แผนกลยุทธประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2552 – 2555
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
0

แผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประวัติความเปนมาหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมชื่อศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พุทธศักราช 2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวและในป พ.ศ.2547 ไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 ปรับเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีการแบงโครงสรางภายในของมหาวิทยาลัยใหมโดยใหศูนยวิจัยและบริการวิชาการ เปนสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีฐานะเทียบเทาคณะมาจนถึงปจจุบัน โดยมีพันธกิจในการสราง
องคความรูงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน พัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิต บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสราง
โอกาสทางการศึกษาใหทองถิ่น

1

โครงสรางการแบงสวนราชการ/บุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝายบริหารทั่วไป
งานบริหารธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน

ฝายวิจัยและพัฒนา
งานนโยบายและ
แผนการวิจัยและ
พัฒนา
งานจัดหาแหลงทุน
สนับสนุนการวิจัย
งานพัฒนาบุคลากร
ทางการวิจัย
งานพัฒนาเครือขาย
การวิจัย
งานวิจัยและพัฒนา

ฝายสงเสริม
เผยแพรการวิจัย
งานขอมูลและ
สารสนเทศงานวิจัย
งานเผยแพร
ผลงานการวิจัย

ฝายประสาน
การจัดบัณฑิตศึกษา
งานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา
งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ

2

วิสัยทัศน (Vision)
สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

1.
2.
3.
4.

สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
บริการวิชาการแกสังคมจากงานวิจัย
จัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.

พันธกิจ (Mission)

การพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
มีการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการทั้งระบบ
การเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหทองถิ่น

เปาประสงค (Goals)
1. มีองคความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งและพึ่งตนเองได
2. คนในชุมชนทองถิ่นไดรับการบริการวิชาการ จากงานวิจัยและมีความเปนอยูดีมีสุข
เขมแข็งและพึ่งตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. หนวยงานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผูรับบริการเกิด
ความพึงพอใจ
4. บุคคลในทองถิ่นไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตรงตามความตองการ

3

แผนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาองคความรู งานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. มีการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม
3. การพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการทั้งระบบ

เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป

ปกอ01 ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย

ปกอ03 พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและ
นวัตกรรม
ปกอ04 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน
ปกอ05 สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย
ปกอ09 เครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ
ปกอ10 ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ

4. การเสริมสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหทองถิ่น
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แผนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
กับประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจัย (วช.)
ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจัย (วช.)

1. การพัฒนาองคความรู งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น

A1กําหนดนโยบายและแผนหลักหรือแผนแมบทการวิจัย
แหงชาติและกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนหลักของ
การวิจัยของประเทศ
A2เปนองคการกลางความรวมมือดานการวิจัยกับ
องคการวิจัยทั้งในและตางประเทศ

2. มีการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม
3. การพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการทั้งระบบ
4. การเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา
ใหทองถิ่น

B1 เสริมสรางสมรรถนะ และความเขมแข็งใหกับ วช.
เพื่อสรางความสมดุลทางวิชาการสูความยั่งยืนทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชน
B2 สรางมาตรฐาน การวิจัยที่มีศักยภาพตอการพัฒนา
ประเทศรวมทั้งสงเสริมใหเกิดโครงสรางพื้นฐานที่
เอื้ออํานวยตอการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
B3 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย หรือการตอยอด
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชในการพัฒนา
ประเทศได
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แผนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กับ มาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร

1. การพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาทองถิ่น

มาตรฐานการอุดมศึกษา

มอศ02-01-03 มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
มอศ02-02 มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา

2. มีการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม

มอศ02-02-02 มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหม

3. การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการทั้ง
ระบบ

มอศ02-02-03 มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม
มอศ03 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู

4. การเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหทองถิ่น

มอศ03-01 มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู
มอศ03-02 มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ตามยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรพ.ศ.2552 – 2555
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

1.การพัฒนาองค
ความรู งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

1.มีองคความรูและ

2. มีการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม

นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นใหเขมแข็งและ
พึ่งตนเองได

ตัวชี้วัด
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1. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
- กิจกรรมวิชาการเพื่อสงเสริมงานวิจัย เชน การพัฒนาโจทย
วิจัย การจัดอบรม
- แหลงคนควางานวิจัย เชน หองคนควาวิทยานิพนธ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
- ระบบติดตามและประเมินการวิจัย
2. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
5
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ 25,000
นักวิจัยประจํา
4. มีเครือขายความรวมมือดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
2

5. รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
6. จํานวนองคความรูที่เกิดจากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
7. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
2. คนในชุมชนทองถิ่นไดรับ 8. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการและ
การบริการวิชาการ จาก
การเรียนการสอน
งานวิจัยและมีความเปนอยูดี
มีสุข เขมแข็งและพึ่งตนเอง
โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เปาหมาย

กลยุทธ
1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย
ของอาจารยใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตอบสนองตอ ความ
ตองการและปญหาของทองถิ่น
และจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุน
การวิจัยและงานสรางสรรค

1.2 สรางเครือขายการวิจัยภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3 พัฒนาขีดความสามารถในการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
2.1 บูรณาการการวิจัยกับการบริการ
วิชาการและการเรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

3.การพัฒนาและปรับปรุง 3. หนวยงานมีประสิทธิภาพ 9. ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
การบริหารจัดการทั้ง
ในการบริหารจัดการ
สรางสรรค (7 ขั้นตอน)
ระบบ
ผูรบั บริการเกิด
- มีคณะกรรมการ
ความพึงพอใจ
- มีแผนการจัดการความรู
- มีการรวบรวมองคความรูจากการจัดการความรูและจากแนว
ปฏิบัติที่ดีของผูมีประสบการณตรงเปนลายลักษณอักษร (Explicit
Knowledge) แลวนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
10. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
การจัดการความรูสูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4.การเสริมสรางโอกาส
4.บุคคลในทองถิ่นไดรับ
11. จํานวนผลงานวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
ทางการศึกษาใหทองถิ่น การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 12. จํานวนวิทยานิพนธที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และ
ตรงตามความตองการ
สังคม

เปาหมาย
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4
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54
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18
25

21
30

24
35

กลยุทธ
3.1 การจัดการความรูดานการวิจัย
การเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ

4.1 พัฒนาขีดความสามารถในการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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เปาประสงคและกลยุทธ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เปาประสงค (Goals)
กลยุทธ (Strategies)
1.มีองคความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น 1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ใหเขมแข็งและพึ่งตนเองได
ตอบสนองตอ ความตองการและปญหาของทองถิ่น และจัดหาแหลงทุน
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
1.2 สรางเครือขายการวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3 พัฒนาขีดความสามารถในการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
2. คนในชุมชนทองถิ่นไดรับการบริการวิชาการ 2.1 บูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการและการเรียนการสอน
จากงานวิจัยและมีความเปนอยูดีมีสุข เขมแข็ง
และพึ่งตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.หนวยงานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 3.1 การจัดการความรูดานการวิจัยการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
4.บุคคลในทองถิ่นไดรับการศึกษาในระดับที่
4.1 พัฒนาขีดความสามารถในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับ
สูงขึ้นตรงตามความตองการ
บัณฑิตศึกษา

หนวยงานรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.

สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
บริการวิชาการแกสังคมจากงานวิจัย
จัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

เปาประสงคที่ 1

มีองคความรูและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งและ
พึ่งตนเองได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาองคความรู งานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น

เปาประสงคที่ 2

คนในชุมชนทองถิ่นไดรับการบริการ
วิชาการ จากงานวิจัยและมีความ
เปนอยูดีมีสุข เขมแข็งและพึ่งตนเอง
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

มีการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม

เปาประสงคที่ 3

เปาประสงคที่ 4

หนวยงานมีประสิทธิ ภาพในการ
บริหารจัดการผูรับบริการเกิด
ความพึงพอใจ

บุคคลในทองถิ่นไดรับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นตรงตามความ
ตองการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

การพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการทั้งระบบ

การเสริมสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหทองถิ่น
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ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 1,2,3,4,5,6,7

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 8

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

ตัวชี้วัดที่ 9,10

ตัวชี้วัดที่ 11 , 12

กลยุทธ
1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย
ของอาจารยใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตอบสนองตอ ความ
ตองการและปญหาของทองถิ่น
และจัดหาแหลงทุนเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค
2. สรางเครือขายการวิจัยภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาขีดความสามารถในการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

4. บูรณาการการวิจัยกับ
การบริการวิชาการและ
การเรียนการสอน

5. การจัดการความรูดาน
การวิจัย การเรียนการ
สอน และการบริการ
วิชาการ

6. พัฒนาขีด
ความสามารถในการทํา
วิทยานิพนธของ
นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก
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ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จุดแข็ง (Strengths)
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดพัฒนาวารสารสักทองเปนวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูล TCI
สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรที่มีความสามารถเปนทีมและปฏิบัติหนาที่ในงานวิจัยดวย
ความรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยอยางหลากหลาย เชน งบประมาณ
แผนดิน งบบํารุงการศึกษา งบวิจัยเชิงพื้นที่ งบทุนวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น ( Matching
fund)
มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
มีองคความรูดานการวิจัยที่สามารถบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นและองคกรอื่นๆได
บุคลากรมีความรูและประสบการณในการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นและองคกรอื่น
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
โอกาส (Opportunities)
มีแหลงทุนวิจัยภายนอกที่หลากหลาย
มีประกาศจาก กพอ. ใหคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตองทํางานวิจัย
มีแหลงเผยแพรงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติที่หลากหลาย
มีองคกรที่จัดผูเชี่ยวชาญใหความรูดานการวิจัย
มีเครือขายวิจัยหลายรูปแบบ เชน เครือขายงานวิจัยภาคเหนือตอนลาง เครือขาย อวน.
ชุมชนทองถิ่นตองการองคความรูจากงานวิจัยเพื่อใชในการพัฒนาชุมชน
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกชวยกระตุนการพัฒนาการวิจัยอยางตอเนื่อง
องคกรภายนอกมีความตองการรับบริการดานการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มีเครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื
ตอนล
อ าง , เครือขายคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แหงประเทศไทย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4

จุดออน (Weakness)
กลไกและกระบวนการในการพัฒนานักวิจัยหนาใหมยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
การใหบริการวิชาการดานการวิจัยสูชุมชนหรือองคกรตางๆยังมีนอย
การหนุนเสริมการวิจัยเชิงพื้นที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
โครงการวิจัยที่เปนชุดโครงการตอเนื่องหลายปมีจํานวนนอย
ฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัยยังไมสมบูรณยังขาดรายละเอียดของนักวิจัยเปนรายบุคคลที่
มีขอมูลทุกดานเปนระบบเดียวกัน เชน ชื่อโครงการ แหลงทุน งบประมาณ การตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยและรายงานการวิจัย
ขาดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือกอใหเกิดรายได
ขาดงานวิจัยและงานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
บุคลากรมีจํานวนนอยและมีภาระงานมากทําใหการบริการวิชาการไมเพียงพอกับความตองการ
ของผูรับบริการ
จํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีจํานวนนอย
ภัยคุกคาม (Threats)
องคกรที่จัดสรรทุนวิจัยกําหนดเงื่อนไขที่ยังไมเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การแจงการสนับสนุนทุนวิจัยของแหลงทุนภายนอกบางแหงกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน
อยางกระชั้นชิด และการประสานงานไมมีประสิทธิภาพ
ขอมูลของผูขอรับบริการวิชาการที่ไดรับจากองคกรภายนอกไมตรงกับสภาพจริงและการ
ประสานงานลาชา ทําใหการบริการวิชาการขาดประสิทธิภาพ
สภาพการและปญหาขององคกรที่ขอรับบริการทําใหการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผนที่
กําหนด
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SO
จุดแข็ง (Strengths)

S1 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดพัฒนาวารสารสักทองเปน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI
S2 สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรที่มีความสามารถเปนทีม
และปฏิบัติหนาที่ในงานวิจัยดวยความรับผิดชอบ
S3 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย
อยางหลากหลาย เชน งบประมาณแผนดิน งบบํารุงการศึกษา
งบวิจัยเชิงพื้นที่ งบทุนวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น ( Matching
fund)
S4 มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ
S5 มีองคความรูดานการวิจัยที่สามารถบริการวิชาการแกชุมชน
ทองถิ่นและองคกรอื่นๆได
S6 บุคลากรมีความรูและประสบการณในการบริการวิชาการแก
ชุมชนทองถิ่นและองคกรอื่น
S7 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

โอกาส (Opportunities)

O1 มีแหลงทุนวิจัยภายนอกที่หลากหลาย
O2 มีประกาศจาก กพอ. ใหคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตองทํางานวิจัย
O3 มีแหลงเผยแพรงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติที่หลากหลาย
O4 มีองคกรที่จัดผูเชี่ยวชาญใหความรูดานการวิจัย
O5 มีเครือขายวิจัยหลายรูปแบบ เชน เครือขายงานวิจัยภาคเหนือตอนลาง เครือขาย อวน.
O6 ชุมชนทองถิ่นตองการองคความรูจากงานวิจัยเพื่อใชในการพัฒนาชุมชน
O7 ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกชวยกระตุนการพัฒนาการวิจัยอยางตอเนื่อง
O8 องคกรภายนอกมีความตองการรับบริการดานการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
O9 มีเครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื
ตอนล
อ าง , เครือขายคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแหงประเทศไทย

กลยุทธ

1. พัฒนาขีดความสามารถในการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
(S1,S3,S4,S5,S6 / O1,O3,O6)
2. พัฒนาขีดความสามารถในการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (S7 / O9)

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนานักวิจัยสูสากล
2. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและงาน
สรางสรรค
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัด

1. รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
2. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการ
การวิจัยกับการบริการวิชาการและการ
เรียนการสอน
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. จํานวนผลงานวิทยานิพนธที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
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WO
จุดออน (Weakness)

W1 กลไกและกระบวนการในการพัฒนานักวิจัยหนาใหมยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
W2 การใหบริการวิชาการดานการวิจัยสูชุมชนหรือองคกรตางๆ
ยังมีนอย
W3 การหนุนเสริมการวิจัยเชิงพื้นที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
W4 โครงการวิจัยที่เปนชุดโครงการตอเนื่องหลายปมีจํานวนนอย
W5 ฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัยยังไมสมบูรณยังขาด
รายละเอียดของนักวิจัยเปนรายบุคคลที่มีขอมูลทุกดานเปนระบบ
เดียวกัน เชน ชื่อโครงการ แหลงทุน งบประมาณ การตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยและรายงานการวิจัย
W6 ขาดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สามารถใชประโยชนเชิง
พาณิชยหรือกอใหเกิดรายได
W7 ขาดงานวิจัยและงานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
W8 บุคลากรมีจํานวนนอยและมีภาระงานมากทําใหการบริการ
วิชาการไมเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ
W9 จํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกมีจํานวนนอย

โอกาส (Opportunities)

O1 มีแหลงทุนวิจัยภายนอกที่หลากหลาย
O2 มีประกาศจาก กพอ. ใหคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตองทํางานวิจัย
O3 มีแหลงเผยแพรงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติที่หลากหลาย
O4 มีองคกรที่จัดผูเชี่ยวชาญใหความรูดานการวิจัย
O5 มีเครือขายวิจัยหลายรูปแบบ เชน เครือขายงานวิจัยภาคเหนือตอนลาง เครือขาย อวน.
O6 ชุมชนทองถิ่นตองการองคความรูจากงานวิจัยเพื่อใชในการพัฒนาชุมชน
O7 ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกชวยกระตุนการพัฒนาการวิจัยอยางตอเนื่อง
O8 องคกรภายนอกมีความตองการรับบริการดานการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
O9 มีเครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื
ตอนล
อ าง , เครือขายคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแหงประเทศไทย

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของ
1. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและงาน
อาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
สรางสรรค
ตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ทองถิ่น และจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุน
การวิจัยและงานสรางสรรค (W1,O6)
2. สรางเครือขายการวิจัยภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย(O5)

ตัวชี้วัด

1. มีการพัฒนาระบบริหารจัดการความรู
จากงานวิจัยและงานสรางสรรค
2 .เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
3. มีเครือขายความรวมมือดานงานวิจัย
และงานสรางสรรค
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ST

จุดแข็ง (Strengths)

S1 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดพัฒนาวารสารสักทองเปน
วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI
S2 สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรที่มีความสามารถเปนทีม
และปฏิบัติหนาที่ในงานวิจัยดวยความรับผิดชอบ
S3 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย
อยางหลากหลาย เชน งบประมาณแผนดิน งบบํารุงการศึกษา
งบวิจัยเชิงพื้นที่ งบทุนวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น ( Matching
fund)
S4 มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ
S5 มีองคความรูดานการวิจัยที่สามารถบริการวิชาการแกชุมชน
ทองถิ่นและองคกรอื่นๆได
S6 บุคลากรมีความรูและประสบการณในการบริการวิชาการแก
ชุมชนทองถิ่นและองคกรอื่น
S7 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

อุปสรรค (Threats)

T1 องคกรที่จัดสรรทุนวิจัยกําหนดเงื่อนไขที่ยังไมเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
T2 การแจงการสนับสนุนทุนวิจัยของแหลงทุนภายนอกบางแหงกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานอยางกระชั้นชิด และการประสานงาน
ไมมีประสิทธิภาพ
T3 ขอมูลของผูขอรับบริการวิชาการที่ไดรับจากองคกรภายนอกไมตรงกับสภาพจริงและการประสานงานลาชา ทําใหการบริการ
วิชาการขาดประสิทธิภาพ
T4 สภาพการและปญหาขององคกรที่ขอรับบริการทําใหการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

กลยุทธ

1. พัฒนาขีดความสามารถในการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค (S1)
2. พัฒนาขีดความสามารถในการทํา
วิทยานิพนธ (S7)

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนานักวิจัยสูสากล

ตัวชี้วัด

1. รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
3. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการ
การวิจัยกับการบริการวิชาการและการ
เรียนการสอน
4. จํานวนผลงานวิทยานิพนธที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
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WT

จุดออน (Weakness)

W1 กลไกและกระบวนการในการพัฒนานักวิจัยหนาใหมยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
W2 การใหบริการวิชาการดานการวิจัยสูชุมชนหรือองคกรตางๆ
ยังมีนอย
W3 การหนุนเสริมการวิจัยเชิงพื้นที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
W4 โครงการวิจัยที่เปนชุดโครงการตอเนื่องหลายปมีจํานวนนอย
W5 ฐานขอมูลสารสนเทศดานงานวิจัยยังไมสมบูรณยังขาด
รายละเอียดของนักวิจัยเปนรายบุคคลที่มีขอมูลทุกดานเปนระบบ
เดียวกัน เชน ชื่อโครงการ แหลงทุน งบประมาณ การตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยและรายงานการวิจัย
W6 ขาดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สามารถใชประโยชนเชิง
พาณิชยหรือกอใหเกิดรายได
W7 ขาดงานวิจัยและงานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
W8 บุคลากรมีจํานวนนอยและมีภาระงานมากทําใหการบริการ
วิชาการไมเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ
W9 จํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกมีจํานวนนอย

อุปสรรค (Threats)

T1 องคกรที่จัดสรรทุนวิจัยกําหนดเงื่อนไขที่ยังไมเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
T2 การแจงการสนับสนุนทุนวิจัยของแหลงทุนภายนอกบางแหงกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานอยางกระชั้นชิด และการประสานงาน
ไมมีประสิทธิภาพ
T3 ขอมูลของผูขอรับบริการวิชาการที่ไดรับจากองคกรภายนอกไมตรงกับสภาพจริงและการประสานงานลาชา ทําใหการบริการ
วิชาการขาดประสิทธิภาพ
T4 สภาพการและปญหาขององคกรที่ขอรับบริการทําใหการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของ
1. โครงการจัดการความรูดานการวิจัย
อาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ประเด็นการเรียนการสอนและการบริการ
ตอบสนองตอความตองการและปญหาของ วิชาการ
ทองถิ่น และจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุน
การวิจัยและงานสรางสรรค (W1,W2,W3
/ T1,T4)

ตัวชี้วัด

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน
2. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการ
วิจัยกับการบริการวิชาการและการเรียน
การสอน
3. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
การจัดการความรูสูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ
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