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คานา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิท ยาลัย เพื่ อ ให้ ได้ คุณ ภาพและมาตรฐานของการวิจัย เป็น ที่ ยอมรับ และสามารถแข่ง ขัน ได้ สอดคล้องกั บ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต และด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560) และกาหนด
แนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ ปรับเปลี่ยน สามารถใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนินงานให้สามารถชี้นาและเป็น กลไกกากับติดตามการดาเนินงานของฝ่ายงานทุกระดับของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยใช้แนวทางกระบวนการพัฒนาแผนตามแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแผนจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกของสถาบันวิจัยและพัฒ นา ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
สถาบันวิจัยและพั ฒ นาหวังเป็น อย่างยิ่ง ว่า เอกสารแผนปฏิ บัติราชการสถาบั นวิจัยและพัฒ นาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็น
แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการดาเนินงานการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แ ผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2561 เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จตามมุ่งหวัง
ไว้ต่อไป
(ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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สารบัญ
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- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT Analysis)
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ส่วนที่ 1
บทนา
ประวัติความเป็นมาหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในการบริห ารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การสร้างนักวิจัย
การผลิ ต ผลงานวิจั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ก ารน าองค์ ค วามรู้จ ากงานวิ จั ย ไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หาให้ กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
พันธกิจด้านการวิจัยในยุคแรกๆ ของการจัดตั้งวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518
ได้จัดตั้ งศู นย์วิจัยและบริก ารการศึก ษา โดยแบ่ ง หน่วยงานย่อ ยออกเป็น ฝ่ายเลขานุ ก าร ฝ่าย วิจัยและเผยแพร่
ฝ่ายส่งเสริม และบริการวิชาการ ฝ่ายฝึก อบรม และโครงการพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ
เป็นหัวหน้าศูนย์ มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้ก ากับดูแล มีส านักงานที่ท าการตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 (อาคาร
ส านั ก งานอธิก ารบดี ห ลั ง เก่ า) ในยุ ค แรกของพั น ธกิ จ ด้ านการวิจั ย มี ค วามร่ วมมื อ กั บ สหวิท ยาลั ย พุ ท ธชิ น ราช
ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยครูนครสวรรค์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยครูกาแพงเพชร
ได้กาหนดนโยบายด้านการวิจัยร่วมกัน ในการส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการตาม
หน้าที่ของสหวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครูกาแพงเพชร
จากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ในปี พ.ศ.2535 ภารกิจด้านการวิจัยยังเป็นภารกิจที่ จาเป็นและ
สาคัญของสถาบันอุดมศึก ษาในฐานะของสถาบันซึ่งถือเป็นชุม ชนวิชาการ คือการแสวงหาความรู้ การพัฒ นาองค์
ความรู้ และนาความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยของสถาบัน ในช่วงระยะเวลาต่อมา จึงมุ่งเน้นการวิจัยเรื่อง
ของท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเน้นการวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้านและศักยภาพชุมชนให้มากขึ้น ให้การสนับสนุน การวิจัยด้าน
เศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อ ง ของชาวบ้านจังหวัดก าแพงเพชร และตาก รวมถึง การท าวิจัยทางวิท ยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ และการนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น โดย
เปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาเป็นสานักวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และ
ต่อมาเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล เป็นหัวหน้าสานักวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์
นายะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิจั ยและวิเ ทศสั ม พั นธ์เป็ นผู้ ก ากั บ ดูแล ตามล าดั บ ในปี พ.ศ.2547 มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาการซึ่ ง ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ปรับเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการ
แบ่งโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่ จากสานักวิจัย เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสถานะเทียบเท่ า
คณะจนถึงปัจจุบัน โดยมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และติดตาม การบริการ
วิชาการด้านการวิจัย และการประสานงานการจัดบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้อานวยการคื อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา
อรัญวงศ์ เป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วังศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เป็นผู้ดูแล กากับ ติดตาม จนถึงปี พ.ศ.2551 ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 – มีนาคม พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดูแล กากับ ติดตาม มีการจัดสรรทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน
และงบบารุงการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ มีการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ ในชุมชนท้องถิ่น มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้เป็นผลงานวิจัยเด่น
จากงานวิจัย เรื่อ ง โครงการวิจัยพั ฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริม การพัฒ นาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
4

(Local learning Enrichment Network : LLEN) รวมทั้ ง พั ฒ นาวารสารสั ก ทอง:วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ให้เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre : TCI
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อนาไปพัฒนาและแก้ปัญหา
ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้ง ภายในและ
ภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กาลังพัฒนาวารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็น
วารสารระดับชาติเพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ให้กับบุคลากร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
รองอธิก ารบดี ฝ่า ยวิ จัย และการจั ดบั ณ ฑิ ต ศึก ษา เป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ล และมี ด ร.สุภ าพร พงศ์ ภิ ญ โญโอภาส เป็ น
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 17 คน โดยแยกเป็นบุคลากรสายวิชาการจานวน 12 คน
และบุคลากรสายสนับสนุนจานวน 5 คน ดังต่อไปนี้
บุคลากรสายวิชาการ จานวน
บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ
(คน)
(คน)
ข้าราชการ
2
ข้าราชการ
2
11.76
พนักงานมหาวิทยาลัย
10
พนักงานมหาวิทยาลัย
3
13
76.48
อาจารย์ประจาตาม
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
2
2
11.76
สัญญา
รวมทั้งสิ้น
12
รวมทั้งสิ้น
5
17
100.00
คิดเป็นร้อยละ
70.58
คิดเป็นร้อยละ
29.42
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
และการบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผนการวิจัยและ
พัฒนา
งานจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัย
งานพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
งานพัฒนาเครือข่ายการวิจัย
งานวิจัยและพัฒนา
งานให้บริการทางวิชาการ

ฝ่ายบริหารจัดการ
งานวิจัย
งานข้อมูลและ
สารสนเทศงานวิจัย
งานเผยแพร่ผลงานการ
วิจัย
งานวารสาร

ฝ่ายบริหารและธุรการ
งานบริหารธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
งานประชาสัมพันธ์
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ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบายรัฐบาล (คาแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน
2557)
รัฐบาลได้นายุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒ นาตามแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอ สมพอควร
แก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมา โดยตลอดและน่าจะ
ชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จาแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์ กับ การใช้ป ระโยชน์
อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริห ารราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบ าล และการป้องกั นปราบปรามการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สาหรับ ยุท ธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับ ที่ 12 ถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุใ นระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพื้นฐานที่ส ามารถสานต่อการ
พัฒนาในประเด็นสาคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาทาง
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจานวน 10 ยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้ง
ในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒ นากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒ นาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ
รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การกาหนดและการยึดหลักการสาคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ และยัง่ ยืน
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6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การดาเนิน
ยุทธศาสตร์ทงั้ 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังมีจุดเน้นและประเด็นการ
พัฒนาทีส่ าคัญ ได้แก่
1. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เตรียมพร้อมด้านกาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
3. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
7. บริหารจัดการในภาครัฐ
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
9. พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
11. พัฒนาเศรษฐกิจมหภาค
3.ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถนายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ไปใช้ เป็น
แนวทางในการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ สานักงบประมาณใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศในระยะยาวต่อไป ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดไว้
๖ ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโต จากภายใน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ รายการค่าดาเนินการ
ภาครัฐ
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4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551
– 2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย โดยมี เป้าหมายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ อุดมศึกษาไทย เพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนา ศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย
1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศ
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ให้ สอดคล้อ งกับทิ ศทางและกรอบการดาเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บที่ 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) เช่น สนับสนุนและส่งเสริมการทา ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีกองทุนสนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดวาง ระบบการเงิน งบประมาณ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
5. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้ วิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” ซึ่ง
ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ 6 ด้าน ดังนี้
1) ความมั่นคง ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัด ชายแดน
ภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ) ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ ความสาคัญกับ
การศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้งการให้ ความสาคัญกับภาษาที่ใช้
ในพื้นที่ หรือสิ่งที่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึงมี ความสาคัญกับนโยบายด้านการศึกษา
เป็นอย่างมาก
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับ นานา
ประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษหรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะทาให้
การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น ก็ถือเป็นตัวอย่าง กิจกรรมโครงการของ
ยุทธศาสตร์ด้านนี้
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งสาคัญ มาก
เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด้วย
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม อาทิ การประเมินผล นักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่หากดูคะแนน
สูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจากการประเมินผล PISA แต่
การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนาด
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เล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่าด้วย จึงทาให้ค่าเฉลี่ยของประเทศต่าลง
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนใน
ชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้น เราต้องกลับไป พิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาดอะไรบ้าง เช่น
ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น เพื่อทาการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงจุด
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี หลากหลายโครงการที่ สาคัญ อาทิ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น
6) การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครัฐ เช่ น การด าเนิ น การด้ านต่ างๆ ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็ก
ให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโต ขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และ
การสนทนา เพราะการไม่โกงมี วิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ทา"
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับร่าง (พ.ศ.2560-2574)
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในปี 2560 จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการได้นาไปเป็น
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายของแผนฯ โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็น
พลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และ
การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่ มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จะเป็นเสมือนหนึ่งแผนที่นาทางให้ระบบการศึกษาไทยสามารถ
พัฒ นาศัก ยภาพและขีดความสามารถของทุ นมนุษย์ที่ มี อยู่ในตัวตนของแต่ล ะบุคคลให้เต็ม ตามศัก ยภาพส าหรับ
ประชากรทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity)
คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่เป็นพลวัต ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง เป้าหมาย
สุดท้ายของแผน หลักการ/แนวคิด และยุทธศาสตร์/มาตรการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision)
ให้ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของ
การพัฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถของทุ นมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่ เป็น
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
2. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals)
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 4 (เป็นคนดี มี
วินัย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรี ยนรู้ได้ตามความถนัด
ความสนใจ) และดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและดารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษที่ 21 ด้วย
10

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
3. ความคาดหวังของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Aspiration)
ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา
- สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้น
ต่าที่รัฐกาหนด
- สถานศึกษามีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนากาลังคนที่สนองตอบ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ประชากรทุกคนที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล
- ประชากรที่อยู่ในกาลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผ่านระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Learning Outcome) ทั้ งการเรียนรู้จ ากการศึก ษาในระบบโรงเรียน การศึก ษานอกระบบโรงเรียน
การศึก ษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์จ ากการท างาน ผ่านการสะสมหน่วยการเรียน และการเที ยบโอน เพื่อ
ยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
กระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
- สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน แต่ขาดศักยภาพและความพร้อม ได้รับการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ภายใต้การกากับของรัฐ
- ลดบทบาท อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและขนาดของหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิ ภาค จากการเป็นผู้จัดการศึก ษาเป็นหลัก มาเป็นผู้ก ากั บ นโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับ สนุน ติดตาม
ประเมินผล ควบคู่กับการกระจายอานาจการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา
- ควบรวมสถานศึก ษาที่ มี ขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ากว่าเกณฑ์ มาตรฐาน และไม่ อยู่ใน
สภาพและสถานะของความเป็นโรงเรียน มีครูไม่ครบชั้น ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อให้มีจานวนและขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสม ภายใต้บริบทของโครงสร้างประชากรที่ลดลงอย่ างต่อเนื่องในอีก 30
ปีข้างหน้า โดยเปลี่ยนสถานภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามความต้องการจาเป็น
- ส่ง เสริม สนั บ สนุ นสถาบั นอุ ดมศึก ษาผลิต บั ณ ฑิ ตในคณะ/สาขาวิช าที่ ส ถาบั นมี ความ
เชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศ หรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และลดการผลิตบัณฑิต
ในคณะ/สาขาวิชาที่เกินความต้องการของตลาดแรงงาน
- ควบรวมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้มีจานวนและขนาดที่เหมาะสมกับการผลิตกาลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต
สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อม เข้ามามีส่วนร่วม
ในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคม และผู้เรียน
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วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับร่าง (พ.ศ.2560-2574) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมายที่ 3 : คนทุ กช่วงวัยได้รับ การศึก ษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุก คามในชีวิต
รูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายที่ 1 : กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป้ าหมายที่ 2 : สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ว ยงานที่ จัด การศึก ษาผลิต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนมี ทั กษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมื องไทยและทัก ษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 : คนทุ ก ช่วงวัยมี ทัก ษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
เป้าหมายที่ 3 : สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
เป้าหมายที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มี คุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
เป้าหมายที่ 5 : ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 6 : ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับ
สากล
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เป้าหมายที่ 7 : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒ นาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนทุ กคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึก ษาที่ มี
คุณภาพ
เป้าหมายที่ 2 : การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาหรับ
คนทุกช่วงวัย
เป้าหมายที่ 3 : ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 1 : คนทุก ช่วงวัย มี จิตสานึก รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เป้าหมายที่ 2 : หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิต ร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยเพื่อพัฒ นาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 1 : โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
เป้าหมายที่ 2 : ระบบการบริห ารจัดการศึกษามี ประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เป้าหมายที่ 3 : ทุ ก ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึก ษาที่ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่
เป้าหมายที่ 4 : กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
เป้าหมายที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย
ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2560-61)
การดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในระยะเร่งด่วนประกอบด้วย
• การจัดทาฐานข้อมูลผูเ้ รียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ระหว่าง ศธ. และหน่วยงานอื่น
• การขยายการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการใช้ประโยชน์จาก DLIT, DLTV
• การจัดอัตรากาลังครูให้ครบตามเกณฑ์
• การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
• การปรับระบบการสอบ O-Net ให้เป็นที่ยอมรับ
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-64)
เป็นการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ ในเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วง 5
ปีแรก ซึ่งหน่วยงานที่จัดการศึกษาจะต้องนายุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ไปจัดทาแผนพัฒนา
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การศึกษาระยะ 5 ปี และจัดทารายละเอียดการดาเนินการแต่ละปี ในลักษณะแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้บรรลุผล
ตามที่ กาหนดไว้
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2565-69)
เป็นการดาเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วง 5 ปีที่สอง ซึ่งหน่วยงานที่
จัดการศึกษาจะต้องประมวลผลการดาเนินการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติในระยะเร่งด่วนและระยะ
5 ปีแรก และนามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการดาเนินการ
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2570-74)
เป็นการดาเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วง 5 ปีที่สาม โดยหน่วยงานที่
จัดการศึกษาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดจากผลของการจัดการศึกษาในช่วง 10 ปีแรก และประเมิน
สภาวการณ์ของประเทศและของโลกเพื่อการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2575-79)
เป็นการดาเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วง 5 ปีที่สี่ โดยหน่วยงานที่จัด
การศึกษาต้องทบทวนยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดจากผลของการจัดการศึกษาในช่วง 15 ปีแรก และประเมิน
สภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพื่อการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
7. แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก
อานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิก ารภายใต้กฎหมายสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกั บการศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) แล ะแผ น ก ารศึ ก ษาแ ห่ งชาติ พ .ศ .2560 – 2574 กั บ ทิ ศท างก ารพั ฒ น าก ารศึ กษ าขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ ที่สาคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวง ศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุป สรรค (SWOT) ตามบริบ ทในข้า งต้ น แล้ วจึ งสามารถก าหนดเป็ นสาระส าคั ญ ของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ ง ได้ แ ก่ เป้ า หมายหลั ก และตั วชี้ วั ด วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้
1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุ ก
ภาคส่วน
2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ
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3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6.ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่ มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทา หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3. วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
“ผู้ เ รี ย น” หมายถึ ง เด็ ก เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชน ที่ ได้ รั บ บริ ก ารจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวั ง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา
แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
4. พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและกาหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย กาหนดวิสัยทัศน์
คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิ ตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน การสอนเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1. พันธกิจ
1.1) ผลิตบัณฑิต
1.2) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
1.3) ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนาแนวพระราชดาริ และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
1.4) สร้างเครือ ข่ายและความร่วมมื อกับ ภาคประชาชน ชุม ชน ท้ องถิ่น และผู้ป ระกอบการในการจัด
การศึกษา
1.5) บริห ารจัดการมหาวิ ท ยาลัย ให้ มี ค วามคล่ องตัว ยืด หยุ่น โปร่ง ใส ด้วยหลั ก ธรรมาภิ บ าล สู่ก าร
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1) จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตกาลังคน เพื่อ ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ
2.2) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน
2.3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรม เข้ากั บ กระบวนการ การ
จัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ
2.4) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่น ให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0
3. ยุทธศาสตร์
3.1) การพัฒนาท้องถิ่น
3.2) การผลิตและพัฒนาครู
3.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
9. ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559
ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิจัย (สกว.) ได้ด าเนิ น การทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ และได้ จัด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 2557-2560 เป็นฐานในการปรับปรุงให้
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน สกว. ในอีก 2 ข้างหน้า
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ สานักงานกองทุ นสนับสนุนการวิจัย เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นาด้านการ
บริหารจัดการการวิจัยในเอเชีย สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยนาไปสูก่ ารสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนา
ประเทศ
ส าหรับ พั น ธกิ จ ของส านัก งานกองทุ น สนั บ สนุ นการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 ที่ ได้ท าการ
ปรับปรุงใหม่นั้น ประกอบด้วย
1. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา
2. สนับสนุนการสร้างพัฒนานักวิจัยและองค์วิจัย
16

3. สนันสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ
4. สนับสนุนการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
5. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
6. สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ ระบบและวิธีการ การติดตามและประเมินผลงานวิจัย
โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายที่มี
คุณภาพสูง และนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง มีการกระจายศูนย์กลางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคและการเพิ่มผลิตภาพ
ของภาคการผลิต และบริการให้เติบโตขยายตัวในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างทุนทางสังคม และการ
เข้าถึงทรัพยากรและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
2. เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัยและสถาบันวิจัยของประเทศทั้งหน่วยวิจัย
ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และหน่วยวิจัยพัฒนา เพื่อการ
พัฒนาที่เน้นการใช้ประโยชน์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ
3. เพื่อพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้มีความเป็นสากลและเป็นผู้นาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
การสร้างความร่วมมือกับแหล่งทุน และสถาบันวิจัยในต่างประเทศเพื่อการดาเนินการวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการบุกเบิก
สร้างรูปแบบใหม่ๆ ของการบริหารจัดการการวิจัย
4. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมการสร้างความรู้ การใช้ความรู้ ข้อมูลและเหตุผล
ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างแพร่หลายกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับชุมชนและ
ครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สกว. ได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบกากับการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย ซึง่ จัดทาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 3 ด้าน คือ
1. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth and Competitiveness)
2. การสร้างการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)
3. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Growth)
โดยยุทธศาสตร์ของ สกว. จะเน้นการสนั บสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบวิจัย การสร้าง การพัฒนานักวิจัย
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องเชื่อมประสานและผนึกกาลัง (Synergy) กันทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ไปพร้อม
กัน เพื่อให้งานวิจัยได้ประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดการเติบ โตด้านต่างๆ ไปด้วยกันอย่างมีดุลยภาพเพื่ อสร้างการ
เติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) ของประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ของ สกว. มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1 การสนั บ สนุ น การวิ จัย และพั ฒ นาในประเด็ น ส าคัญ เพื่ อ สร้า งองค์ ความรู้ นวัต กรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายที่ถูกต้องและเพียงพอตรงกับปัญหา และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างและการเพิ่มศักยภาพของนักวิจัย บุคลากรวิจัย เครือข่ายวิจัยและองค์กรวิจัย ให้มี
ขีดความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มีการทางานเป็นเครือข่ายและเชื่มโยงสู่สากล
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการเพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การพัฒนาระบบการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับสังคมและฝ่านนโยบาย เพื่อให้เห็นคุณค่าของความรู้และ
งานวิจัย
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาองค์กรเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
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10. แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551
– 2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทยโดยมีเป้ าหมายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการกากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย
1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3) สนับสนุนการพัฒ นาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐานและ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทีม่ ีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในโลกา
ภิวัฒน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และ
เครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9ประเด็นไดแก
1. รอยตอกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา ซึ่งมีแนวโนมที่นาเปนหวงวานักเรียน มัธยมซึ่งเป็ น
ตัวปอนอุดมศึกษา มีคุณภาพโดยรวมทีําลง
่ต่ ซึ่งจะตองมีการพัฒนาใน 3 เรื่องไดแก พัฒนาและสรางครูคุณภาพสูง
การพัฒ นาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเปดโอกาสใหผูจบอาชีวศึกษาและกาลังท างานสามารถเขาศึกษาตอใน
อุดมศึกษาไดดวยความยืดหยุน
2.การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน ซึ่งในปจจุบันมีสถาบันที่ใหปริญญาประมาณรอยหาสิบแหงที่สังกั ด
กระทรวงศึกษา มีความซ้ําซอน แยงชิงนักศึกษาและทรัพยากรมี ป ญหาคุณภาพ ซึ่งตองใชกลไกมาตรฐานและการ
จัดการทรัพยากร เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไมใชความตองการของสังคม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ เกิดระบบอุดมศึกษาที่
แบงงานกันทา วางตาแหนงของแตละสถาบันใหเหมาะสม (Positioning)
3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ชวยในการกาหนดทิศทางจนถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยได
เร็ว อุดมศึกษาไทยตองปรับปรุงเรื่องนี้ตั้งแตระดับองคกรกาหนด และกากับนโยบายคือสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารทุก
ระดับ โดยสรางกลไกพัฒนาผูดารงตาแหนงสภามหาวิทยาลัย และบริหารระดับตางๆ ปรับระบบธรรมาภิบาล
4.บทบาทของมหาวิท ยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จากผลการประเมิ น
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย มหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีคุณภาพทั้งในระดับ
โลก และระดับภูมิภาคความสามารถในการสรางนวัตกรรมของประเทศต่า โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับทายๆ อุดมศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งของระบบวิจัยของประเทศ จึงถูกคาดหวังวาเปนกลไกสาคัญในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
5. การเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาที่ผานระบบงบประมาณปจจุบันยังไมสะทอนคุณภาพการศึกษา
และยังมิไดใชเปนกลไกกากับเชิงนโยบายอยางเต็มที่การแบงภาระคาใชจายเพื่ออุดมศึกษาระหวาง ผูเรียน รัฐ และผูได
รับ ประโยชนจากอุ ดมศึกษาไมเหมาะสม แผนอุดมศึก ษาระยะยาวเสนอใหรัฐมีก ารปรับ การจัดสรรงบประมาณ
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ประจาปสาหรับมหาวิทยาลัยของรัฐใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและเปนไปตาม Performance-based มาก
ขึ้น
6.การพั ฒนาบุคลากรในอุดมศึกษาเปนเงื่อนไขสาคัญ ในการพัฒนาอุดมศึกษาใหมีคุณภาพทั้งนี้การพัฒนา
อาจารยในมหาวิทยาลัยตองคานึงถึงการพัฒ นาหลายมิติเชนดานวิชาการความเปนครู ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนความสามารถดานการวิจัยสมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการเปนตน
7. เครื อ ขายอุ ด มศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ไทยยั ง มี ค วามแตกตางสู ง และมี ช องวางของระดั บ การพั ฒ นา
(University Divide) หลายมิติ เชน ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ตั้ง บุคลากรคุณภาพนักศึกษา การสราง
เครือขายอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนใหสถาบันที่เขมแข็งชวยสรางความสามารถสถาบันใหมสรางเครือขายพัฒนาการ
เรียนการสอนการพัฒนาบุคลากรเปนตน
8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ไดกาหนดใหมีการพัฒนาในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาเด็ก เยาวชน และนักศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรในพื้นที่
การสรางความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนาอุดมศึกษาสู อาเซียนเพื่อชวยแกปญหาความรุนแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดภาคใต
9. โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษา เปนหัวใจและปจจัยสาคัญของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสร
างเชิงสารัตถะและโครงสรางเชิงกายภาพ 4 ประการสวนหัวใจคือโครงสรางหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของ
ตลาดและสังคมปจจุบันและอนาคต สวนที่เปนปจจัยคือสังคมสารสนเทศสังคมฐานความรู ทรัพยากรการเรียนรู ระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิตสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิสัมพันธและการเรียน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT)
Analysis)
จากผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผา่ นมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทบทวนผลการดาเนินงาน โดยได้วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีก ารศึก ษา 2557 ผลการปฏิบัติราชการตามคารับ รองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลการประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพ องค์ป ระกอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2557 รวมทั้งผลการดาเนินงานด้านต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ สถาบันวิจัยฯ (SWOT
Analysis) มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1 การประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านทุนวิจัยมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
S2 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
S3 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ค วามพร้ อ มด้ า นอาคาร
สถานที่ เอื้อต่อการบริหารงานวิจัย
S4 สถาบันวิจัยและพัฒ นามีเครือข่ายความร่วมมื อด้าน
การวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในระดับชาติ
S5 มีนักวิจัยอาวุโสมีความสามารถและเต็มใจช่วยเหลือให้

จุดอ่อน (Weakness)
W1 เจ้าหน้าที่มีจานวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน
W2 กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีภาระงาน
ด้านวิชาการ ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ
W3. วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ไม่ เ พี ยงพ อ ต่ อ การบ ริ ห ารงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
W4 ฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริห ารงานวิจัยยังไม่
ครอบคลุมทุกด้าน
W5 มาตรการในการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยยังไม่
เข้มแข็ง
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คาแนะนาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
S6 เจ้าหน้าที่ ป ระสานงานด้านการวิจัยมี ความสามารถ
และประสบการณ์ ในการอ านวยความสะดวกให้ กั บ
นักวิจัย

W6 กลไกในการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติยังไม่เข้มแข็ง
W7 การรวบรวมข้อมู ลเงินทุ นวิจัย ผลงานวิจัยและการ
นาไปใช้ประโยชน์ยังไม่ครบถ้วนทั้งมหาวิทยาลัย
W8 การดาเนิ นการติ ดตามประเมิ นผลโครงการวิจัย ที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นระบบ
W9 ก ระ บ วน ก ารใน ก าร ส นั บ ส นุ น ทุ น วิ จั ย ขอ ง
มหาวิท ยาลั ยยัง ไม่ มี เป้ าหมายเชิง พื้ น ที่ และประเด็ น ที่
ชัดเจน
W10 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยยังไม่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะของผู้รับการพัฒนา
W11 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นปัจจุบัน

โอกาส (Opportunities)
O1 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศมีความชัดเจน
O2 หน่ วยงานภาครัฐ และเครือ ข่ ายการวิ จัย ภายนอก
สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนานักวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
O3 ชุมชนท้องถิ่นต้องการงานวิจัยเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้
ในการพัฒนา
O4 การเป็ น ประชาคมอาเซี ย นท าให้ มี โ อกาสสร้ า ง
งานวิจัยและเครือข่าย
O5 เทคโนโลยีส ารสนเทศของหน่วยงานผู้สนับ สนุนทุ น
วิจัยช่วยสนับสนุนการทาวิจัยและการบริหารงานวิจัย
O6 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายทางสังคมช่วยใน
การบริหารและประชาสัมพันธ์
O7 แหล่งตีพิ ม พ์ เผยแพร่งานวิจัยมี ม ากขึ้นเอื้อต่อการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัย
O8 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ.
O9 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างมาก

ภัยคุกคาม (Threats)
T1 ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆมีมากขึ้น
ทาให้มีการแข่งขันในการขอทุนวิจัยมากขึ้น
T2 การยอมรับ ศัก ยภาพด้านการวิจัยของมหาวิท ยาลัย
จากชุมชนและแหล่งทุนยังมีน้อย
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานวิจัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้ได้ผลงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยให้มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ผลงานวิจัย เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
3. บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเผยแพร่ใน
ระดับชาติ นานาชาติและใช้ประโยชน์ต่อสังคม
2. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยผลิตผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
และใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยได้รบั งบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกที่มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย
4. สถาบันวิจัยมีการบริหารจัดการได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติประจาปีงบประมาณ 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเผยแพร่ใน
ระดับชาติ นานาชาติ
และใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม

เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยผลิตผลงาน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
และใช้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างชัดเจน

2. การพัฒนา
2. มหาวิทยาลัยได้รับ
ประสิทธิภาพของระบบ งบประมาณทุนสนับสนุน
กลไกการบริหารจัดการ การวิจัยเพิ่มขึ้น
งานวิจัยให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. การพัฒนาระบบการ 3. สถาบันวิจัยและพัฒนามี
บริหารจัดการ
ระบบและกลไกที่มี
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัย
4. สถาบันวิจัยมีการบริหาร
จัดการได้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในและ
เกณฑ์องค์กรสุขภาวะ

กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะการ
วิจัยให้กับ คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ในการทาวิจัย
ให้มีคุณภาพ ได้รับ
งบประมาณทุนสนับสนุน
การวิจัย สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่และใช้ประโยชน์
ได้
2. ส่งเสริมการนางานวิจัย
งานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการหรือเชิงพาณิชย์
3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม
4. พัฒนาการบริหาร
จัดการสานักงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้
เป็นระบบได้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน
และเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการ
วิจัยพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด
2.จานวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย
3.ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติต่อ
จานวนงานวิจัยทั้งหมด
4.จานวนกองทุนสนับสนุนการวิจัย
5.จานวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
6.จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
จากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
7.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อจานวนอาจารย์ประจา
8.ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จต่องานวิจัย
ที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ
9.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
10.จานวนแผนการจัดการความรู้ การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และความรู้
อื่นๆ ในงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
11.จานวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานได้จาก
การจัดการความรู้
12.จานวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2561 – 2562)
กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะการวิจัย
ให้กับ คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ในการทาวิจัยให้
มีคุณภาพ ได้รับ
งบประมาณทุนสนับสนุน
การวิจัย สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด
2.จานวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนางานวิจัย
3.ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อจานวนงานวิจัยทั้งหมด
4.จานวนกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2. ส่งเสริมการนางานวิจัย 5.จานวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
งานสร้างสรรค์หรือ
6.จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจาก
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการหรือเชิงพาณิชย์
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ 7.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจานวนอาจารย์
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
ประจา
และนวัตกรรม
8.ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จต่องานวิจัยที่ได้รับทุนใน
ปีงบประมาณ
4. พัฒนาการบริหารจัดการ 9.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวิจัย
สานักงานของสถาบันวิจัย และพัฒนา
และพัฒนาให้เป็นระบบได้ 10.จานวนแผนการจัดการความรู้ การจัดการเรียนการ
มาตรฐานการประกัน
สอน การวิจัย และความรู้อื่นๆ ในงานของหน่วยงานใน
คุณภาพภายในและเกณฑ์ มหาวิทยาลัย
องค์กรสุขภาวะ
11.จานวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานได้จากการจัดการความรู้
12.จานวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เป้าหมาย (Target)
2561 2562 61-62
35
40
40
1

1

1

10

15

15

1
1
1

1
1
1

1
1
1

30

35

35

30

35

35

70

75

75

23

24

24

23
5

24
5

24
5

หมาย
เหตุ
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะการ
วิจัยให้กับ คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ในการ
ทาวิจัยให้มีคุณภาพ
ได้รับงบประมาณทุน
สนับสนุนการวิจัย
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
และใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
พัฒนา ชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด
2.จานวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศที่ร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย
3.ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติต่อจานวนงานวิจัย
ทั้งหมด
4.จานวนกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2. ส่งเสริมการนา
5.จานวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิทธิบัตร
หรือนวัตกรรมไปใช้
6.จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจาก
ประโยชน์ในการพัฒนา ผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชุมชนและท้องถิ่น ใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ
หรือเชิงพาณิชย์
3. พัฒนาระบบ
7.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนา
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บริหารจัดการงานวิจัย ชุมชนต่อจานวนอาจารย์ประจา
งานสร้างสรรค์ และ
8.ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จต่องานวิจัยที่
นวัตกรรม
ได้รับทุนในปีงบประมาณ
4. พัฒนาการบริหาร
9.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
จัดการสานักงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

น้าหนัก เป้าหมาย
%
2561
10
35

ข้อมูลพื้นฐาน
2558 2559 2560
-

1

เกณฑ์การให้คะแนน
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4

5

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
ดร.สุภาพร
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-
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4
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-

-

-
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ดร.สุภาพร
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-

-

-
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ดร.สุภาพร

5

70

-

-

-

60

65

70

75
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ดร.สุภาพร

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด

24

กลยุทธ์
ให้เป็นระบบได้
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในและ
เกณฑ์องค์กรสุขภาวะ

ตัวชี้วัด
10.จานวนแผนการจัดการความรู้ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และความรู้อื่นๆ ในงาน
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
11.จานวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานได้จากการ
จัดการความรู้
12.จานวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

น้าหนัก เป้าหมาย
%
2561
10
23

ข้อมูลพื้นฐาน
2558 2559 2560
-

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
20 21 22 23 24

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด
ดร.สุภาพร
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ดร.สุภาพร

ผู้จัดเก็บ
ตัวชี้วัด
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