ 

2. อาจารย์มีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

 - บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชำนาญเฉพาะทาง 

 - คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ ซ่ึงมี

ความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรยีนการสอน 

 - มีระบบพ่ีเลี้ยง สำหรับใหอ้าจารย์ทำผลงานเขา้สู่ตำแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการดำเนนิงานในภารกจิดา้นการวิจัย 

ตัง้แต่ ตน้นำ้ กลางนำ้ และปลายนำ้ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีผลการดำเนินงานบรรลุ 

ตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการ 

ของชุมชน สรา้งชื่อเสยีงสร้างภาพลักษณ์ใหก้ับมหาวทิยาลัย 

   - บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานวิจัย ส่งผลใหมี้ผลงานวจัิย งานสรา้งสรรค์ท่ีมีการนำเสนอใน

เวทีวิชาการในระดับชาตแิละนานาชาตอิย่างต่อเนื่อง 

 - เผยแพร่ผลงานวจัิยมากข้ึนท้ังจำนวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจำนวนสทิธิบัตรเพ่ิมมากขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนในการพ่ึงพา

ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกดิเป็นศูนย์การเรียนรูใ้นพื้นท่ีชุมชนต่างๆ เป็นท่ีชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ท่ี

ทำงานบรกิารวชิาการนี้ สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างใหอ้าจารย์รุ่น

ใหม่สนใจเขา้มาทำงานรับใชชุ้มชนมากข้ึน 

5. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

 - บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกจิกรรมทัง้ระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีการทำงาน

ร่วมกันเป็นทมีอย่าง ชัดเจน ส่งผลใหก้ารปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลัยดข้ึีน 

 - บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ 

พึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
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 - บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาตคิวามต้องการของนักศึกษา ทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาท่ีจัดข้ึน ไดรั้บความสนใจจากนักศกึษาเป็นจำนวนมาก 

 - ระบบการประเมินบุคลากรท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลอืกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ 

 - ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสรมิใหบุ้คลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมโีอกาสในการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการ

ทำงานในระดับสากลมากข้ึน 

 - มรีะบบการทำงานและการประเมนิผลการทำงานท่ีอยู่ในระดับมาตรฐานขัน้สูง 

6. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทรีะดับชาติและนานาชาตเิป็น

จำนวนมาก 

 - มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศทำใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนที่จะ

พัฒนาองค์กรไปดว้ยกัน 

 - มีการกำหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับพันธกจิ 

ดา้นต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการกำกับตดิตามอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ 

 - การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาดา้นต่างๆ 

 - มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านท่ัวประเทศ  เพ่ิมโอกาสพัฒนาความเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นไดส้มบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นท่ัวไทย 

7. มหาวิทยาลัยมช่ืีอเสยีง เป็นท่ีสนใจของนักศกึษา 

 - เป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จำนวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of 

the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทำใหมี้ผู้สนใจเขา้ศกึษาต่อสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

 - เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงดา้นการผลิตครู และดา้นนาฎศิลป์ ทำให้มีจำนวนนักศึกษาท่ีมาสมัคร

ศกึษาต่อดา้นครูและดา้นนาฎศลิป์เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

 - มีนักศกึษาท่ีสรา้งชื่อเสยีงใหก้ับมหาวทิยาลัย ท้ังในระดับชาตแิละนานาชาตเิพ่ิมข้ึน 

 - การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพ่ิมโอกาสในการติดต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ  เช่น การจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยและบริการ

วิชาการไดม้ากขึ้น 

8. ผู้บรหิารและทีมผู้บรหิารมีวสิัยทัศน์ทา้ทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

จรงิจัง 

 - ผู้บรหิารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวทิยาลัยไปสู่ความสำเร็จ

ได้ 
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 - มีทีมผูบ้ริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง  ทำให้

มหาวิทยาลัยไดรั้บการยอมรับ 

 - บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งม่ันของคณะผู้บริหาร  โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เชื่อม่ันในวิสัยทัศน์ของท่านอธกิารบดี ท่ีจะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงคร้ังสำคัญ เท่าทันต่อบรบิท

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

 - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการกำหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและ

ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ

ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ  

 - มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการรับรูทิ้ศทาง 

และเปา้หมายของมหาวทิยาลัยอย่างท่ัวถึง และไดรั้บความร่วมมือในการดำเนนิงานของมหาวทิยาลัยจากบุคลากร

ทุกภาคส่วน 

 - มกีารทำงานเชิงรุก และเนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

9. มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

 - ส่งเสรมิใหอ้าจารย์และบุคลากรไดมี้โอกาสศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองใน

ดา้นต่างๆ ทำใหย้กระดับคุณภาพการปฏิบัตงิานดขีึ้น 

 - เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดม้โีอกาสในการเลื่อนตำแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน ทำให้เกดิกำลังใจในการ

ปฏิบัตงิาน 

10. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ  มีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายทำให้

บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวทิยาลัยไดร้วดเร็ว 

11. มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและมีพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม 

12. นักศกึษามกีารทำงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานมากขึ้น 

 - มกีารส่งเสรมิและพัฒนานักศกึษาในการทำงานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 - นักศกึษามผีลงานวิจัยเผยแพร่ระดับชาตมิากขึ้น 

13. มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรยีนการสอน การทำงานเนน้การ online ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึน 

 - มหาวทิยาลัยมีโอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอายุ 

 - มหาวทิยาลัยมีระบบ Credit bank สร้างโอกาสในการเปลี่ยนผู้สนใจเรียนแบบ non-degree สู่แบบ 

degree 
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 2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (7 ประเด็น) ดังต่อไปนี ้

1. การนำผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ยังมีนอ้ย 

 - การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย  ทำให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนีอ้ยดว้ย 

 - การนำผลงานวจัิยไปสู่การจดสทิธบัิตร อนุสทิธิบัตรและทรัพย์สนิทางปัญญามีนอ้ยและตอ้งใช้

ระยะเวลานาน 

2. บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

 - บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การเงนิ การคลังและพัสดุ 

 - บุคลากรบางส่วนมีทักษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับนอ้ย 

 - การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน 

 - ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจา้หนา้ท่ีกับอาจารย์ชาวต่างชาตยัิงมีอยู่นอ้ย 

3. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรม ยังไม่สามารถทำใหน้ักศกึษามีทักษะภาวะผู้นำ ทักษะ

ดา้นการคดิวเิคราะห์และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

4. การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จำนวนผู้เรียนมีเป็นจำนวนมากเกินไปส่งผล

กระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 

5. มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสัน้สำหรับการ Reskill หรือ Upskill นอ้ย 

6. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ขอ้มูลท่ีจัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่สามารถ

เชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ทำใหใ้ชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เต็มที่ 

 - ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นควา้ข้อมูล  เทคโนโลย ีและ ออนไลน์ มีข้อจำกัด 

7. การประชาสัมพันธ์เชงิรุกท้ังภายในและภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง 

 

 2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (6 ประเด็น)  ดังต่อไปนี ้

1. เทคโนโลยทัีนสมัยข้ึนเอ้ืออำนวยต่อการบริหารงาน 

  - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทำให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงาน

ภายนอกไดส้ะดวกยิ่งขึ้น 

 - การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และข้ันตอนในการทำงาน 

ส่งผลใหบุ้คลากรทำงานไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากข้ึน 

2. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ส่งเสรมิการเรียนรูท่ี้หลากหลาย 

 - ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ส่งเสรมิต่อการเรยีนรู้แบบ E-learning 

 - เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวดเร็ว มี

ประสทิธิภาพไรขี้ดจำกัด 
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- เทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลใหบุ้คลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการ

ความรู้ใหม่ ตอ้งขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อใหทั้นต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

 - ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยท่ีรัฐบาล

สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวจัิย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย 

 - ยุทธศาสตร์การวจัิยของชาตเิอ้ือในการผลักดันใหเ้กดิงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ  ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย 

 - การขยายตัวทางเศรษฐกจิในอนาคต มีความตอ้งการองค์ความรู้เชงิวชิาการ และการวจัิยเพื่อ

พัฒนาธุรกจิและอุตสาหกรรมสูงข้ึน 

 - ความต้องการของภาคธุรกจิและภาคเอกชนท่ีจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิดการบูร

ณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย  และบัณฑิตรูปแบบใหม่ท่ีตรงความต้องการของ

ตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

 - สภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจุบัน มีผลใหน้ักเรียนอาจเลอืกเรยีนในมหาวิทยาลัยท่ีมีค่าใช้จ่ายต่ำ

กว่า 

 - เศรษฐกจิโลกกา้วเข้าสู่เศรษฐกจิเชิงสรา้งสรรค์ (Creative Economy) 

5. กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ช่วยใหม้หาวทิยาลัย บรหิารงานและบรกิารวชิาการไดอ้ย่างกว้างขวาง 

 - กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ทำให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ียืดหยุ่น 

และคล่องตัว 

 - กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับลขิสิทธ์ิ สทิธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริการวิชาการได้

อย่างกวา้งขวางยิ่งขึ้น 

 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มีส่วน

ช่วยในการบูรณาการการศกึษากับงานวจัิยเกดิเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น 

6. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความตอ้งการของชุมชน

ในพื้นที่รับผดิชอบ จึงเป็นโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยได้นำศาสตร์หรอืองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มี

ความเข้มแข็งและยั่งยนื 

 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. งบประมาณจากรัฐและรายไดข้องมหาวิทยาลัยมีจำกัด ทำใหก้ารพัฒนาล่าช้า 

 - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัดทำให้เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้าขาด

ความทันสมัย 
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 - ขาดแหล่งรายได้ที่ม่ันคงท่ีนำมาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนใหท้ันสมัยจึงเกดิความ

ล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดไดทั้นเหตุการณ์ 

 - เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดนอ้ยลง แต่มีคำถามในเร่ืองความคุ้มค่า 

2. รัฐบาลขาดเสถยีรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

 - นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมกีารเปลี่ยนแปลงทำใหค้วบคุมไม่ได ้เกดิความไม่มั่นคงทางการเมือง 

ทำใหน้โยบายทางการศกึษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาตไิด ้

 - การขาดเสถยีรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมผีลกระทบต่อการดำเนินงานวิจัยและ

บรกิารวิชาการ 

  - ความไม่มีเสถยีรภาพทางการเมืองในประเทศทำใหเ้กดิการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความน่าเช่ือถอื ขาด

การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

3. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 - การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่

ตลอดเวลา 

 - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคับ ทำให้นโยบายการบรหิารของรัฐไม่ต่อเนื่อง

ส่งผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาตไิด้ 

4. สถาบันการศกึษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน 

 - สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

 - สถาบันการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมิภาค 

 - การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  ทำให้หน่วยงานประสบกับ

ปัญหาการรับนักศกึษาไม่ไดต้รงตามแผนท่ีกำหนดไว้ จึงตอ้งมีการปรับหลักสูตรใหทั้นสมัยและตอ้งปรับระบบการ

ประชาสัมพันธ์ใหมี้ประสทิธิภาพ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษา

สูง และหลากหลายท้ังเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลใหม้หาวทิยาลัยต้องมีการปรับตัวใหทั้นต่อการเปลี่ยนแปลง

และสามารถแข่งขันได้ 

 - การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น 

 - การแข่งขันทางดา้นหลักสูตรค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับมหาวทิยาลัยอ่ืนๆ ภายในประเทศ 

 - มีการเปิดมหาวทิยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน ทำให้ภาวะการ

แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศมีมากข้ึนเป็นเงาตามตัว 

ผู้บรโิภคมทีางเลอืกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลอืก 

 - มหาวทิยาลัยต่างๆ หั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสูก้ันในรูปแบบ “ทุนการศกึษา” 
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 - มหาวทิยาลัยต่างๆ ขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นท่ีต่างจังหวัด  

เพื่อแนะแนวการศกึษาต่อ หรือเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหนา้” 

 - มุมมองของต่างประเทศท่ีมองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาต ิ

  - มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหเ้ป็นหน่วยย่อยมากข้ึน ไม่จำเป็นตอ้งเรียน 3-4 

ปอีีกต่อไป เม่ือผู้เรยีนมทีางเลอืกใหม่สามารถทยอยเรียนและหน่วยย่อยสะสมไปและทำงานไปดว้ย 

5. สถานการณ์ทางเศรษฐกจิท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อ

การบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัยฯ 

 - สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้

ผู้เรยีน 

  - ประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่ เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดรเิร่ิมสรา้งสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

6. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทางกับ

หลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

7. การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหน้า

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น 

ขณะเดียวกันยังตอ้งเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัตเิหตุใหม่ที่มีความรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น เช่น COVID-19 ทำ

ให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาท่ีเปดิโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือแสวง

ความรู้ดว้ยตนเอง 

  - ผูป้กครองและนักศกึษาเรยีกร้องใหล้ดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 

8. หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยช้ันนำทั่วโลกไว้ในท่ีเดียวกัน โดยผู้เรียน

สามารถจะเลอืกสรรรายวชิาไดด้ว้ยตนเอง 

 - ธรรมชาติของโลกออนไลน์ท่ีรวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จำกัดเวลาและ

สถานที่ เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือ

สถาบันการศกึษาท่ียังปรับตัวไม่ได้ 

- ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ 

9. ความแตกต่างดา้นพื้นฐานทางการศกึษา ครอบครัวและเศรษฐกจิทำใหเ้กิดค่านิยมที่แตกต่างมีความ

ตอ้งการท่ีหลากหลายมากขึ้น 

10. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธกีารรับสมัครนักศกึษาทำให้มผีลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีศึกษาต่อ

ของนักเรียน 
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2.3 ผลการวเิคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

2.3.1  ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันวจิัยและพัฒนาในปัจจุบัน 

  ยุทธศาสตร์ของสถาบันวจัิยและพัฒนาในปัจจุบัน อยู่ในตำแหน่ง  “ป้องกันตัว” 

 

 

2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 ยุทธศาสตร์ของสถาบันวจัิยและพัฒนาท่ีปรับปรุงแลว้ อยู่ในตำแหน่ง  “ป้องกันตัว” 

จากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ในตำแหน่ง 

“ป้องกันตัว” สถาบันวิจัยและพัฒนา ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งเนน้ปรับปรุง (ระดับ 5) = สูง

มาก) ดังนี้ 

  018 การนำผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

  - การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทำให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีนอ้ยดว้ย 

  - การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสทิธบัิตร อนุสทิธิบัตรและทรัพย์สนิทางปัญญามีนอ้ยและตอ้งใช้

ระยะเวลานาน   

 026 มหาวทิยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะดา้นหลายระบบ ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่สามารถ

เชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ทำใหใ้ชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เต็มท่ี 
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  - ระบบขอ้มูล สารสนเทศ การค้นควา้ข้อมูล  เทคโนโลย ีและ ออนไลน์ มีข้อจำกัด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นท่ีเป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งเน้น

ปรับปรุง (ระดับ 5) = สูงมาก)  ดังนี้ 

033 ภาครัฐสนับสนุนการวจัิยอย่างหลากหลาย 

 - ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยท่ีรัฐบาล

สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวจัิย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย 

 - ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาตเิอื้อในการผลักดันใหเ้กดิงานวจัิยของมหาวทิยาลัย 

028 เทคโนโลยทัีนสมัยขึ้นเอ้ืออำนวยต่อการบรหิารงาน 

  - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทำใหส้ามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงาน

ภายนอกไดส้ะดวกยิ่งขึ้น 

 - การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และข้ันตอนในการทำงาน 

ส่งผลใหบุ้คลากรทำงานไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 

จากการแกไ้ขปรับปรุงข้างตน้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถปรับไปอยู่ตำแหน่ง “เร่งขยายงาน” ดัง

แสดงไดจ้ากภาพขา้งล่างนี้ 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

วสัิยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่ เป็นเลิศอยู่ ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวทิยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑติท่ีเนน้องค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ  

2) การวจัิยทางวิชาการท่ีอุดมไปดว้ยความคิดสร้างสรรค์  

3) ผลงานวิชาการท่ีตอบและแกปั้ญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
 

พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ท่ีรับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาต ิมีจติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลัวลม้เหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่ ง ม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ ท่ี เป็นเอตทัคคะ  

ท่ีสามารถนำไปใช้ใหเ้กดิผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวชิาการที่อุดมไปดว้ยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ท่ีตอบและแกปั้ญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้ เป็น ท่ียกย่องและชื่นชม 

ของมนุษยชาติ 
 

ภารกจิหลัก (Key result area) 
 

1) ผลติบัณฑติท่ีมคุีณภาพระดับแนวหนา้  

2) ใหบ้รกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้รกิารเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สบืสานความเป็นไทย  

4) วิจัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู ้ 

5) เป็นมหาวทิยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบรหิารจัดการ และเน้นใหเ้ครอืข่ายมีส่วนร่วม  
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เสาหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชพี (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏบัิตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มจิีตสาธารณะ 

นยิามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชพี มีทักษะและมคีวามมุ่งม่ันใน

การปฏิบัติงาน สามารถใชห้ลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรูค้วามชำนาญในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มจิีตสาธารณะ หมายถงึ บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รูจั้กแบ่งปัน ช่วยเหลอืผูอ่ื้น มุ่งทำความดท่ีีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยดึม่ันคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นยิามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้ นความ เป็ น วัง  ห มายถึ ง  เป็ น มห าวิทยาลั ย ท่ี เน้ นภาพลั ก ษ ณ์  ทั ก ษะ แล ะบุคลิ กภาพ   

ท่ีสะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันไดใ้นระดับชาตแิละนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผู้รับบรกิารไดอ้ย่างท่ัวถงึและมี

ประสทิธิภาพ 
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ค่านยิมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดม่ันในค่านยิมหลักสี่ประการในการนำพามหาวทิยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

การยดึม่ันในค่านิยมหลักท่ีเรียกว่า WHIP ขา้งต้น จะเป็นสิ่งท่ีใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการดำเนินการของ

มหาวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเด็ น คุณ ค่าท่ีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ 

สวนสุนันทาใหค้วามสำคัญและยดึถอื และมีการแสดงออกเป็นวถิชีีวติของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซ่ึง

จะสรา้งความเข้มแข็งใหก้ับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤตปิฏบัิตเิป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวทิยาลัยแห่ง

นี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็นทีม 

และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยท่ี

ยึดถอื “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ 
 

นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จท่ีกำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสำเร็จสูงสุดในเสน้ทางวชิาชพี 

2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาท่ีมอีดตีอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชีวติการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการองค์กรในทุกมติิ 

4) จัดสภาพแวดล้อมท่ีดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรยีนรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณาจารย์ไดพั้ฒนาในเสน้ทางวชิาชีพท้ังในดา้นวุฒกิารศกึษาและผลงาน

วิชาการ รวมทัง้ความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวชิาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันท้ัง

ในระดับประเทศและระดับสากล 
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2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศกึษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเนน้ผลติบัณฑิตใหเ้ป็นผู้ที่มีความรู้ลกึซ่ึงในศาสตร์ท่ีสำเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีดี 

5) พัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑติท่ีมีความรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยแีละการใชภ้าษาอังกฤษอยู่

ในระดับท่ีด ีสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติท่ีมีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษท่ีโดดเด่นนอกจากศาสตร์ท่ี

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจัิย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ไดจ้รงิ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้กีารบูรณาการวจัิยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตัง้แต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมขีดีความสามารถในด้านการวจัิยและ

สรา้งผลงานท่ีเป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการท่ีเช่ือมโยงกับงานวจัิย และเกิดการบูรณาการกับการเรยีนการ

สอน 

2) สรา้งเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการใหบ้ริการวชิาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนใหเ้ข้มแข็ง ยั่งยนื นำไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมใหมี้การจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ใหแ้ก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสบืสานศลิปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 
 

เม่ือสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ตอ้งปรับเปลี่ยน เพื่อใหเ้กดิความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต 

แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คอื SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเตมิเต็มในสิ่งท่ียังเดินไปไม่ถึงจุดหมาย
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ปลายทางและเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมท่ีมีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตาม

ระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี เพราะนี่คอืสิ่ง

ท่ีทรงคุณค่าท่ีจะตอ้งดูแลรักษาเอาไว ้สามารถแสดงไดด้ังภาพที่ 3  
 

 
ภาพท่ี 3 รูปแบบการบริหารมหาวทิยาลัย SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยไดก้ำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแห่งความย่ังยืนที่พร้อมจะเตบิโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวทิยาลัยที่ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ในเชิงการบรหิารงานและวชิาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแห่งความผาสุกท่ีลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวิชาการ 

 

 

20



 

 

 

ท้ังนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพท่ี 4 

 
 

ภาพท่ี 4 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติใหเ้ป็นมืออาชพี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวจัิยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาตเิพื่อคุณภาพชวิีต เศรษฐกจิและสังคม

อย่างย่ังยืน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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บทที่ 3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565-2569) 

 

3.1 วสัิยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นคลังความรู ้สรา้งปัญญาและนวัตกรรมดา้นวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 

 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีด้วยหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรทีาง

วิชาการ พรอ้มท้ังมีการวางแผนการบรหิารความเสี่ยง 

2.  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้ณาจารย์สร้างองค์ความรู้ดว้ยกระบวนการวิจัย บริการวชิาการ เพื่อนำไป

พัฒนาการเรยีนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์ 

3.  บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม 

4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น

ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

 

3.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

  บรหิารจัดการงานวิจัยและงานบรกิารวชิาการแก่สังคม   
   

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1)  ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์”   
 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มุ่งม่ันบริหารจัดการงานวจัิยและบริการวิชาการดว้ยหลักธรรมาภบิาล 
 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ดว้ยจิต

สาธารณะ 
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3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ส่งเสรมิคุณภาพงานวจัิยและบรกิารวชิาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรูสู้่สากล 

 

3.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

1. บรหิารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

2. มุ่งม่ันการส่งเสรมิ สนับสนุนการวจัิยและการบรกิารวชิาการอย่างมคุีณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ

ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

3. มุ่งเนน้การใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน 

4. เป็นศูนย์กลางขอ้มูลสารสนเทศทางดา้นการวจัิยและบรกิารวชิาการ 
 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาสถาบันวจัิยและพัฒนาใหเ้ป็นองค์กรท่ีมกีารบรหิารจัดการ    

            อย่างมีประสทิธิภาพ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวจัิยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาตเิพื่อคุณภาพชวิีต เศรษฐกจิ   

  และสังคมอย่างย่ังยืน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนท่ียุทธศาสตร์ของสถาบันวจัิยและพัฒนา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

24



ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

1.2.4 จํานวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ

สิ่งประดษิฐของนักศกึษาของหนวยงานไปนําเสนอ/ประกวดในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ

ผลงาน 75 75 75 75 75 1.2.4.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําเสนอ ประกวดผลงานวจิัย

งานสรางสรรคและสิ่งประดษิฐของนักศกึษาในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการสงเสรมิการนําเสนอหรอืประกวดผลงานวชิาการของนักศกึษาใน

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ

รองผูอํานวยการฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

1.2.5 จํานวนการขึ้นทะเบยีนการคา (Start-Up) ราย 5 5 5 5 5 1.2.5.1 สงเสรมิและพัฒนานักศกึษาใหเปนผูประกอบการรายใหม 

(Start-Up)

โครงการพัฒนานักศกึษาใหเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) รองผูอํานวยการฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

1.2.6 จํานวนอาจารยที่สรางนักศกึษาที่มผีลงานวจิัย บทความวชิาการ 

งานสรางสรรค หรอืสิ่งประดษิฐ

คน 75 75 75 75 75

1.2.7 จํานวนนักศกึษาที่มผีลงานวจิัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค 

หรอืสิ่งประดษิฐ

คน 75 75 75 75 75

1.5.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น คน 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 1.5.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ

เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น

โครงการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ รองผูอํานวยการฝายบรหิาร ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

รอยละ 72.00 74.00 75.00 76.00 77.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร รองผูอํานวยการฝายบรหิาร ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.6 มหาวทิยาลัยผานเกณฑการประเมนิคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 รอยละการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซตของ

หนวยงาน

คะแนน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.6.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหมกีารดําเนนิการตามเกณฑการ

ประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน

โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส รองผูอํานวยการฝายบรหิาร ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมสีวนรวมในการขับเคลื่อน

มหาวทิยาลัยตามทศิทางที่กําหนดไว

1.7.1 รอยละความสําเร็จของการถายทอดทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย รอยละ ≥90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดยประยุกตใช

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและหลักธรรมาภบิาลในการ

บรหิารจัดการของมหาวทิยาลัยใหมคีวามยดืหยุนและคลองตัว

โครงการกํากับองคการที่ดี รองผูอํานวยการฝายบรหิาร ฝายบรหิารงานทั่วไป/

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.8.1 รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรยีนเกี่ยวกับอาคารสถานที่

 สิ่งแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย

รอยละ ≥90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร หองเรยีน 

หองปฏบิัตกิาร และภูมทิัศนที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอมใหพรอม

สําหรับการจัดการเรยีนการสอนและภารกจิอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทิัศนและสื่งอํานวยความสะดวก

ที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม

รองผูอํานวยการฝายบรหิาร ฝายบรหิารงานทั่วไป

1.8.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการมาตรการประหยัดพลังงาน รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.8.2.1 สงเสรมิใหหนวยงานดําเนนิการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน เพื่อใหมงีบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาเพิ่มมากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน รองผูอํานวยการฝายบรหิาร ฝายบรหิารงานทั่วไป

แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสถาบันวจัิยและพัฒนาใหเปนองคกรที่มกีารบรหิารจัดการอยางมปีระสทิธภิาพ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ
คาเปาหมาย

1.8 มหาวทิยาลัยมกีารบรหิารจัดการอาคารสถานที่ และ

สิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนนิการตามพันธ

กจิไดอยางครบถวนและเกดิความประหยัดงบประมาณ 

รวมถงึมกีารบรหิารจัดการดัวยระบบดจิทิัล

ฝายท่ีรับผดิชอบ

1.5 บุคลากรมคุีณภาพสูง ทัง้ความรู ทักษะและทัศนคติ

ในการปฏบิัตงิาน ตลอดจนมคีวามกาวหนาในสายอาชีพ

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม ผูกํากับดูแล

1.2 มหาวทิยาลัยมกีารสงเสรมิและสนับสนุนใหนักศกึษา

มคุีณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค มทีักษะที่จําเปนใน

รูปแบบมหาวทิยาลัยดจิทิัล มคีวามสามารถเฉพาะทาง 

และเปนที่ยอมรับในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

1.2.6.1 สงเสรมิใหอาจารยและนักศกึษารวมสรางผลงาน ใหเกดิ

ทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตรที่ศกึษา

โครงการสรางผลงานดวยอาจารยรวมกับนักศกึษา รองผูอํานวยการฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)
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2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสรางสรรค ไดรับการ

ตพีมิพ เผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ

2.1.1 รอยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ตพีมิพ เผยแพร

ในระดับชาตหิรอืนานาชาตติออาจารยประจําและนักวจิัย

รอยละ 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.1.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจิัย หรอืงาน

สรางสรรค

ของอาจารยประจําและนักวจิัยใหไดรับการตพีมิพเผยแพร ใน

โครงการสงเสรมิการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยของอาจารยประจําและ

นักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาติ

รองผูอํานวยฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.2.1 จํานวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรอืงานวชิาการที่

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลติภัณฑหรอืสรางรายไดลดรายจาย หรอื

พัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยนื

ผลงาน 50 50 50 50 50 2.2.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจากงานวจิัย 

งานนวัตกรรม งานสรางสรรค หรอืงานวชิาการ ใหเกดิประโยชน

กับชุมชน

โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวจิัย นวัตกรรมและงานวชิาการ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน 

รองผูอํานวยฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.2.2 จํานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร ผลงาน 130 130 130 130 130 2.2.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจิัย งานนวัตกรรม

หรอืงานสรางสรรคใหไดรับการจดอนุสทิธบิัตร สทิธบิัตร

โครงการสงเสรมิการจดอนุสทิธบิัตรหรอืสทิธบิัตร รองผูอํานวยฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.2.3 จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรอืงานสทิธบิัตรที่นําไปใชประโยชน

เชิงพาณชิย สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs)

ผลงาน 7 9 11 13 15 2.2.3.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหนําผลงานวจิัย นวัตกรรมหรอื

งานสทิธบิัตรที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณชิย

โครงการนําผลงานวจิัย นวัตกรรม ไปใชประโยชนเชิงพาณชิย รองผูอํานวยฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.4.1 จํานวนศูนยการเรยีนรูที่เปนแหลงใหคําปรกึษาแกประชาชนในชุมชน

หรอืบุคคลทั่วไป

ศูนยการ

เรยีนรู

1 1 1 1 1 2.4.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาแหลงเรยีนรู เพื่อการ

ถายทอดความรูทางวชิาการใหกับชุมชนและทองถิ่น

โครงการพัฒนาศูนยการเรยีนรู/แหลงเรยีนรู รองผูอํานวยการฝายบรกิารวชิาการ ฝายบรกิารวชิาการ

2.4.3 รอยละของครัวเรอืนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจนและ/

หรอืยกระดับรายไดครัวเรอืน

รอยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.4.2.1 สงเสรมิการใหบรกิารวชิาการ โดยเนนการสรางความ

เขมแข็งอยางยั่งยนืใหกับชุมชน โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุม

อาชีพ ผูประกอบการใหมและทองถิ่น

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับเศรษฐกจิฐานราก รองผูอํานวยการฝายบรกิารวชิาการ ฝายบรกิารวชิาการ

2.4.5 จํานวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดรายยอยที่ไดรับการพัฒนา

ราย 50 50 50 50 50 2.4.5.1 สงเสรมิการใหบรกิารวชิาการ โดยเนนการสรางความ

เขมแข็งอยางยั่งยนืใหกับนผูประกอบการใหมและผูประกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดรายยอย

โครงการถายทอดองคกรความรูใหกับผูประกอบการ รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวจัิย

 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บาท/คน  ≥25000  ≥25000  ≥25000  ≥25000  ≥25000

 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี บาท/คน  ≥60000  ≥60000  ≥60000  ≥60000  ≥60000

 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ บาท/คน  ≥50000  ≥50000  ≥50000  ≥50000  ≥50000

2.6 สถาบันวจิัยและพัฒนาสามารถบรหิารจัดการ

ทรัพยสนิ สนิทรัพย และระดมทุน เพื่อใชในการปฏบิัติ

ตามภารกจิ

2.6.1 เงนิรายไดจากการบรกิารวชิาการ เปนที่ปรกึษาตออาจารยประจํา บาท/คน      500,000      500,000      500,000      500,000      500,000 2.6.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานตางๆ

 อยางเปนระบบ

โครงการจัดหารายไดดวยการบรกิารวชิาการ รองผูอํานวยการฝายบรหิาร ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

2.7 วารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 17 17 17 17 17 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสูมาตรฐานและคุณภาพทัง้ระบบ รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.8.1 รอยละของการบรกิารวชิาการที่มกีารบูรณาการกับการจัดการเรยีน

การสอนหรอืการวจิัย

รอยละ 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

2.8.2 รอยละอาจารยประจําที่ทํางานบรกิารวชิาการแกชุมชนและทองถิ่น รอยละ 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00

2.8.3 จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ อววน. เขาไปชวยพัฒนา ชุมชน 20 25 25 30 30

2.9 พัฒนาอาจารยและนักวจิัยมศีักยภาพในการรเิริ่ม

สรางสรรค งานวจิัย นวัตกรรม และการบรกิารวชิาการ

อยางมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 จํานวนชุดโครงการวจิัยที่เกดิประโยชนตอมหาวทิยาลัย ชุมชนและ

สังคม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs) 

ชุดโครงการ 15 15 15 15 15 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรอืนักวจิัยใหมคีวามคิด

รเิริ่มสรางสรรคงานวจิัยและนวัตกรรมอยางมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

3.1 สถาบันวจิัยและพัฒนาขับเคลื่อนการดําเนนิงานตาม

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย เพื่อใหมหาวทิยาลัยเปนที่

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

(2) ดานวจิัยและบรกิารวชิาการ

รอยละ 80.00 85.00 90.00 90.00 95.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร

3.2 เครอืขายมสีวนรวมในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธที่ดกัีบหนวยงาน

3.2.1 รอยละของเครอืขายที่มผีลผลติรวมกันและเปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลัย

รอยละ 90.00 92.00 94.00 96.00 100.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเครอืขายและทองถิ่นมสีวนรวมในการ

พัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกจิ (การผลติบัณฑติ การวจิัย 

บรกิารวชิาการ และการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

โครงการการมสีวนรวมของเครอืขายและทองถิ่นในการพัฒนาหนวยงาน รองผูอํานวยการฝายบรกิารวชิาการ ฝายบรกิารวชิาการ

3.6 สถาบันวจิัยและพัฒนามกีารดําเนนิการจัดกจิกรรม

ความรวมมอืกับเครอืขายในประเทศและทองถิ่น

3.6.1 รอยละของเครอืขายความรวมมอืในประเทศที่มกีารจัดกจิกรรม

รวมกัน

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรวมมอืกับเครอืขายภายในประเทศ

เพื่อกอใหเกดิประโยชนกับหนวยงาน

โครงการความรวมมอืกับเครอืขายภายในประเทศ รองผูอํานวยการฝายบรกิารวชิาการ ฝายบรกิารวชิาการ

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสรมิและสนับสนุนการสรางงานวจัิยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาตเิพื่อคุณภาพชวีติ เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยนื

ตัวชี้วัด หนวยนับ
คาเปาหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ ผูกํากับดูแลโครงการ/กจิกรรม ฝายท่ีรับผดิชอบ

รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุ

สทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร หรอืนําไปใชประโยชนพัฒนา

ชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทัง้นําไปใชประโยชน

เชิงพาณชิย

2.4 มหาวทิยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู และ

บรกิารทางวชิาการแกชุมชน โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน 

กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมคีวาม

เขมแข็งอยางยั่งยนืตามศาสตรพระราชา

2.5 มหาวทิยาลัยมแีหลงทุนในการสนับสนุนการทํางาน

วจิัย นวัตกรรม หรอืงานสรางสรรค

ผูกํากับดูแล ฝายท่ีรับผดิชอบ

2.5.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวจิัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครอืขายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรอืภาคบรกิาร

2.8 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบรกิารวชิาการ ที่ได

มาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรกิารวชิาการที่สอดคลองกับ

ความตองการ และเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

รองผูอํานวยการฝายบรกิารวชิาการ ฝายบรกิารวชิาการ

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครอืขาย

โครงการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการ

แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ
คาเปาหมาย

บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)
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บทที่ 5 แผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
5.1 โครงการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนนิการในภาพรวมของมหาวทิยาลัย 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

(Start-Up) (Agenda) 

- ฝ่ายวจัิยและเผยแพร ่

2. โครงการส่งเสรมิการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจำและนักวจัิยในระดับชาตแิละนานาชาต ิ(Agenda) 

200,000 ฝ่ายวจัิยและเผยแพร ่

รวมท้ังส้ิน 200,000 
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คาเปาหมาย

ป 2565 ภาคปกต ิ(บาท) ภาคพเิศษ (บาท) รวม (บาท)

1.2.4 จํานวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ

สิ่งประดษิฐของนักศกึษาของหนวยงานไปนําเสนอ/ประกวดในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ

ผลงาน 75 โครงการสงเสรมิการนําเสนอหรอืประกวดผลงานวชิาการของนักศกึษาใน

ระดับชาตหิรอืนานาชาติ

                               -                              -                                 -   รองผูอํานวยการฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

1.2.5 จํานวนการขึ้นทะเบยีนการคา (Start-Up) ราย 5 โครงการพัฒนานักศกึษาใหเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up)                                -                              -                                 -   รองผูอํานวยการฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

1.2.6 จํานวนอาจารยที่สรางนักศกึษาที่มผีลงานวจิัย บทความวชิาการ 

งานสรางสรรค หรอืสิ่งประดษิฐ

คน 75

1.2.7 จํานวนนักศกึษาที่มผีลงานวจิัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค 

หรอืสิ่งประดษิฐ

คน 75

1.5.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น คน 1 โครงการเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ                                -                              -                                 -   รองผูอํานวยการฝายบริหาร ฝายบริหารงานทั่วไป

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

รอยละ 72.00 โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร                                -                              -                                 -   รองผูอํานวยการฝายบริหาร ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.6 มหาวทิยาลัยผานเกณฑการประเมนิคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 รอยละการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซตของ

หนวยงาน

คะแนน 100.00 โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส                                -                              -                                 -   รองผูอํานวยการฝายบริหาร ฝายบริหารงานทั่วไป

โครงการกํากับองคการท่ีดี

1.8.1 รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียนเก่ียวกับอาคาร

สถานที่ สิ่งแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวทิยาลัย

รอยละ ≥90.00 โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทัิศนและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเปนมติร

ตอสิ่งแวดลอม

                               -                    50,000.00                     50,000.00

1.8.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการมาตรการประหยัดพลังงาน รอยละ 100.00 โครงการประหยัดพลังงาน                                -                      5,000.00                       5,000.00

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมสีวนรวมในการขับเคลื่อน

มหาวทิยาลัยตามทศิทางที่กําหนดไว

1.7.1 รอยละความสําเร็จของการถายทอดทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย รอยละ

1.8 สถาบันวจิัยและพัฒนามกีารบริหารจัดการอาคารสถานที่ 

และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนนิการตามพันธกิจ

ไดอยางครบถวนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวยระบบดจิทิัล

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสถาบันวจัิยและพัฒนาใหเปนองคกรที่มกีารบรหิารจัดการอยางมปีระสทิธภิาพ

1.2 มหาวทิยาลัยมกีารสงเสริมและสนับสนุนใหนักศกึษามี

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค มทีักษะที่จําเปนในรูปแบบ

มหาวทิยาลัยดจิทิัล มคีวามสามารถเฉพาะทาง และเปนที่

ยอมรับในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

               แผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ/กจิกรรม ฝายท่ีรับผดิชอบ
 งบประมาณ

ผูกํากับดูแล

1.5 บุคลากรมคุีณภาพสูง ทัง้ความรู ทักษะและทัศนคตใินการ

ปฏบิัตงิาน ตลอดจนมคีวามกาวหนาในสายอาชีพ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร ฝายบริหารงานทั่วไป/

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

                               -                              -                                 -   รองผูอํานวยการฝายวจิัยและเผยแพร

90.00                 3,423,000.00

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายวจิัยและเผยแพรโครงการสรางผลงานดวยอาจารยรวมกับนักศกึษา

ฝายบริหารงานทั่วไป

5.2 แผนปฏบิัตกิาร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวจัิยและพัฒนา
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2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสรางสรรค ไดรับการตพีมิพ 

เผยแพรในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ

2.1.1 รอยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ตพีมิพ 

เผยแพรในระดับชาตหิรอืนานาชาตติออาจารยประจําและนักวจิัย

รอยละ 55.00 โครงการสงเสรมิการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยของอาจารยประจําและ

นักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาติ

                               -                  200,000.00                   200,000.00 รองผูอํานวยฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.2.1 จํานวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรอืงานวชิาการที่

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลติภัณฑหรอืสรางรายไดลดรายจาย 

หรอืพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยนื

ผลงาน 50 โครงการถายทอดองคความรูท่ีไดจากการวจิัย นวัตกรรมและงานวชิาการ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน 

                    35,000.00                            -                       35,000.00 รองผูอํานวยฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.2.2 จํานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร ผลงาน 130 โครงการสงเสรมิการจดอนุสทิธิบัตรหรอืสทิธิบัตร                                -                    35,000.00                     35,000.00 รองผูอํานวยฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.2.3 จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรอืงานสทิธบิัตรที่นําไปใชประโยชน

เชิงพาณชิย สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs) 
(13)

ผลงาน 7 โครงการนําผลงานวจิัย นวัตกรรม ไปใชประโยชนเชงิพาณชิย                                -                  300,000.00                   300,000.00 รองผูอํานวยฝายวจิัยและเผยแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.4.1 จํานวนศูนยการเรียนรูที่เปนแหลงใหคําปรึกษาแกประชาชนใน

ชุมชนหรอืบุคคลทั่วไป

ศูนยการ

เรียนรู

1 โครงการพัฒนาศูนยการเรยีนรู/แหลงเรยีนรู                                -                    10,000.00                     10,000.00 รองผูอํานวยการฝายบริการวชิาการ ฝายบริการวชิาการ

2.4.3 รอยละของครัวเรอืนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน

และ/หรอืยกระดับรายไดครัวเรอืน

60.00 โครงการการพัฒนาคุณภาพชวีติและยกระดับเศรษฐกจิฐานราก                                -                1,616,050.00                 1,616,050.00 รองผูอํานวยการฝายบริการวชิาการ ฝายบริการวชิาการ

2.4.5 จํานวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดรายยอยที่ไดรับการพัฒนา

50 โครงการถายทอดองคกรความรูใหกับผูประกอบการ                  1,267,950.00                            -                   1,267,950.00 รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคตออาจารยประจําและ

นักวจัิย

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครอืขาย

2.6 สถาบันวจิัยและพัฒนาสามารถบริหารจัดการทรัพยสนิ 

สนิทรัพย และระดมทุน เพื่อใชในการปฏบิัตติามภารกิจ

2.6.1 เงนิรายไดจากการบริการวชิาการ เปนที่ปรึกษาตออาจารยประจํา บาท/คน 500,000 โครงการจัดหารายไดดวยการบรกิารวชิาการ                                -                              -                                 -   รองผูอํานวยการฝายบริหาร ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสูมาตรฐานและคุณภาพท้ังระบบ

2.8.1 รอยละของการบริการวชิาการที่มกีารบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอนหรอืการวจิัย

รอยละ 95.00

2.8.2 รอยละอาจารยประจําที่ทํางานบริการวชิาการแกชุมชนและทองถ่ิน รอยละ 91.00                                -                  700,000.00

2.8.3 จํานวนชุมชน/ทองถ่ินที่ อววน. เขาไปชวยพัฒนา ชุมชน 20

2.9 พัฒนาอาจารยและนักวจิัยมศีักยภาพในการริเร่ิม

สรางสรรค งานวจิัย นวัตกรรม และการบริการวชิาการอยางมี

ประสทิธภิาพ

2.9.1 จํานวนชุดโครงการวจิัยที่เกิดประโยชนตอมหาวทิยาลัย และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs) 

ชุดโครงการ 15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย

                               -                  300,000.00                   300,000.00 รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร ฝายวจิัยและเผยแพร

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุ

สทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร หรอืนําไปใชประโยชนพัฒนาชุมชนให

สามารถพึ่งพาตนเองได รวมทัง้นําไปใชประโยชนเชิงพาณชิย

2.4 มหาวทิยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทาง

วชิาการแกชุมชน โรงเรียน วสิาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ 

ผูประกอบการใหม และทองถ่ินใหมคีวามเขมแข็งอยางยั่งยนื

ตามศาสตรพระราชา

2.5 มหาวทิยาลัยมแีหลงทุนในการสนับสนุนการทํางานวจิัย 

นวัตกรรม หรอืงานสรางสรรค

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ
คาเปาหมาย

โครงการ/กจิกรรม ฝายท่ีรับผดิชอบผูกํากับดูแล
 งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสรมิและสนับสนุนการสรางงานวจัิยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชวีติ เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยนื

รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร                6,100,000.00 ฝายวจิัยและเผยแพร

                  700,000.00 รองผูอํานวยการฝายบริการวชิาการ ฝายบริการวชิาการ

รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร ฝายวจิัยและเผยแพร                  500,000.00

โครงการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการ

จัดสรรทุนอุดหนุนการบริการวชิาการ (พัฒนาศูนยการเรียนรูภายใตสถาบันวจิัยฯ)

2.8 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบริการวชิาการ ที่ไดมาตรฐาน 

สอดรับกับความตองการของทองถ่ินและสังคม

2.7 วารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 17

5.2 แผนปฏบิัตกิาร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวจัิยและพัฒนา
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โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)

3.2 เครอืขายมสีวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดี

กับหนวยงาน

3.2.1 รอยละของเครอืขายที่มผีลผลติรวมกันและเปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลัย

รอยละ 90.00 โครงการการมสีวนรวมของเครอืขายและทองถิ่นในการพัฒนาหนวยงาน                                -                              -                                 -   รองผูอํานวยการฝายบริการวชิาการ ฝายบริการวชิาการ

3.6 สถาบันวจิัยและพัฒนามกีารดําเนนิการจัดกิจกรรมความ

รวมมอืกับเครอืขายในประเทศและทองถ่ิน

3.6.1 รอยละของเครอืขายความรวมมอืในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรม

รวมกัน

รอยละ 100.00 โครงการความรวมมอืกับเครอืขายภายในประเทศ                                -                              -                                 -   รองผูอํานวยการฝายบริการวชิาการ ฝายบริการวชิาการ

1,438,560.00            -                      1,438,560.00             

11,874,510.00           5,306,050.00                    17,180,560.00

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ
คาเปาหมาย

โครงการ/กจิกรรม ฝายท่ีรับผดิชอบผูกํากับดูแล

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ

 งบประมาณ

รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร รองผูอํานวยการฝายวจิัยและแพร                1,200,000.00

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - กจิกรรมรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  ยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูตลอดชวีติ 

(คาจางชั่วคราว  เงนิสํารองเลี้ยงชพี  คาครองชพี  เงนิประกันสังคม คาอบรมพัฒนาบุคลากร เงนิประจําตําแหนงผูบรหิาร)

รวมงบประมาณท้ังสิ้น (บาท)

3.1 สถาบันวจิัยและพัฒนาขับเคลื่อนการดําเนนิงานตาม

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย เพื่อใหมหาวทิยาลัยเปนที่

3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

(2) ดานวจิัยและบริการวชิาการ

80.00รอยละ

5.2 แผนปฏบิัตกิาร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวจัิยและพัฒนา
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ส่วนท่ี 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัตจิำเป็นตอ้งใหค้วามสำคัญต่อการบรหิารจัดการ เพื่อใหเ้กดิการประสานความร่วมมือใน

การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ รวมท้ังมีการพัฒนา

ระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงไดก้ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ในเร่ือง

แนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏบัิตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อใหม้กีารตดิตามประเมนิผลอย่างเป็นระบบ โดยมกีารกำหนดตัวช้ีวัดเป็นเคร่ืองมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของ(ชื่อหน่วยงาน)มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีสอดคลอ้งกับเปา้หมายและตัวช้ีวัด 

3. กำหนดเคร่ืองช้ีวัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการดำเนนิการ 

เพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมนิผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังภายใน และภายนอกใหมี้ความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัตไิดอ้ย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้า งความ เข้า ใจ ร่วมกั น เกี่ ยวกั บ แน วคิด แล ะส าระสำคัญ ของแผน ยุท ธศาส ต ร์  

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเ้กดิผลในทางปฏบัิติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเนน้ผลลัพธ์ของการดำเนนิงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสามารถเชื่อมโยง 

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามท่ีกำหนดไว้ 

1.4 จัดใหมี้การลงนามคำรับรองการปฏิบัตงิาน เพื่อสรา้งพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรท้ัง

ระบบ พร้อมท้ังเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบัิตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การ

ประเมนิผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านกจิกรรมต่างๆ เพื่อกระตุน้ ปลุกเรา้ และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏบัิตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัต ิโดยมแีนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายใน สถาบันวจัิยและพัฒนา ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกจิและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ 

(1) แผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย 

(2) แผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวชิาการ 

(3) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดหารายได้ 

(4) แผนปฏิบัตกิารดา้นการปรับปรุงภูมทัิศน์และสิ่งแวดลอ้ม 

(5) แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

(6) แผนพัฒนาบุคลากร 

(7) แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

(8) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(9) แผนการจัดการความรู้ 

(10) แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(11) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง 

(12) แผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(13) แผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

(14) แผนปฏิบัตกิารดา้นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
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2.2 กำหนดข้ันตอนของกระบวนการดำเนนิงานตามแผนงานโครงการใหช้ัดเจน มุ่งเนน้ที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการดำเนนิงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลท่ี ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังสามารถตดิตามและประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยดว้ยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้เป็นข้ันตอนที่มีความสำคัญมากท่ีจะผลักดันการทำงานของกลไก

ท้ังหมดใหส้ามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว ้เพื่อใหผู้ม้สี่วนเกี่ยวขอ้งมีความรู้สกึเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมท้ังตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนกึกำลังในหลายมิตใินการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดยีวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคอืวสิัยทัศน์

ท่ีตัง้ไว ้ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ใหป้ระสบผลสำเร็จ จึงประกอบดว้ยส่วนสำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับไดม้คีวามเขา้ใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนนิงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการท่ีปฏบัิตไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป ฝ่ายและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัตอิย่างชัดเจน รวมท้ังตอ้งมีระบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุ่งเนน้การทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความกา้วหนา้ของการดำเนนิการในทุกระดับ 
 

การตดิตามและประเมนิผล 

เม่ือมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ท่ี เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องวางระบบท่ีจะวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จำเป็นตอ้งมีการติดตามและประเมนิผล เพื่อช่วยให้ทราบถงึความกา้วหนา้ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยใหผู้้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การตดิตามและประเมนิผลที่มีประสทิธิผล จะตอ้งอาศัย

ดัชนช้ีีวัดความสำเร็จในหลายมิต ิและหลายระดับ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การตดิตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมท้ังสรุป

บทเรียนและข้อ เสนอแนะสำห รับนำไปใช้ในการป รับป รุงกระบวนการ จัดทำแผน เชิงยุทธศาสต ร์  

ขององค์กรใหมี้ประสทิธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปี  โดยการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิงานเป็นประจำทุกเดอืน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถงึความกา้วหนา้ และปัญหาอุปสรรค
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ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้รวมถึงการ

จัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การตดิตามผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการดำเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแผนที่กำหนด 

4. การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีท่ีกำหนดไว้แล้ว โดยมีการกำหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมนิผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับฝ่าย เพื่อเช่ือมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวทิยาลัย เพื่อแสดงถงึผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏบัิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่  ๔/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)   

และจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ  

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดทำแผนยุทธศาสตร ระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) เพ่ือเปนแผน

ช้ีนำในการกำหนดแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป แปลงไปสูการปฏิบัติในแผน ระยะ ๕ ป และในแตละปตอไป ประกอบ

กับสภาพแวดลอมของโลกในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีผลกระทบตอการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย จึงตองมีการทบทวนเปาประสงค แผนงาน/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน        

 เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอหนวยงานและมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการทบทวน แผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และจัดทำ

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดัง

รายช่ือตอไปน้ี 

      ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย    ยอดฉิม    ที่ปรึกษา 

      ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา   จันทราสา  ประธาน 

      ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ   กรรมการ 

      ๔.  อาจารยมรกต    วรชัยรุงเรือง  กรรมการ 

      ๕.  อาจารย  ดร.วัฒน    พลอยศรี  กรรมการ 

      ๖.  นางสาวชุติมา    ธีรสุวรรณ   กรรมการ 

       ๗.  นายอนุพันธ    สุทธิมาร   กรรมการ 

         ๘.  นายวุฒิกร    มะลิคง    กรรมการ 

       ๙.  นางสาวธนัญญา    ศานติธรรมกุล  กรรมการ 

     ๑๐. นางสาวเจนจิรา    ชินวงษ    กรรมการ 

     ๑๑.  นางสาววราภรณ    ศรีบัวแกว  กรรมการ 

               ๑๒.  นางสาวชไมพร   ยะปวง    กรรมการ   

               ๑๓.  นางสาวสรวงสุดา  ทรัพยเจริญ  กรรมการ 
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- ๒ – 

 

     ๑๔.  นางสาวอารยา   ยอดฉิม   กรรมการ 

     ๑๕.  นางสาวพัชพรกานต  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ 

     ๑๖.  นางสาวสุรัสวด ี   เรืองเดช   กรรมการ 

       ๑๗.  นายพงศธร   ผลพัฒนาสกุลชัย  กรรมการ 

     ๑๘.  นางสาววรฤทัย   หาญโชติพันธุ  กรรมการ  

     ๑๙.  นางสาวพรทิพย    เรืองปราชญ   กรรมการและเลขานุการ 

     ๒๐.  นายฉัตรไชย    ดิษฐเจริญ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ๒๑.  นางสาวอนุธิดา   แสงใส   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ๒๒.  นางสาวจุไรรัตน   ตอดแกว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 หนาท่ี 

       ๑.  จัดทำขอมูลปจจัยภายในและปจจัยภายนอก นำมาเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร

เพ่ือการบริหารจัดการ (SWOT) เพ่ือกำหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และ

ขอมูลที่เก่ียวของ    

       ๒.  ทบทวนขอมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา อาทิ  วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม       อัตลักษณ 

เอกลักษณ  ใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

      ๓.  รางนโยบาย แผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก        ๑) แผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ๒) แผนพัฒนาบุคลากร ๓) แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ๔) แผนปฏิบัติการดานปรับปรุงภูมิ

ทัศนและสิ่งแวดลอม ๕) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๖) แผนการจัดการความรู ๗) แผนปฏิบัติการ

ดานการบริการวิชาการ ๘) แผนปฏิบัติการดานการวิจัย ๙) แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ๑๐) แผนปฏิบัติการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑) แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก ๑๒) แผนกลยุทธทางการเงิน ๑๓) 

แผนปฏิบัติการสรางความสัมพันธและเช่ือมโยงเครือขาย ๑๔) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ และ ๑๕) 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแผนตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร กล

ยุทธ และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

       ๔.  วางแผนเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

      ๕.  จัดทำแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหทันตามเวลาที่กำหนด 
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            สั่ง  ณ  วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม) 

       ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
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ภาคผนวก 2 
ผลการวเิคราะห์เชงิยุทธศาสตร์ 
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ผลการวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท้ังท่ีเป็นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ำหนักความสำคัญว่าประเด็นใดมีความสำคัญมากที่สุด

ตามลำดับ โดยใหผู้บ้ริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 20 คน เป็นผูป้ระเมิน ผลการประเมนิ

เป็นนำ้หนักคะแนนตามลำดับจากมากไปหานอ้ย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้  

  1. น้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง 

  ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)  (13 ประเด็น) มีลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับ

แรก ตามตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S4 178 04 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน

ภารกจิด้านการวิจัย ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวทิยาลัย และมีผลการดำเนนิงานบรรลุ 

ตามเป้าหมายท่ีกำหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหา

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สร้างชื่อเสยีงสรา้งภาพลักษณ์ใหก้ับมหาวิทยาลัย 

   - บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานวิจัย ส่งผลให้มผีลงานวจัิย งานสร้างสรรค์ที่มี

การนำเสนอในเวทีวชิาการในระดับชาตแิละนานาชาตอิย่างต่อเนื่อง 

   - เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นท้ังจำนวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจำนวนสทิธิบัตรเพิ่ม

มากข้ึน 

S5 134 05 มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง

ใหก้ับชุมชนในการพ่ึงพาตนเองไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม จนเกดิเป็นศูนย์การเรยีนรู้ในพื้นท่ี

ชุมชนต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ท่ีทำงานบรกิารวชิาการนี้ สามารถ

ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใชชุ้มชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุ่นใหม่

สนใจเข้ามาทำงานรับใช้ชุมชนมากข้ึน 

S6 79 06 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ ท่ีโดดเด่น ทาง

ศลิปวัฒนธรรม 

- มีการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะดา้นอาคารสถานท่ีท่ีสะท้อน

ใหเ้ห็นถงึความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีดขีององค์การช่วย

ให้เกิดความน่าเชื่อถือ จดจำง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจาก

องค์การท้ังภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

   - เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ท่ีด ีเป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน 

   - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางดา้นศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสนิทร์ท่ีสำคัญ 
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ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

   - มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศกึษา บุคลากรท้ังในและนอกมหาวทิยาลัยไดเ้ข้าร่วม 

S8 54 08 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอก ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาไดเ้ขา้ร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาตแิละ

นานาชาตเิป็นจำนวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศทำให้เกิด

การแลกเปลี่ยนท่ีจะพัฒนาองค์กรไปดว้ยกัน 

- มีการกำหนดนโยบายใหค้ณะ/วิทยาลัยตอ้งมีการสร้างเครือข่ายและใหมี้ส่วนร่วมกับ

พันธกจิ 

ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบและมี

ประสทิธภิาพ 

- การม ีMOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาดา้นต่าง ๆ 

S1 53 01 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจำปีท่ีชัดเจน 

- บุคลากรปฏบัิตงิานในทิศทางเดยีวกัน 

- ผลการปฏบัิตงิานดข้ึีนกว่าปีท่ีผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ ทำใหก้ารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการ

ใหก้ับบุคลากรไดรั้บทราบทุกระดับ 

 

 2. น้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน 

 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (7 ประเด็น) มีลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก 

ตามตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W27 49 27 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท้ังภายในและภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง 

W18 26 18 การนำผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

   - การนำผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีนอ้ย ทำให้

ไดรั้บทุนอุดหนุนจากเอกชนมีนอ้ยดว้ย 

   - การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสทิธบิัตรและทรัพย์สินทางปัญญามี

นอ้ยและตอ้งใช้ระยะเวลานาน 
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W22 19 22 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทำให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะดา้นการคิดวเิคราะห์และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

W25 19 25 มหาวทิยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสัน้สำหรับการ Reskill หรอื Upskill นอ้ย 

W35 9 26 มหาวทิยาลัยมรีะบบสารสนเทศเฉพาะดา้นหลายระบบ ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแต่ละ

ระบบยังไม่สามารถเช่ือมโยงกันเท่าท่ีควร ทำใหใ้ชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เต็มที่ 

   - ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล  เทคโนโลยี และ ออนไลน์ มี

ขอ้จำกัด 

  

 3. น้ำหนักคะแนนของโอกาส 

 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (6 ประเด็น)  มีลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก 

ตามตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O39 20 39 นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการใน

ระดับชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

O34 16 34 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ตอ้งการความรู้เชิง

วชิาการจากมหาวิทยาลัย 

   - การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ 

และการวจัิยเพื่อพัฒนาธุรกจิและอุตสาหกรรมสูงข้ึน 

   - ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนท่ีจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วย

ใหเ้กดิการบูรณาการหลักสูตรในการผลติสื่อการเรียนการสอน งานวจัิย และบัณฑิต

รูปแบบใหม่ท่ีตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและ

ขาดแคลนแรงงาน 

   - สภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจุบัน มผีลใหน้ักเรยีนอาจเลอืกเรียนในมหาวทิยาลัยท่ี

มค่ีาใชจ่้ายต่ำกว่า 

   - เศรษฐกจิโลกกา้วเข้าสู่เศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

O35 11 35 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยใหม้หาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการไดอ้ย่าง

กว้างขวาง 

   - กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ทำให้มหาวิทยาลัยมีการบริหาร

จัดการที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

   - กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถ

ใหบ้ริการวิชาการไดอ้ย่างกวา้งขวางย่ิงข้ึน 

   - พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.
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ลำดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

2546 มีส่วนช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับ

ทอ้งถิ่น 

O31 10 31 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคลอ้งกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

   - รัฐบาลมกีรอบนโยบายพัฒนากำลังพลดา้นโลจิสติกส์ของประเทศสอดคลอ้งกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

   - รัฐบาลมนีโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

   - รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลติบัณฑติพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขา

ที่ขาดแคลน 

   - ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

   - การปฏิรูปการศกึษา ส่งเสริมอาชพีครู ทำใหอ้าชีพครูได้รับความสนใจ ค่านยิม

ในการประกอบอาชพีครูเปลี่ยนไป ทำใหมี้ผูส้นใจสมัครเขา้ศกึษาเพ่ิมข้ึน 

O36 6 36 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส

ใหก้ับผู้ดอ้ยโอกาสมากข้ึน 

- นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงนิเดอืน ทำใหร้ายไดข้องบุคลากรเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

- รัฐบาลส่งเสรมิบทบาทหนา้ท่ีของมหาวทิยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

- การให้ทุนกู้ ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
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 4. น้ำหนักคะแนนของอุปสรรค 

 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (10 ประเด็น) มีลำดับคะแนนจากมากไปหานอ้ย 5 ลำดับแรก ตาม

ตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นอุปสรรค 

T42 38 42 กฎระเบยีบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

   - การดำเนนิงานและการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมเตมิอยู่ตลอดเวลา 

   - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำใหน้โยบายการบริหารของ

รัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลใหม้หาวทิยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาตไิด้ 

   - การดำเนนิงานและการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมเตมิอยู่ตลอดเวลา 

T49 35 49 หลักสูตรเรยีนฟรีในรูปแบบออนไลน์ท่ีรวบรวมมหาวทิยาลัยชั้นนำท่ัวโลกไว้ในท่ี

เดยีวกัน โดยผู้เรยีนสามารถจะเลอืกสรรรายวชิาไดด้ว้ยตนเอง 

   - ธรรมชาตขิองโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เขา้ถงึง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จำกัด

เวลาและสถานท่ี เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความ

ตอ้งการไดม้ากกว่าผู้สอนหรอืสถาบันการศกึษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

    - ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละระบบอัตโนมัติ 

T41 35 41 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารการศึกษาของ

มหาวทิยาลัย 

    - นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ควบคุมไม่ได้ เกดิความไม่

มั่นคงทางการเมือง ทำใหน้โยบายทางการศกึษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขัน

ในระดับนานาชาตไิด้ 

    - การขาดเสถยีรภาพทางการเมืองหรอืความขัดแยง้ทางการเมอืงมีผลกระทบต่อ

การดำเนนิงานวิจัยและบริการวิชาการ 

   - ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทำใหเ้กดิการพัฒนาที่ล่าชา้ ขาด

ความน่าเช่ือถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง- การดำเนินงานและ

การแจง้กำหนดการต่าง ๆ ของ สกอ. มกีารเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเตมิอยู่ตลอดเวลา 

T43 33 43 สถาบันการศกึษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังในประเทศ

และต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน ทำให้หน่วยงาน
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ลำดับ คะแนน ประเด็นอุปสรรค 

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ไดต้รงตามแผนท่ีกำหนดไว้ จึงต้องมีการปรับ

หลักสูตรให้ทันสมัยและตอ้งปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสทิธิภาพ เพื่อให้

เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ

หลากหลายท้ังเชงิเนื้อหา และเชงิพื้นท่ีส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวใหทั้น

ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

T48 30 48 การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอัน

เนื่องจากความก้าวหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรค

ระบาดและโรคอุบัติเหตุใหม่ท่ีมีความรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น เช่น COVID-19 ทำให้

ระบบการศกึษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหเ้ขา้ถึง

แหล่งเรยีนรูห้รอืแสวงความรู้ดว้ยตนเอง 

   - ผู้ปกครองและนักศกึษาเรียกร้องใหล้ดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-

19 

5. ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน อยู่ในตำแหน่ง  “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จากภาพ

ข้างล่างนี้ 
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จากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ในตำแหน่ง 

“ป้องกันตัว” สถาบันวิจัยและพัฒนา ลด/ขจัด ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งเนน้ปรับปรุง (ระดับ 5) = สูง

มาก) ดังนี้ 

  018 การนำผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

  - การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทำให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนีอ้ยดว้ย 

  - การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสทิธบัิตร อนุสทิธิบัตรและทรัพย์สนิทางปัญญามีนอ้ยและตอ้งใช้

ระยะเวลานาน   

 026 มหาวทิยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะดา้นหลายระบบ ขอ้มูลท่ีจัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่สามารถ

เชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ทำใหใ้ชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เต็มที่ 

  - ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นควา้ข้อมูล  เทคโนโลย ีและ ออนไลน์ มีข้อจำกัด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นท่ีเป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งเน้น

ปรับปรุง (ระดับ 5) = สูงมาก)  ดังนี้ 

033 ภาครัฐสนับสนุนการวจัิยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยท่ีรัฐบาลสนับสนุน

ผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสรมิการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาตเิอื้อในการผลักดันใหเ้กดิงานวจัิยของมหาวทิยาลัย 

028 เทคโนโลยทัีนสมัยขึ้นเอ้ืออำนวยต่อการบรหิารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทำใหส้ามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอก

ไดส้ะดวกย่ิงขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน ช่วยลดความซับซอ้น และข้ันตอนในการทำงาน ส่งผลให้

บุคลากรทำงานไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
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จากการแกไ้ขปรับปรุงข้างตน้ สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถปรับไปอยู่ตำแหน่ง “เร่งขยายงาน” ดัง

แสดงไดจ้ากภาพขา้งล่างนี้ 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏบัิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาพกจิกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏบัิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏบัิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

1) รศ.ดร.รจนา จันทราสา  ผู้อำนวยการสถาบันวจัิยและพัฒนา 

2) ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  รองผูอ้ำนวยการฝ่ายบริหาร 

3) ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรอืง  รองผูอ้ำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

4) ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศร ี  รองผูอ้ำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

5) น.ส.พรทิพย์ เรอืงปราชญ์  หัวหนา้สำนักงาน 

6) นายอนุพันธ์ สุทธิมาร  หัวหนา้ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

7) นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจรญิ  หัวหนา้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

8) น.ส.ชุตมิา ธรีสุวรรณ   หัวหนา้ฝ่ายวจัิยและเผยแพร ่

9) น.ส.ธนัญญา ศานตธิรรมกุล  หัวหนา้ฝ่ายบริการวชิาการ 

10) น.ส.ชไมพร ยะปวง   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร 

11) น.ส.สุรัสวด ีเรืองเดช   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร 

12) น.ส.พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร 

13) นายวุฒกิร มะลคิง   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายแผนงานฯ 

14) น.ส.อนุธิดา แสงใส   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายแผนงานฯ 

15) น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแกว้  เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายแผนงานฯ 

16) น.ส.วราภรณ์  ศรบัีวแกว้  เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

17) น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ  เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

18) น.ส.อารยา ยอดฉมิ   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

19) น.ส.ปัญชลิกา ตะเคียนราม  เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

20) น.ส.เจนจริา ชินวงษ์   เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบริการวิชาการ 

21) น.ส.วรฤทัย หาญโชตพัินธุ ์  เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบริการวิชาการ 

22) นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบริการวิชาการ 
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ภาคผนวก 5 
บันทกึข้อความที่ได้รับการอนุมัติจากอธกิารบด ี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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