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

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
แผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เน้นความสัมฤทธิ์ผล
ของงานให้เกิด ขึ้น ซึ่งเป็น เครื่องมือในการบริห ารการจั ด การขององค์ ก รให้มีประสิทธิภ าพสู ง สุ ด การปฏิรู ป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนการ
ปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครั ฐ ได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้
แผนปฏิบัติก ารของหน่ วยงาน พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ก ระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามลำดับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบั น วิจัยและพั ฒ นา ได้จัด ให้มีก ารทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ เพื่อ การ
พั ฒ นา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) โดยการวิ เคราะห์ ผ ลการดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
จะต้องเผชิญ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ของวิทยากรที่
ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ในตำแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังภาพ
ข้างล่างนี้

เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถ
ปรับปรุงตำแหน่งยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไปอยู่ในตำแหน่ง “เร่งขยายงาน” ดังภาพข้างล่างนี้

ภาพที่ 1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของหน่วยงานสอดคล้อง
และเป็ น ไปตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา โดยมี ส าระสำคั ญ ของแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”
พันธกิจ (Mission)
1. มีร ะบบการบริห ารจัด การที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุ ณภาพ ความคล่องตั ว ยืด หยุ่น เสรีทาง
วิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่
ด้วยกระบวนการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
นำไปพัฒนาการเรียนการสอน สร้างคุณภาพชีวิต และเผยแพร่ผลงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์
3. บริก ารทางวิชาการและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ที่ต อบสนองความต้องการของชุ มชนและสั งคม เพื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของนักศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
4. สนั บสนุน การวิจั ยแบบบูรณาการเพื่อพั ฒ นาท้อ งถิ่น ตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น
ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
ภารกิจหลัก (Key result area)
บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
วัฒนธรรม (Culture)
มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนัก ปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทัก ษะการสื่อสาร พัฒ นากระบวนการคิด ด้วยจิต
สาธารณะ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้สู่สากล
ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒ นาสถาบัน วิจัย และพั ฒนาให้เป็ นองค์ก รที่มีการบริห ารจั ดการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ มีดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริห ารจั ด การอย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีเป้ าประสงค์เชิง ยุ ทธศาสตร์ห ลั ก คือ สถาบั น วิจัยและพั ฒ นา มี ก ารบริห ารจั ด การอย่ างมี
ประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพอย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับ
ตั ว ชี้วั ด ความสำเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ (1) จำนวนงานวิจั ย บทความวิช าการ งานสร้า งสรรค์
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไปนำเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ (2) จำนวน
การขึ้น ทะเบียนการค้า (Start-Up) (3) จำนวนอาจารย์ที่ส ร้างนั กศึกษาที่มีผ ลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้า งสรรค์ หรื อ สิ่ ง ประดิษ ฐ์ (4) จำนวนนั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลงานวิ จั ย บทความวิ ชาการ งานสร้า งสรรค์ หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ (5) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (6) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (7) ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (8) ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (9) ร้อยละความสำเร็จ
ของการจั ดการข้อ ร้องเรียนเกี่ย วกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่ง อำนวยความสะดวกตามพัน ธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย และ (10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลงานวิชาการ วิจัย
และงานสร้างสรรค์ ได้รั บการตีพิ มพ์ เผยแพร่ ในระดับ ชาติ หรือนานาชาติ ผลงานวิจัย งานนวั ต กรรม งาน
สร้างสรรค์ที่ยื่น จดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัต ร หรือนำไปใช้ประโยชน์ พัฒ นาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์
พระราชา มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ สถาบัน วิจัย
และพั ฒ นาสามารถบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น สิ น ทรั พ ย์ และระดมทุ น เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ
วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการ
ริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ในระดั บชาติห รือนานาชาติต่ ออาจารย์ ประจำและนั ก วิจั ย (2) จำนวนงานวิจัย งานนวั ต กรรม งาน
สร้างสรรค์ห รืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ประชาชนและชุม ชนให้เข้มแข็ งและยั่ง ยืน (3) จำนวนผลงานที่ยื่น จดอนุ สิท ธิบัต ร หรือสิทธิบัต ร (4) จำนวน
ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่น ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (5) จำนวนศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้
คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป (6) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความ
ยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน (7) จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดรายย่อยที่ได้รับการพัฒนา (8) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
(9) เงิน รายได้จากการบริก ารวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ (10) จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ (11) ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย (12) ร้อยละอาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น (13) จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน.
เข้าไปช่วยพัฒนา และ (14) จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยและขยายการยกย่ อ งระดั บ นานาชาติ มี
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ห ลัก คือ สถาบั นวิจัยและพั ฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการจั ดอั น ดั บ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เกิดความสัมพัน ธ์ที่ดีกับหน่วยงาน รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนามีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น

ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (2)
ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกั น และเป็นประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลั ย และ (3) ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์
และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จำนวน
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิง
แผนงาน/ โครงการ/
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
กิจกรรม
8
8
8
1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มี
5
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
14
12
2) ส่ง เสริ มและสนั บ สนุ น การสร้ างงานวิ จั ยและ
8
12
นวัต กรรมระดั บ ชาติแ ละนานาชาติเพื่อคุ ณ ภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3
4
4
3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ
3
ยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น
16
25
24
24
ทั้ ง นี้ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได้ น ำแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัด การเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุป
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
ของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์
จำนวน
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
แผนงาน/ โครงการ/
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
กิจกรรม
8
8
8
1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มี
5
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
14
12
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและ
8
12

ยุทธศาสตร์

จำนวน
เป้าประสงค์
แผนงาน/
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก
ย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

โครงการ/
กิจกรรม

3

3

4

4

16

25

24

24

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น
15,970,690 บาท โดยแบ่ ง เป็ น ภาคปกติ จำนวน 12,028,690 บาท ภาคพิ เศษจำนวน 3,942,000 บาท
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการจัด สรรงบประมาณแผ่ นดินและงบประมาณรายจ่ ายเพื่อขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์

1) พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์ก รที่
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและ
นวัต กรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ
ยกย่องระดับนานาชาติ
4) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
แผ่นดิน
(บาท)

งบประมาณรายจ่าย
(บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
(ภาคปกติ) (ภาคพิเศษ)

รวม

-

3,233,000

245,000

3,478,000

10,850,000

7,357,130

2,497,000

9,854,130

-

-

1,200,000

1,200,000

1,438,560
12,028,690 3,942,000

1,438,560
15,970,690

10,850,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบัน วิจัยและพัฒนา ได้กำหนดโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)
จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ จำนวนแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาให้ เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริห ารจั ด การอย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีโครงการวาระสำคัญ ประจำปี (Agenda) จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)
2. โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อคุ ณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสั งคมอย่ างยั่ งยืน มีโครงการวาระสำคัญ ประจำปี (Agenda) จำนวน 2
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ
2. โครงการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
แนวทางการดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทางการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติด ตามประเมินผล
ดังนี้
เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติก าร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อม
กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิบัติ เพื่อให้เกิด ความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่ วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิบัติได้อย่ างเป็ น
รูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
สร้า งความเข้า ใจร่ ว มกั น เกี่ ยวกั บแนวคิ ด และสาระสำคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัด เวทีส ร้า งความเข้า ใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนา ให้กับบุคลากรทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั ิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนงานและ
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก
ส่งเสริมให้ฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัด ทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติก ารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงและประเมินผล
งานของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้

จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธะสั ญญาเชิงยุ ทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้งระบบ
พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติก ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่ ก าร
ประเมินผลงาน
ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒ นา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุท ธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พัฒนากระบวนการจัด ทำแผนงาน/โครงการของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในลั ก ษณะบูร ณาการ เพื่อเป็ น
เครื่องมือในการประสานแผนไปสู่ ก ารปฏิบัติ โดยมีแนวทางสนับสนุ นการจัด ทำแผนงาน/โครงการในลั กษณะ
การบู รณาการและประสานงานระหว่ างหน่ วยงานภายในสถาบัน วิจัย และพั ฒ นา ที่เกี่ยวข้องกั บภารกิ จและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
2) แผนพัฒนาบุคลากร
3) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
4) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
6) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
7) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
9) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
10) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
11) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
12) แผนการจัดการความรู้
13) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
14) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่ก ารสร้างกระบวน
ทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนิน แผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้
1. ผู้บริห ารระดั บสู งและผู้บริหารทุ ก ระดับเป็ น ผู้รวบรวมพลั งขั บเคลื่อนให้ เกิด การเปลี่ยนแปลง และ
สื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนิน งานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการ
ของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิด การแลกเปลี่ยนข้อมูล จั ดเก็ บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีก ารแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิบั ติที่ เกี่ยวข้องกั บทุ ก หน่ ว ยงานภายในสถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา แล้ ว
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องวางระบบที่จะวัด ความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จำเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัด
ความสำเร็จในหลายมิติและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติด ตามและประเมิน ผลการดำเนิน การตามกระบวนการวางแผนยุ ทธศาสตร์ พร้อมทั้ งสรุ ป
บทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. การติ ด ตามผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจำปี โดยการจัด ทำรายงานผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนิน การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ
จัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อ
เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว โดยมี การกำหนดระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

5. ควรมีก ลไกเชื่อมโยงการประเมิน ผลงานรายบุ คคลกั บผลงานในระดั บสาขาวิชา เพื่อเชื่อ มโยงกั บ
ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล
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บทที่ 1 บทนำ
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่พัฒนามา
จากศูนย์วิจัยและบริก ารการศึกษาจัด ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ใน
วิท ยาลั ย ครู ส วนสุ นั น ทา ลงวั น ที่ 12 มี น าคม พ.ศ. 2530 ศู น ย์วิจัยและบริก ารศึ ก ษามีห น้ าที่ ดู แลรั บผิด ชอบ
เกี่ยวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมมือประสานงานวิจัยและบริก ารการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกวิท ยาลั ย เผยแพร่ แ ละส่ ง เสริม การวิจั ย จั ด ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรในสาขา วิ ช าการต่ า งๆ โดย
ประสานงานและให้บริการ การดำเนินงานของศูนย์วิจัยในระยะ เริ่มแรกจะมุ่งเน้นไปที่การบริการการศึกษา ด้วย
รูปแบบของการจัดฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่และอาจารย์จะมีการทำวิจัย น้อยมาก ต่อมาเมื่อวิทยาลัยครูขยายการ
สอนถึงระดับปริญ ญาตรีและได้กำหนดเป็น ภารกิจ ด้านการวิจัยไว้อย่างชัด เจนในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พุทธศักราช 2527 รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยขึ้น การดำเนินงานวิจัยจึงได้
พัฒนาขึ้นตามลำดับจนกระทั่งสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และได้
กำหนดสำนักวิจัยตามส่วนราชการตามมาตรา 10(4) ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งเป็นสำนักงาน เลขานุการ
ฝ่าย หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2557 ส่งผลให้สำนักวิจัยและบริก ารวิชาการ ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็น สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อทำภารกิจวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมมือประสานงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลั ย เผยแพร่และส่ง เสริม การวิจัยให้ส อดคล้องกับพระราชบัญ ญั ติม หาวิทยาลัย พ.ศ.
2547 ซึ่งได้ให้ความสำคัญ กับภารกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดั งปรากฏในมาตรา 7 ความว่า “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้น ฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวง
ชน มีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่ งยืน โดยมีวัตถุป ระสงค์ให้ก ารศึก ษา ส่ งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้น สู ง ทำการสอน วิจั ย ให้บริก ารทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิท ยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความว่ า ศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริม และสืบ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ฝ่ายบริการวิชาการ
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
2. คณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์

1. คณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
หัวหน้าฝ่าย
2. น.ส.ชไมพร ยะปวง
3. น.ส.พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง
4. น.ส.สุรัสวดี เรืองเดช

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ฝ่ายบริการวิชาการ

1. นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ
หัวหน้าฝ่าย

1. น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ
หัวหน้าฝ่าย

1. น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล
หัวหน้าฝ่าย

2. นายวุฒิกร มะลิคง
3. น.ส.อนุธิดา แสงใส
4. น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว

2. น.ส.วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว
3. น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ
4. น.ส.อารยา ยอดฉิม
5. น.ส.ปัญชลิกา ตะเคียนราม

2. น.ส.เจนจิรา ชินวงษ์
3. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย
4. น.ส.วรฤทัย หาญโชติพันธุ์
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1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลบุคลากร
1.4.1.1 บุคลากรสายวิชาการ (ผู้บริหาร)
ประเภทบุคลากร/
ระดับการศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

สาขาวิชา
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2562
ตรี โท เอก รวม
1
1
3
3

ปีงบประมาณ 2563
ตรี โท เอก รวม
1
1
3
3

ปีงบประมาณ 2564
ตรี โท เอก รวม
1
3
4

-

-

-

-

4

4

-

4

4

1

4

4

ปีงบประมาณ 2562
อ. ผศ. รศ. รวม
1
1
3
3

ปีงบประมาณ 2563
อ. ผศ. รศ. รวม
1
1
3
3

ปีงบประมาณ 2564
อ. ผศ. รศ. รวม
2
1
1
4

-

-

2

4

-

4

4

-

4

1

1

4

1.4.1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ประเภทบุคลากร/
ระดับการศึกษา
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย
7
4
11
9
4
13
8
5
13
- ประเภทประจำ
- ประเภทชั่วคราว
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น
10 4
14
12
4
16
12
5
17
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2562-2564 มีบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 1 คน (ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
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1.5 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ก.ค. 64

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลปจจัยภายในและภายนอก

ก.ค. 64

• ผูบริหารกําหนดปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน (จุดแข็ง จุดออน โอกาส
และภัยคุกคาม)

ก.ค. 64

• ผูบริหารและบุคลากร ประเมินใหน้ําหนักคะแนนตามลําดับจากมากไปหานอยของจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และภัยคุกคาม

ส.ค. 64

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ วิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตร การกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร การกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก
ขององคกร
• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ และผูปฏิบัติงาน รวมกําหนดโครงการและกิจกรรม

ส.ค. 64

ส.ค. 64

ก.ย. 64

ก.ย. 64

ต.ค. 64ก.ย.65

• คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ยก (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 2569) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

• เสนอคณะกรรมการประจําหนวยงาน

• เสนออธิการบดี

• นําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไปสูการปฏิบัติ
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บทที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยใช้หลัก การวิเคราะห์
SWOT (SWOT Analysis)
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
เพื่ อ น ำผล ก ารวิ เ ค ราะห์ ไป ใช้ ใ นก ารระบุ จุ ด แ ข็ ง (Strengths) แล ะจุ ด อ่ อ น (Weaknesses)
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
o Structure (โครงสร้า ง) มี โครงสร้า งการทำงาน หรือ โครงสร้า งการจั ด องค์ ก รในระดั บต่ า งๆ
เหมาะสมดีหรือไม่
o Strategy (กลยุทธ์) มีการกำหนดกลยุทธ์หรือ ยุทธศาสตร์ที่ได้ก ำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้
หรือไม่
o System (ระบบ) ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
o Skill (ความชำนาญ) บุ ค ลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญมากน้อยเพีย งใด มีทัก ษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจำนวนเพียงพอหรือไม่
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทำให้องค์กร
เข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนำผลการวิเคราะห์ ไ ปใช้ในการระบุส ถานการณ์ ที่เป็ น โอกาส (Opportunities) และภัย คุ ก คาม
(Threats) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี
ผลกระทบกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
o E-Economics เป็น ก ารวิเ ค ร าะห์ส ภ าพ ก ารณ ์แ ล ะแน วโน้ม ท างเศ รษฐ กิจ ที ่ม ีผ ล ต่ อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
o T-Technology เป็ น การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ของการพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจำปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว
- มหาวิท ยาลั ย มีก ระบวนการถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ แ ละแผนปฏิ บัติ ก ารให้ กั บ
บุคลากรได้รับทราบทุกระดับ
2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชำนาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สำหรับให้อาจารย์ทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการดำเนิน งานในภารกิจด้านการวิจัย
ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีผลการดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก ำหนด ส่ งผลให้เกิดการพั ฒ นาคุณ ภาพอาจารย์ การแก้ไ ขปั ญหาตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย
- บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการนำเสนอใน
เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจำนวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจำนวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่
ทำงานบริการวิชาการนี้ สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุ่น
ใหม่สนใจเข้ามาทำงานรับใช้ชุมชนมากขึ้น
5. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
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- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนั กศึกษา ทำให้การจัดกิจกรรมพั ฒนา

นักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก
- ระบบการประเมินบุคลากรที่เปิดโอกาสให้เลือกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ
- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสในการ
สร้างเครือข่ายความร่ วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่ างประเทศเกิด ความชัดเจนในการ
ทำงานในระดับสากลมากขึ้น
- มีระบบการทำงานและการประเมินผลการทำงานที่อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง
6. มหาวิทยาลัยส่ งเสริม และสนั บสนุ นความร่ วมมือทางวิชาการกับหน่ วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเป็น
จำนวนมาก
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะ
พัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
- มีการกำหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับพันธกิจ
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ
- มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประสานกั บ กองทุ น หมู่ บ้ า นทั่ ว ประเทศ เพิ่ ม โอกาสพั ฒ นาความเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นทั่วไทย
7. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จำนวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of
the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ทำให้มีจ ำนวนนัก ศึกษาที่มาสมัคร
ศึกษาต่อด้านครูและด้านนาฎศิลป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
- การได้รับการจั ดอัน ดั บให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอัน ดับ 1 เป็น การเพิ่มโอกาสในการติดต่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมู ลความรู้เกิด ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจั ดการเรียนการสอน การทำวิจัยและบริการ
วิชาการได้มากขึ้น
8. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทายและร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง
จริงจัง
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จ
ได้
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- มี ทีมผู้บ ริห ารรับ ผิด ชอบร่ว มกั นผลั กดั นการดำเนิน งานของมหาวิท ยาลั ยอย่างจริงจัง ทำให้

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
- บุ คลากรทุ ก ระดั บ ศรั ท ธาและเข้ าใจต่ อ ความมุ่ง มั่ น ของคณะผู้บ ริ ห าร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เท่าทันต่อบริบท
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
- ผู้ บ ริห ารมหาวิ ท ยาลั ยมี ก ารกำหนดทิ ศ ทางการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ชัด เจนและ
ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีก ารรับรู้ทิศทาง
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจากบุคลากร
ทุกภาคส่วน
- มีการทำงานเชิงรุก และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
9. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ ทำให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทำให้เกิดกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
10. มีร ะบบสารสนเทศเพื่ อการบริห ารที่ดี มีป ระสิทธิภ าพ มีช่ องทางการสื่อสารที่ห ลากหลายทำให้
บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว
11. มหาวิท ยาลัยฯ มีความมุ่งมั่ น ในการพัฒ นามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและมีพัฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
12. นักศึกษามีการทำงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานมากขึ้น
- มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึก ษาในการทำงานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
- นักศึกษามีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติมากขึ้น
13. มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การทำงานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- มหาวิทยาลัยมีโอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอายุ
- มหาวิทยาลัยมีระบบ Credit bank สร้างโอกาสในการเปลี่ยนผู้สนใจเรียนแบบ non-degree สู่แบบ
degree
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (7 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนำผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ งพาณิ ช ย์ แ ละอุ ต สาหกรรมยั ง มี น้ อ ย ทำให้ ไ ด้ รั บ
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้
ระยะเวลานาน
2. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุค ลากรมีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัด การด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
- การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่กับอาจารย์ชาวต่างชาติยังมีอยู่น้อย
3. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทำให้นัก ศึกษามีทัก ษะภาวะผู้นำ ทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
4. การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จำนวนผู้เรียนมีเป็ นจำนวนมากเกิน ไปส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5. มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย
6. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูล ที่จัดเก็บในแต่ล ะระบบยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล เทคโนโลยี และ ออนไลน์ มีข้อจำกัด
7. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งภายในและภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (6 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออำนวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีก ารสื่อสาร On-line ทำให้ส ามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัม พัน ธ์สู่ห น่วยงาน
ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับ ซ้อน และขั้นตอนในการทำงาน
ส่งผลให้บุคลากรทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning
- เทคโนโลยี ที่ทั น สมัย ตอบสนองต่อ การปฏิ บั ติง าน และการเรีย นรู้ที่ ห ลากหลาย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพไร้ขีดจำกัด
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- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการ

ความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐ ให้ก ารสนับ สนุน การวิจัยเพื่ อพั ฒ นาทุน ทางปั ญญาของชาติมี แหล่ งทุ นวิจัยที่ รัฐบาล
สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
4. การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ ต้ อ งการความรู้เชิง วิช าการจาก
มหาวิทยาลัย
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น
- ความต้องการของภาคธุร กิจ และภาคเอกชนที่จ ะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิดการบูร
ณาการหลั ก สูต รในการผลิต สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณ ฑิตรู ปแบบใหม่ ที่ต รงความต้องการของ
ตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ
กว่า
- เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง
- กฎหมายที่เ กี่ยวข้องเอื้อต่ อการปฏิบัติงาน ทำให้ มหาวิ ทยาลั ยมีก ารบริห ารจัดการที่ยืดหยุ่ น
และคล่องตัว
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิท ธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริก ารวิชาการได้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีส่ วน
ช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น
6. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่น ให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครั ฐในการบริ ห ารจัด การมี อย่า งจำกั ดทำให้เกิ ด การพั ฒ นาที่ ล่า ช้า ขาด
ความทันสมัย

11

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความ

ล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์
- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แต่มีคำถามในเรื่องความคุ้มค่า
2. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง
ทำให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการดำเนินงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความน่าเชื่อถือ ขาด
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง
3. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การดำเนิ น งานและการแจ้ ง กำหนดการต่ างๆ ของ สกอ. มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ มเติม อยู่
ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคั บ ทำให้นโยบายการบริห ารของรัฐไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
4. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มี ก ารแข่ ง ขั น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค
- การมีคู่แ ข่ง ขัน ที่ เข้ มแข็ งภายในประเทศและต่ างประเทศมากขึ้น ทำให้ ห น่ว ยงานประสบกั บ
ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษา
สูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบัน อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ภาวะการ
แข่งขันทางการศึกษาของสถาบัน การศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก
- มหาวิทยาลัยต่างๆ หั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา”

12

- มหาวิทยาลัยต่างๆ ขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ต่างจังหวัด
เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรือเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหน้า”
- มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเรียน 3-4
ปีอีกต่อไป เมื่อผู้เรียนมีทางเลือกใหม่สามารถทยอยเรียนและหน่วยย่อยสะสมไปและทำงานไปด้วย
5. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ
- สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้
ผู้เรียน
- ประเทศไทยกำลั ง อยู่ ใ นระยะเปลี่ ย นผ่ า นจากเศรษฐกิจ ที่ มุ่ งเน้น การเกษตร ไปสู่ เกษตร
อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
6. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทางกับ
หลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
7. การเปลี่ยนแปลงด้า นการสาธารณสุข ความก้า วหน้าด้า นสาธารณสุ ขอั น เนื่องจากความก้า วหน้า
ทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ เปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ ป ระชากรมีอ ายุ ยืน ยาวมากขึ้ น
ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติเหตุใหม่ที่มีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น COVID-19 ทำ
ให้ระบบการศึก ษาต้องปรั บปรุงรู ปแบบและวิธีก ารจัดการศึก ษาที่เปิด โอกาสให้เข้าถึงแหล่ งเรียนรู้ห รือแสวง
ความรู้ด้วยตนเอง
- ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
8. หลักสูต รเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้น นำทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้เรียน
สามารถจะเลือกสรรรายวิชาได้ด้วยตนเอง
- ธรรมชาติ ของโลกออนไลน์ ที่ รวดเร็ ว ทั น ใจ เข้าถึงง่า ย ข้อมู ล มหาศาล ไม่ จำกั ด เวลาและ
สถานที่ เป็ น ตั ว เลื อ กในการป้ อ นความรู้ ใ ห้ ผู้ เรีย น และตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการได้ ม ากกว่ า ผู้ ส อนหรื อ
สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้
- ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ
9. ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึก ษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทำให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมีความ
ต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
10. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึก ษาทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อ
ของนักเรียน
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2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน อยู่ในตำแหน่ง “ป้องกันตัว”

2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ในตำแหน่ง “ป้องกันตัว”
จากผลการวิเคราะห์ จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ปสรรค สถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา อยู่ ใ นตำแหน่ ง
“ป้องกันตัว” สถาบันวิจัยและพัฒนา ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งเน้นปรับปรุง (ระดับ 5) = สูง
มาก) ดังนี้
018 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนำผลงานวิจั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิง พาณิ ช ย์ แ ละอุ ต สาหกรรมยั ง มี น้ อ ย ทำให้ไ ด้รั บ
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้
ระยะเวลานาน
026 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
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- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล เทคโนโลยี และ ออนไลน์ มีข้อจำกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงพลิกวิก ฤตเป็นโอกาสในประเด็น ที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งเน้น
ปรับปรุง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้
033 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐให้ก ารสนับสนุ น การวิจัย เพื่อพั ฒนาทุน ทางปั ญญาของชาติมีแ หล่ งทุน วิจัยที่รัฐ บาล
สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
028 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออำนวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทำให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพัน ธ์สู่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการทำงาน
ส่งผลให้บุคลากรทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถปรับไปอยู่ตำแหน่ง “เร่งขยายงาน” ดัง
แสดงได้จากภาพข้างล่างนี้
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)
ความสำเร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ : สาขาวิ ช าไม่ น้ อ ยกว่ า 2 สาขา ที่ เป็ น เลิ ศ อยู่ ใ นกลุ่ ม 10 อั น ดั บ แรก
ของมหาวิทยาลัยไทย
จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
พันธกิจ (Mission)
1) ให้ ก ารศึ ก ษา (To offer education) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เน้น องค์ ค วามรู้ เป็ น เอตทั ค คะ ฝึก หั ด ครู ปลู ก ฝั ง
ประชาชนให้ ส ามารถเรีย นรู้ใ นระดั บสู ง มี ค วามเป็ น มนุ ษย์ ที่ รับ ผิด ชอบต่ อ อนาคตของโลกที่มีแ นวโน้ม เป็ น
นานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิ จั ย (To conduct research) มุ่ ง มั่ น ในการลงทุ น ทางการศึ ก ษาวิ จั ย ในศาสตร์ ที่ เ ป็ น เอตทั ค คะ
ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริ ก ารวิ ช าการ (To provide academic services) การส่ ง มอบผลงานวิ ช าการในระดั บ เอตทั ค คะ
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทำนุบำรุงศิล ปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนั บสนุนศิลปะและ
วั ฒ นธรรมไทย โดยการพั ฒ นาและสร้ า งแม่ แ บบวั ฒ นธรรมวั ง สวนสุ นั น ทาให้ เป็ น ที่ ย กย่ อ งและชื่ น ชม
ของมนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
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เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงาน สามารถใช้ห ลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณ ธรรม ใฝ่ ศึก ษาเรียนรู้ และพั ฒ นาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณ ฑิ ตที่มีทัก ษะการคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ สามารถสื่อ สารและ
ถ่ายทอดความรู้ค วามชำนาญในสาขาวิชาที่ศึก ษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้ น ค วาม เป็ น วั ง ห ม าย ถึ ง เป็ น ม ห าวิ ท ยาลั ย ที่ เน้ นภาพลั ก ษ ณ์ ทั ก ษ ะ แล ะบุ ค ลิ กภาพ
ที่ ส ะท้อ นความเป็ น วั ง สวนสุ นั น ทา และเผยแพร่ แหล่ ง เรี ย นรู้ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ านต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็ นองค์ก รแห่ งการเรียนรู้สู่ส ากล หมายถึง เป็น มหาวิทยาลั ยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ห ลากหลายทั น สมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
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ค่านิยมหลัก (Core Values)
มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคต ดังนี้
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการดำเนินการของ
มหาวิ ท ยาลั ย และการดำเนิ น ชี วิ ต ของคนในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ประเด็ น คุ ณ ค่ า ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทาให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่ง
จะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่ง
นี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภั ก ดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็นทีม
และความเป็ นมืออาชีพ ซึ่งเป็น วัฒ นธรรมที่ทุก คนประจัก ษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่
ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569)
มหาวิท ยาลั ยฯ มี ก ำหนดนโยบายในการบริห ารและพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย เพื่ อให้ก ารดำเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่ งรัด และสร้างกระบวนการและกลไกการพั ฒ นาคณาจารย์ และบุ คลากรทุ ก คนให้ก้าวไปสู่
ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความผาสุก
และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ด้ า นการเรี ย นการสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งอุ ป กรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน
วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล
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2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบัน การศึก ษาในต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึก ซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้น ผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒ นาเป็นนวัตกรรมที่ส ามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ
สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีก ารบริก ารวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนั บ สนุ น ให้ มีก ารสร้ างเครือ ข่ า ยทางวั ฒ นธรรมแลกเปลี่ ย นเพื่อ การอนุ รัก ษ์ แ ละเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต
แต่ ส ำหรั บสิ่งที่ดีและมีคุณ ค่ า เราต้องธำรงรั ก ษา มหาวิทยาลั ยจึงได้ก ำหนดรู ปแบบของการบริห ารจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุด หมาย
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ปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุน สังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติด ตาม
ระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี เพราะนี่คือสิ่ง
ที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย SSRU “KEEP” Model

จากรู ปแบบของการบริห ารจั ด การมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏสวนสุ นั น ทาด้ว ย SSRU “KEEP” Model
มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียด
ดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ

20

ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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บทที่ 3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นคลังความรู้ สร้างปัญญาและนวัตกรรมด้านวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”
3.2 พันธกิจ (Mission)
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทาง
วิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อนำไป
พัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์
3. บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4. สนั บสนุน การวิจั ยแบบบูรณาการเพื่อพั ฒ นาท้อ งถิ่น ตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น
ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม
3.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
3.5 วัฒนธรรม (Culture)
มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนัก ปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทัก ษะการสื่อสาร พัฒ นากระบวนการคิด ด้วยจิต
สาธารณะ
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3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ สืบสานความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้สู่สากล
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผูกํากับดูแล

ฝายที่รับผิดชอบ

ป 2565

ป 2566

ป 2567

ป 2568

ป 2569

ผลงาน

75

75

75

75

75

1.2.4.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอ ประกวดผลงานวิจัย
งานสรางสรรคและสิ่งประดิษฐของนักศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ

1.2.5 จํานวนการขึ้นทะเบียนการคา (Start-Up)

ราย

5

5

5

5

5

1.2.5.1 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการรายใหม โครงการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up)
(Start-Up)

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร ฝายวิจัยและเผยแพร

1.2.6 จํานวนอาจารยที่สรางนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ
งานสรางสรรค หรือสิ่งประดิษฐ

คน

75

75

75

75

75

1.2.6.1 สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษารวมสรางผลงาน ใหเกิด
ทักษะและความเชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา

โครงการสรางผลงานดวยอาจารยรวมกับนักศึกษา

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร ฝายวิจัยและเผยแพร

1.2.7 จํานวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค
หรือสิ่งประดิษฐ

คน

75

75

75

75

75

1.5.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น

คน

10.00

15.00

15.00

20.00

20.00

1.5.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น

โครงการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายบริหารงานทั่วไป

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

รอยละ

72.00

74.00

75.00

76.00

77.00

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.6 มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและ
1.6.1 รอยละการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซตของ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA หนวยงาน

คะแนน

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายบริหารงานทั่วไป

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมีสวนรวมในการขับเคลื่อน 1.7.1 รอยละความสําเร็จของการถายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กําหนดไว

รอยละ

≥90.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดยประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีความยืดหยุนและคลองตัว

โครงการกํากับองคการที่ดี

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายบริหารงานทั่วไป/
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และ 1.8.1 รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่
สิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธ สิ่งแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กิจไดอยางครบถวนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
รวมถึงมีการบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล
1.8.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

รอยละ

≥90.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร หองเรียน
หองปฏิบัติการ และภูมิทัศนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหพรอม
สําหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศนและสื่งอํานวยความสะดวก
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายบริหารงานทั่วไป

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.8.2.1 สงเสริมใหหนวยงานดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน เพื่อใหมีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายบริหารงานทั่วไป

1.2 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีทักษะที่จําเปนใน
รูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง
และเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู ทักษะและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ

1.2.4 จํานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของนักศึกษาของหนวยงานไปนําเสนอ/ประกวดในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

โครงการสงเสริมการนําเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร ฝายวิจัยและเผยแพร

25

บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการ
ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนพัฒนา
ชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งนําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชย

2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย หรือ
พัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

ผลงาน

50

50

50

50

50

2.2.2 จํานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน

130

130

130

130

130

2.2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรืองานสรางสรรคใหไดรับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

2.2.3 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชย สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ผลงาน

7

9

11

13

15

2.4.1 จํานวนศูนยการเรียนรูที่เปนแหลงใหคําปรึกษาแกประชาชนในชุมชน
หรือบุคคลทั่วไป

ศูนยการ
เรียนรู

1

1

1

1

2.4.3 รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจนและ/
หรือยกระดับรายไดครัวเรือน

รอยละ

60.00

60.00

60.00

ราย

50

50

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

บาท/คน

≥25000

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บาท/คน

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

บาท/คน

2.6 สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยสิน สินทรัพย และระดมทุน เพื่อใชในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ

2.6.1 เงินรายไดจากการบริการวิชาการ เปนที่ปรึกษาตออาจารยประจํา

บาท/คน

2.7 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ

วารสาร

17

17

17

17

17

2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได
2.8.1 รอยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน
มาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม การสอนหรือการวิจัย

รอยละ

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

2.8.2 รอยละอาจารยประจําที่ทํางานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น

รอยละ

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

ชุมชน

20

25

25

30

30

ชุดโครงการ

15

15

15

15

15

2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และ
บริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน
กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็งอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา

2.4.5 จํานวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดรายยอยที่ไดรับการพัฒนา

2.5 มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนในการสนับสนุนการทํางาน
วิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค

ป 2567
55.00

ป 2568
55.00

ป 2569
55.00

2.9.1 จํานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย ชุมชนและ
สังคม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการ/กิจกรรม

ฝายที่รับผิดชอบ
ฝายวิจัยและเผยแพร

รองผูอํานวยฝายวิจัยและเผยแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

โครงการสงเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

รองผูอํานวยฝายวิจัยและเผยแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

2.2.3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนําผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือ
งานสิทธิบัตรที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

โครงการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

รองผูอํานวยฝายวิจัยและเผยแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

1

2.4.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อการ
ถายทอดความรูทางวิชาการใหกับชุมชนและทองถิ่น

โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู/ แหลงเรียนรู

รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ

60.00

60.00

2.4.2.1 สงเสริมการใหบริการวิชาการ โดยเนนการสรางความ
เขมแข็งอยางยั่งยืนใหกับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุม
อาชีพ ผูประกอบการใหมและทองถิ่น

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ

50

50

50

2.4.5.1 สงเสริมการใหบริการวิชาการ โดยเนนการสรางความ
เขมแข็งอยางยั่งยืนใหกับนผูประกอบการใหมและผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายยอย

โครงการถายทอดองคกรความรูใหกับผูประกอบการ

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

≥25000

≥25000

≥25000

≥60000

≥60000

≥60000

≥60000

≥60000

2.5.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวิจัย
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ
หรือภาคบริการ

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือขาย

≥25000

≥50000

≥50000

≥50000

≥50000

≥50000
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

500,000

500,000

500,000

500,000

2.1.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองาน
โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําและ
สรางสรรค
นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
ของอาจารย
ป
ระจํ
า
และนั
ก
วิ
จ
ย
ั
ให
ไ
ด
ร
บ
ั
การตี
พ
ม
ิ
พ
เ
ผยแพร
ใน
2.2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจากงานวิจัย โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ
งานนวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิชาการ ใหเกิดประโยชน เพื่อการพัฒนาชุมชน
กับชุมชน

ผูกํากับดูแล
รองผูอํานวยฝายวิจัยและเผยแพร

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย

2.8.3 จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ อววน. เขาไปชวยพัฒนา
2.9 พัฒนาอาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่ม
สรางสรรค งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อยางมีประสิทธิภาพ

ป 2566
55.00

แผนงาน/ กลยุทธ

ป 2565
55.00

500,000 2.6.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานตางๆ โครงการจัดหารายไดดวยการบริการวิชาการ
อยางเปนระบบ
2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสูมาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่สอดคลองกับ โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ
ความตองการ และเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยใหมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม 3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่ (2) ดานวิจัยและบริการวิชาการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

รอยละ

ป 2565
80.00

ป 2566
85.00

ป 2567
90.00

ป 2568
90.00

ป 2569
95.00

3.2 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธที่ดีกับหนวยงาน

3.2.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตรวมกันและเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย

รอยละ

90.00

92.00

94.00

96.00

3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินการจัดกิจกรรม
ความรวมมือกับเครือขายในประเทศและทองถิ่น

3.6.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน

รอยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

แผนงาน/ กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ผูกํากับดูแล

ฝายที่รับผิดชอบ

3.1.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

100.00

3.2.1.1 สนับสนุนการใหเครือขายและทองถิ่นมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีสวนรวมของเครือขายและทองถิ่นในการพัฒนาหนวยงาน

รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ

100.00

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ
เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับหนวยงาน

โครงการความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ

รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ

26

บทที่ 5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.1 โครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
โครงการ
1. โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น ผู้ป ระกอบการรายใหม่
(Start-Up) (Agenda)
2. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (Agenda)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
200,000

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
200,000

27

5.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

โครงการสงเสริมการนําเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

-

5

โครงการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up)

-

-

คน

75

โครงการสรางผลงานดวยอาจารยรวมกับนักศึกษา

1.2.7 จํานวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค
หรือสิ่งประดิษฐ

คน

75

1.5.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น

คน

1

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

รอยละ

1.6 มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 รอยละการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซตของ
หนวยงาน

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กําหนดไว
1.8 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการอาคารสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจ
ไดอยางครบถวนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี
การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ

ผลงาน

1.2.5 จํานวนการขึ้นทะเบียนการคา (Start-Up)

ราย

1.2.6 จํานวนอาจารยที่สรางนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ
งานสรางสรรค หรือสิ่งประดิษฐ

1.2.4 จํานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของนักศึกษาของหนวยงานไปนําเสนอ/ประกวดในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ภาคปกติ (บาท)

ผูกํากับดูแล

ภาคพิเศษ (บาท)
-

1.2 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีทักษะที่จําเปนในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

ป 2565
75

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

-

ฝายที่รับผิดชอบ

รวม (บาท)

-

- รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

- รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

- รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

โครงการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

-

-

-

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายบริหารงานทั่วไป

72.00

โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร

-

-

-

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

คะแนน

100.00

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

1.7.1 รอยละความสําเร็จของการถายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

รอยละ

90.00

โครงการกํากับองคการที่ดี

1.8.1 รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

รอยละ

≥90.00

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

-

50,000.00

1.8.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

รอยละ

100.00

โครงการประหยัดพลังงาน

-

5,000.00

-

-

- รองผูอํานวยการฝายบริหาร
3,423,000.00 รองผูอํานวยการฝายบริหาร
50,000.00 รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายบริหารงานทั่วไป
ฝายบริหารงานทั่วไป/
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ
ฝายบริหารงานทั่วไป

5,000.00
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5.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
-

ภาคพิเศษ (บาท)
200,000.00

ผูกํากับดูแล
รวม (บาท)
200,000.00 รองผูอํานวยฝายวิจัยและเผยแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

35,000.00

-

35,000.00 รองผูอํานวยฝายวิจัยและเผยแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

-

35,000.00

35,000.00 รองผูอํานวยฝายวิจัยและเผยแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

300,000.00 รองผูอํานวยฝายวิจัยและเผยแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

ภาคปกติ (บาท)

ฝายที่รับผิดชอบ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย

รอยละ

ป 2565
55.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนพัฒนาชุมชนให
สามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรืองานวิชาการที่
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสรางรายไดลดรายจาย
หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

ผลงาน

50

โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน

2.2.2 จํานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน

130

โครงการสงเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

ผลงาน

7

โครงการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

-

300,000.00

ศูนยการ
เรียนรู

1

โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู/แหลงเรียนรู

-

10,000.00

10,000.00 รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

-

1,616,050.00

1,616,050.00 รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ

1,267,950.00 รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

6,100,000.00 รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

2.2.3 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นําไปใชประโยชน
เชิงพาณิชย สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทาง
วิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ
ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
ตามศาสตรพระราชา

(13)

2.4.1 จํานวนศูนยการเรียนรูที่เปนแหลงใหคําปรึกษาแกประชาชนใน
ชุมชนหรือบุคคลทั่วไป
2.4.3 รอยละของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจน
และ/หรือยกระดับรายไดครัวเรือน

60.00

2.4.5 จํานวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดรายยอยที่ไดรับการพัฒนา
2.5 มหาวิทยาลัยมีแหลงทุนในการสนับสนุนการทํางานวิจัย
นวัตสถาบั
กรรม นหรื
างสรรค
2.6
วิจอัยงานสร
และพัฒ
นาสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน

โครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําและ
นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

50

โครงการถายทอดองคกรความรูใหกับผูประกอบการ

1,267,950.00

-

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและ
นั2.6.1
กวิจัยเงินรายไดจากการบริการวิชาการ เปนที่ปรึกษาตออาจารยประจํา

บาท/คน

500,000

2.7 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ

วารสาร

17

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสูมาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ

500,000.00 รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ไดมาตรฐาน
สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม

2.8.1 รอยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย

รอยละ

95.00

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ
จัดสรรทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ (พัฒนาศูนยการเรียนรูภายใตสถาบันวิจัยฯ)

700,000.00 รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ

2.8.2 รอยละอาจารยประจําที่ทํางานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น

รอยละ

91.00

ชุมชน

20

ชุดโครงการ

15

300,000.00 รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

ฝายวิจัยและเผยแพร

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือขาย
-

โครงการจัดหารายไดดวยการบริการวิชาการ

-

-

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

สินทรัพย และระดมทุน เพื่อใชในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.8.3 จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ อววน. เขาไปชวยพัฒนา
2.9 พัฒนาอาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่ม
2.9.1 จํานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย และ
สรางสรรค งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยางมี สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

-

700,000.00

-

300,000.00
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5.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

3.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
แผนการจั
ด
อั
น
ดั
บ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เพื
อ
่
ให
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
เป
น
ที
่
(2) ดารนวิ
จัยและบริกอารวิ
าการ
3.2 เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดี 3.2.1
อยละของเครื
ขาชยที
่มีผลผลิตรวมกันและเปนประโยชนตอ
กับหนวยงาน
มหาวิทยาลัย
3.6 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินการจัดกิจกรรมความ
รวมมือกับเครือขายในประเทศและทองถิ่น

3.6.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน

คาเปาหมาย

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
ภาคปกติ (บาท)

ภาคพิเศษ (บาท)

ผูกํากับดูแล
รวม (บาท)
1,200,000.00 รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

ฝายที่รับผิดชอบ

รอยละ

ป 2565
80.00

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)

รอยละ

90.00

โครงการการมีสวนรวมของเครือขายและทองถิ่นในการพัฒนาหนวยงาน

-

-

- รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ

รอยละ

100.00

โครงการความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศ

-

-

- รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ

ฝายบริการวิชาการ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - กิจกรรมรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
(คาจางชั่วคราว เงินสํารองเลี้ยงชีพ คาครองชีพ เงินประกันสังคม คาอบรมพัฒนาบุคลากร เงินประจําตําแหนงผูบริหาร)

1,438,560.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)

11,874,510.00

5,306,050.00

รองผูอํานวยการฝายวิจัยและแพร

1,438,560.00
17,180,560.00
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติก าร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือใน
การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบข้อมูล และการติดตามประเมิน ผลการดำเนิน งานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เ กิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกัน ของบุ คลากรภายใน สถาบัน วิจัยและพั ฒนา ในเรื่อง
แนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริห ารจัด การให้สามารถสนั บสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผู้บริหารและบุคลากรของ(ชื่อหน่วยงาน)มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัด ทำแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
3. กำหนดเครื่ อ งชี้วั ด ผลสำเร็ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดำเนินการ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายดั ง กล่ า ว จึ ง วางมาตรการและกำหนดแนวทาง
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก าร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พร้อ มกำหนดแนวทางในการบริหารจั ดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด ความเข้าใจร่วมกัน ของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้ า งค วาม เข้ า ใจ ร่ ว ม กั นเกี่ ย วกั บ แน วคิ ด แล ะส าระสำคั ญ ขอ งแ ผน ยุ ท ธศ าส ต ร์
และแผนปฏิบั ติก าร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการจั ด เวที ส ร้า งความเข้าใจในภารกิจ เป้า หมาย
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ให้ กั บ บุ ค ลากร ให้ท ราบถึ ง บทบาทความรั บผิ ด ชอบของตนที่จ ะสนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุ คลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก
1.3 ส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒ นา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก าร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ส อดคล้อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิทยาลั ย รวมทั้ งสามารถเชื่อ มโยง
และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง
ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การ
ประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน
สื่อภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ทำแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนั บสนุ น การจัด ทำแผนงาน/โครงการในลั ก ษณะการบู รณาการและประสานงานระหว่ าง
หน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ
(1) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(2) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(3) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(4) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(5) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(6) แผนพัฒนาบุคลากร
(7) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(8) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(9) แผนการจัดการความรู้
(10) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(11) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
(12) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(13) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(14) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

32

2.2 กำหนดขั้น ตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัด ลำดับความสำคัญ ของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน
2.3 ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ จ ากการดำเนิ น แผนงานโครงการว่ า สามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน
คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริห ารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
สื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป ฝ่ายและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ การ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่ วยงานภายใน สถาบั น วิจัยและพั ฒ นา ในการขั บเคลื่อ นแผนงาน/
โครงการของแต่ละหน่ วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิด การแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อ มูล เผยแพร่ข้อมูล และ
ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่ อ มี ก ารแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานภายใน สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
แล้ ว สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาจะต้ อ งวางระบบที่ จะวั ด ความสำเร็ จในการบรรลุ เป้ า ประสงค์ ใ นระดั บ ต่ า งๆ
จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น
อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป
บทเรี ย นและข้ อ เสนอแนะสำหรั บ นำไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ทำแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
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ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ
จัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. การติ ด ตามผลตามคำรั บ รองการปฏิ บั ติก ารประจำปี ที่ ก ำหนดไว้ แล้ว โดยมี ก ารกำหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีก ลไกเชื่อมโยงการประเมิน ผลงานรายบุคคลกั บผลงานในระดั บ ฝ่าย เพื่อเชื่อมโยงกั บ
ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๔/๒๕๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
และจัดทำแผนปฏิบัตกิ าร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
----------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดจัดทำแผนยุทธศาสตร ระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) เพื่อเปนแผน
ชี้นำในการกำหนดแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป แปลงไปสูการปฏิบัติในแผน ระยะ ๕ ป และในแตละปตอไป ประกอบ
กับ สภาพแวดล อ มของโลกในป จจุ บั นได มีการเปลี่ ยนแปลงอยา งรวดเร็วและมี ผ ลกระทบต อการดำเนิ นงานของ
มหาวิทยาลัย จึงตองมีการทบทวนเปาประสงค แผนงาน/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอหนวยงานและมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
และพัฒ นา จึงขอแต งตั้งคณะกรรมการทบทวน แผนยุท ธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และจัด ทำ
แผนปฏิบั ติการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบั ติการด านต างๆ ของสถาบั นวิจัยและพั ฒนา ดั ง
รายชื่อตอไปนี้
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.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นางสาวอารยา
นางสาวพัชพรกานต
นางสาวสุรัสวดี
นายพงศธร
นางสาววรฤทัย
นางสาวพรทิพย
นายฉัตรไชย
นางสาวอนุธิดา
นางสาวจุไรรัตน

ยอดฉิม
ศรีบุญเพ็ง
เรืองเดช
ผลพัฒนาสกุลชัย
หาญโชติพันธุ
เรืองปราชญ
ดิษฐเจริญ
แสงใส
ตอดแกว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่
๑. จัดทำขอมูลปจจัยภายในและปจจัยภายนอก นำมาเปนขอมูล ในการวิเคราะหส ภาพแวดลอมองคกร
เพื่อการบริหารจัดการ (SWOT) เพื่อกำหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และ
ขอมูลที่เกี่ยวของ
๒. ทบทวนขอมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒ นา อาทิ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
อัตลักษณ
เอกลักษณ ใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
๓. ร างนโยบาย แผนยุท ธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิ บั ติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบั ติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัย และพัฒ นา ได แก
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) แผนปฏิบั ติการดานการประชาสัมพั นธเชิ งรุก ๑๒) แผนกลยุท ธท างการเงิน ๑๓)
แผนปฏิบัติการสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย ๑๔) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ และ ๑๕)
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแผนตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร กล
ยุทธ และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๔. วางแผนเตรียมการจั ดทำแผนยุ ท ธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิ บัติ การ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
๕. จัดทำแผนยุท ธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบั ติการ ประจำป งบประมาณ
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
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ปัจจั ยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบัน วิจัย และพั ฒนา ทั้งที่เป็น จุ ดแข็ ง
จุด อ่ อน โอกาส และอุ ปสรรคในทุ ก ประเด็ น มาให้น้ำ หนั กความสำคั ญว่ าประเด็น ใดมีความสำคั ญ มากที่สุ ด
ตามลำดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 20 คน เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมิน
เป็นน้ำหนักคะแนนตามลำดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้
1. น้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง
ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (13 ประเด็น) มีลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับ
แรก ตามตารางต่อไปนี้
ลำดับ
คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
S4
178
04 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน
ภารกิจด้านการวิจัย ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และมีผลการดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก ำหนด ส่งผลให้เกิด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย์ การแก้ไขปั ญ หา
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย
- บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มี
การนำเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจำนวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจำนวนสิทธิบัตรเพิ่ม
มากขึ้น
S5
134
05 มหาวิทยาลั ยมีผลงานบริก ารวิชาการที่ส ามารถพั ฒนาและสร้า งความเข้มแข็ ง
ให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่
ชุมชนต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการนี้ สามารถ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุ่นใหม่
สนใจเข้ามาทำงานรับใช้ชุมชนมากขึ้น
S6
79
06 มหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ภาพลั ก ษณ์ และเอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดีขององค์การช่วย
ให้เ กิ ด ความน่ าเชื่อ ถื อ จดจำง่ าย สร้า งความไว้ว างใจและเกิ ด ความร่ ว มมื อ จาก
องค์ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอก ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด ขายของมหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ ให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่สำคัญ
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ลำดับ

คะแนน

S8

54

S1

53

ประเด็นจุดแข็ง
- มีกิจกรรมด้านทำนุ บ ำรุ งศิล ปะและวัฒ นธรรมที่ห ลากหลายให้กั บคณาจารย์
นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
08 มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติเป็นจำนวนมาก
- มีความร่ว มมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทำให้เกิด
การแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
- มีการกำหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับ
พันธกิจ
ด้ า นต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารกำกั บ ติ ด ตามอย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
- การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ
01 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจำปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คล่องตัว
- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติก าร
ให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ

2. น้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน
ประเด็น จุดอ่ อน (Weaknesses : W) (7 ประเด็น ) มีลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก
ตามตารางต่อไปนี้
ลำดับ
คะแนน
ประเด็นจุดอ่อน
W27
49
27 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งภายในและภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง
W18
26
18 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทำให้
ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามี
น้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน
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W22

19

W25
W35

19
9

22 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทำให้นัก ศึกษามี
ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
25 มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย
26 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละ
ระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
- ระบบข้อ มู ล สารสนเทศ การค้ น คว้า ข้ อ มู ล เทคโนโลยี และ ออนไลน์ มี
ข้อจำกัด

3. น้ำหนักคะแนนของโอกาส
ประเด็ นโอกาส (Opportunities : O) (6 ประเด็น) มีลำดั บคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก
ตามตารางต่อไปนี้
ลำดับ
คะแนน
ประเด็นโอกาส
O39
20
39 นั ก ศึก ษาที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่ ก ารเข้า ถึงการบริก ารวิชาการใน
ระดับชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
O34
16
34 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิง
วิชาการจากมหาวิทยาลัย
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีค วามต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ
และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น
- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วย
ให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิต
รูปแบบใหม่ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปั ญหาการว่างงานและ
ขาดแคลนแรงงาน
- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่
มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
- เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
O35
11
35 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง
กว้างขวาง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้ อต่ อการปฏิบั ติงาน ทำให้มหาวิทยาลั ยมี ก ารบริห าร
จัดการที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว
- กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิบั ต ร ช่ ว ยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ สามารถ
ให้บริการวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
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ลำดับ

คะแนน

O31

10

O36

6

ประเด็นโอกาส
2546 มีส่ วนช่วยในการบู รณาการการศึกษากั บงานวิจัยเกิดเป็ น ความร่วมมือ กั บ
ท้องถิ่น
31 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากำลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขา
ที่ขาดแคลน
- ตลาดแรงงานมีค วามต้ องการบั ณ ฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ทั้ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ
- การปฏิรูปการศึก ษา ส่งเสริมอาชีพครู ทำให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยม
ในการประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ทำให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น
36 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุน กู้ ยืมเพื่อการศึก ษาเป็น การสร้างโอกาส
ให้กับผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น
- นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทำให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ
- การให้ ทุ น กู้ ยื ม ทางการศึ ก ษา กยศ. และ กรอ. ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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4. น้ำหนักคะแนนของอุปสรรค
ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (10 ประเด็น) มีลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตาม
ตารางต่อไปนี้
ลำดับ
คะแนน
ประเด็นอุปสรรค
T42
38
42 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การดำเนิน งานและการแจ้งกำหนดการต่ าง ๆ ของ สกอ. มีก ารเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้นโยบายการบริหารของ
รัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การดำเนิน งานและการแจ้งกำหนดการต่ าง ๆ ของ สกอ. มีก ารเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
T49
35
49 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกไว้ ในที่
เดียวกัน โดยผู้เรียนสามารถจะเลือกสรรรายวิชาได้ด้วยตนเอง
- ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทัน ใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จำกัด
เวลาและสถานที่ เป็ น ตั วเลือกในการป้อ นความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ค วาม
ต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้
- ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ
T41
35
41 รัฐ บาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็น อุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่
มั่นคงทางการเมือง ทำให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขัน
ในระดับนานาชาติได้
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาด
ความน่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง- การดำเนินงานและ
การแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
T43
33
43 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุด มศึกษา มีการแข่งขัน การพั ฒนาคุณภาพทางการศึก ษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค
- การมีคู่ แข่งขัน ที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้หน่ วยงาน
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ลำดับ

คะแนน

T48

30

ประเด็นอุปสรรค
ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ต รงตามแผนที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการปรับ
หลักสูตรให้ทัน สมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เป็ น ที่รู้จั ก อย่ า งกว้า งขวางมากยิ่ง ขึ้น เกิดภาวะการแข่งขัน ทางการศึก ษาสู ง และ
หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีก ารปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
48 การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการสาธารณสุ ข ความก้า วหน้า ด้ า นสาธารณสุ ข อั น
เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ขณะเดียวกันยั งต้องเผชิญกั บโรค
ระบาดและโรคอุบัติเหตุใหม่ที่มีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้ น เช่น COVID-19 ทำให้
ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีก ารจัดการศึกษาที่เปิด โอกาสให้เข้าถึง
แหล่งเรียนรู้หรือแสวงความรู้ด้วยตนเอง
- ผู้ปกครองและนักศึก ษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid19

5. ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒ นาในปัจจุบัน อยู่ในตำแหน่ง “ป้ องกันตัว” ดังแสดงได้จากภาพ
ข้างล่างนี้
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จากผลการวิเคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่อ น โอกาส และอุ ปสรรค สถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา อยู่ ใ นตำแหน่ ง
“ป้องกันตัว” สถาบันวิจัยและพัฒนา ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งเน้นปรับปรุง (ระดับ 5) = สูง
มาก) ดังนี้
018 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนำผลงานวิจั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิง พาณิ ช ย์ แ ละอุ ต สาหกรรมยั ง มี น้ อ ย ทำให้ไ ด้ รั บ
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้
ระยะเวลานาน
026 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล เทคโนโลยี และ ออนไลน์ มีข้อจำกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงพลิก วิกฤตเป็นโอกาสในประเด็น ที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งเน้น
ปรับปรุง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้
033 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐให้ก ารสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแ หล่งทุน วิจัยที่รัฐ บาลสนับสนุ น
ผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
028 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออำนวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทำให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอก
ได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทัน สมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการทำงาน ส่งผลให้
บุคลากรทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถปรับไปอยู่ตำแหน่ง “เร่งขยายงาน” ดัง
แสดงได้จากภาพข้างล่างนี้
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ภาคผนวก 3
ประมวลภาพกิจกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภาพกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก 4
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1) รศ.ดร.รจนา จันทราสา
2) ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
3) ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง
4) ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี
5) น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์
6) นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
7) นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ
8) น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ
9) น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล
10) น.ส.ชไมพร ยะปวง
11) น.ส.สุรัสวดี เรืองเดช
12) น.ส.พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง
13) นายวุฒิกร มะลิคง
14) น.ส.อนุธิดา แสงใส
15) น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว
16) น.ส.วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว
17) น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ
18) น.ส.อารยา ยอดฉิม
19) น.ส.ปัญชลิกา ตะเคียนราม
20) น.ส.เจนจิรา ชินวงษ์
21) น.ส.วรฤทัย หาญโชติพันธุ์
22) นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
หัวหน้าสำนักงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ
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ภาคผนวก 5
บันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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