
 
 

ประกาศสถาบนัวจิยัและพฒันา 
เรอืง  กลยทุธ ์เป้าหมายของกลยทุธ ์ตวัชวีดัและคา่เป้าหมายของตวัชวีดักลยทุธข์องแผนยทุธศาสตร์

สถาบนัวจิยัและพฒันา พ.ศ. 2553-2555    
********************************** 

 
สถาบนัวจิยัและพฒันา ไดนํ้าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประจาํสถาบนั เมอืคราวประชมุ 

ครงัท ี2/2554 วนัท ี15 มกราคม พ.ศ. 2554    เกยีวกบัการปรบักลยทุธ ์  และกาํหนดคา่เป้าหมายของ
ตวัชวีดักลยทุธใ์นแต่ละปีของแผนยทุธศาสตร ์สถาบนัวจิยัและพฒันา พ.ศ. 2554 ตามเกณฑก์ารประเมนิ
คุณภาพการ ศกึษาทงัภายในและภายนอกทเีปลยีนใหมแ่ละเพอืใหเ้หน็พฒันาการและการบรรลุความ 
สาํเรจ็ตามเป้าหมายตามยทุธศาสตร ์ ดงันนัจงึไดจ้ดัทาํประกาศกลยทุธ ์ เป้าหมายของกลยทุธ ์ ตวัชวีดั
และคา่เป้าหมายของตวัชวีดักลยทุธข์องแผนยทุธศาสตรส์ถาบนัวจิยัและพฒันา พ.ศ. 2553-2555   ดงันี 
 
วิสยัทศัน์ 
 สถาบนัวจิยัและพฒันามุง่สนบัสนุนการสรา้งและถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากทางวชิาการและวจิยั
จากภมูปิญัญาไทยและภมูปิญัญาสากลเพอืพฒันาทอ้งถนิอยา่งยงัยนื 
  
เป้าประสงค ์

1) มนีกัวจิยัและผลงานวจิยัทสีรา้งองคค์วามรูจ้ากภมูปิญัญาทอ้งถนิ ภมูปิญัญาไทย และภมูิ
ปญัญาสากลใหม้คีุณภาพระดบัสากลเพอืพฒันาประเทศ 

2) องคค์วามรูท้างวชิาการและวจิยัสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาเพอืพฒันา 
     ทอ้งถนิและประเทศชาต ิ
3) องคก์รทุกภาคในมหาวทิยาลยัมกีารศกึษาวจิยั ถ่ายทอดและสบืสานงานตามโครงการ 

อนัเนืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ และประชาชนมกีารสบืสานงานตามโครงการอนั
เนืองมาจากแนวพระราชดาํรเิพอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั   

4)   สถาบนัวจิยัและพฒันามกีารพฒันาและบรหิารจดัการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
ยทุธศาสตร ์

การสรา้งนกัวจิยัและผลงานวจิยัจากการสรา้งองคค์วามรูท้มีาจากภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญา
สากลใหไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลทงัคุณภาพและปรมิาณ 
 
 



กลยทุธที์ 1    สรา้งนกัวจิยัและผลงานวจิยัระดบัสากลใหไ้ดร้บัการยอมรบัทงัปรมิาณและ 
คุณภาพเพอืพฒันาประเทศ 

ผูร้บัผิดชอบการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละค่าเป้าหมายของกลยทุธที์ 1 
  1) ค่าเป้าหมาย รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  ฝา่ยวจิยั 
  2) การดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ ์ บุคลากรประจาํฝา่ยวจิยั 

เป้าหมายของกลยทุธที์ 1 
 1)   มงีานวจิยัทสีอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตรก์ารวจิยัแหง่ชาต ิยทุธศาสตรท์อ้งถนิ และ 
ยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 
 2)   มจีาํนวนผลงานวจิยัและนกัวจิยัเพมิขนึทงัคุณภาพและปรมิาณ 

3)   มคีวามรว่มมอืกบัเครอืขา่ยวจิยัเพอืพฒันาทอ้งถนิทุกระดบั 
4)   ผลงานวจิยัของบุคลากรในมหาวทิยาลยั มกีารตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารวชิาการทไีด ้

มาตรฐาน และเออืใหเ้กดิการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา 
 กลยทุธที์ 1.1 สง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาขดีความสามารถของนกัวจิยั และสรา้งนกัวจิยัรุน่ใหม ่
 กลยทุธที์ 1.2 สนบัสนุนการผลติงานวจิยัทมีคีุณภาพเพอืสรา้งความเขม้แขง็ทางวชิาการของ 
มหาวทิยาลยัและการพฒันาสงัคม   
 กลยทุธที์ 1.3 พฒันาแหล่งเผยแพรแ่ละถ่ายทอดองคค์วามรูสู้ผู่ใ้ชป้ระโยชน์ทไีดม้าตรฐาน  
 กลยทุธที์ 1.4 บรหิารจดัการความรูจ้ากงานวจิยัเพอืเผยแพรแ่ละพฒันาสูก่ารใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาทอ้งถนิ 
 กลยทุธที์ 1.5 การบรูณาการงานวจิยักบัการเรยีนการสอนและการบรกิารวชิาการ 
 กลยทุธที์ 1.6 สรา้งและพฒันางานวจิยัสถาบนั 

 
กลยทุธที์ 2    ถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางวิชาการและการวิจยัสู่สาธารณะเพือพฒันาสงัคม 

ประเทศชาติ 
ผูร้บัผิดชอบการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละค่าเป้าหมายของกลยทุธที์ 2 
  1) ค่าเป้าหมาย รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  ฝา่ยบรกิารวชิาการ 
  2) การดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ ์ บุคลากรประจาํฝา่ยบรกิารวชิาการ 

เป้าหมายของกลยทุธที์ 2 
1) องคก์ร สถานประกอบการ และทอ้งถนิ นําความรูจ้ากงานวจิยัไปใชใ้นการพฒันาสงัคม 

ในระดบัพนืท ีตลอดจนการพฒันางานวชิาการอยา่งเป็นรปูธรรม 
2) มกีารบรูณาการการสรา้งความรูด้ว้ยกระบวนการวจิยักบัการเรยีนการสอน และการ 

บรกิารวชิาการเพอืพฒันาทอ้งถนิ 
 กลยทุธที์ 2.1  สนบัสนุนการใหบ้รกิารวชิาการเพอืการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชนหรอืองคก์รภายนอกและการพฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยั 



 กลยทุธที์ 2.2  พฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืการวจิยัและการบรกิารวชิาการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 กลยทุธที์ 2.3  สรา้งศนูยบ์รกิารวชิาการเชงิรกุ 
 
กลยทุธที์ 3  การศึกษาวิจยัถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอนัเนืองมาจาก 

แนวพระราชดาํริ 
ผูร้บัผิดชอบการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละค่าเป้าหมายของกลยทุธที์ 3 
  1) ค่าเป้าหมาย รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  ฝา่ยบรกิารวชิาการ 
  2) การดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ ์ บุคลากรประจาํฝา่ยบรกิารวชิาการ 

เป้าหมายของกลยทุธที์ 3 
 1.  เพอืใหม้กีารศกึษา วจิยั และถ่ายทอดองคค์วามรูท้เีกดิจากการสบืสานงานโครงการอนั 
เนืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ

2. เพอืสง่เสรมิใหทุ้กหน่วยงานมกีารดาํเนินงานสบืสานงานโครงการอนัเนืองมาจากแนว 
พระราชดาํรหิรอืนํามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน 
  กลยทุธที์ 3.1 สรา้งองคค์วามรูจ้ากการสบืสานงานโครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ 
 
กลยทุธที์ 4   พฒันาและบริหารจดัการองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผูร้บัผิดชอบการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละค่าเป้าหมายของกลยทุธที์ 4 
  1) ค่าเป้าหมาย รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  ฝา่ยบรหิารและแผน 
  2) การดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ ์ บุคลากรประจาํสาํนกังานเลขานุการ 

เป้าหมายของกลยทุธที์ 4 
เพอืใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันามรีะบบบรหิารจดัการทดี ี มคีุณภาพ และประสทิธภิาพ สามารถ

ดาํเนินภารกจิไดอ้ยา่งคล่องตวั บรรลุตามวสิยัทศัน์ทกีาํหนด  
 กลยทุธที์ 4.1 พฒันาศกัยภาพของบุคลากรสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
 กลยทุธที์ 4.2 พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 กลยทุธที์ 4.3 พฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจิยัและบรกิารวชิาการและการบรหิารจดัการ 
องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 กลยทุธที์ 4.4 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการวจิยั บรกิารวชิาการ และการบรหิารจดัการ 
องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
 ตวัชวีดัและคา่เป้าหมายของกลยทุธใ์นแต่ละปี ตงัแต่ปีพ.ศ. 2553-2555 ไดก้าํหนดไวใ้นแนบ
ทา้ยประกาศฉบบันี  
 
 



ประกาศฉบบันีมผีลบงัคบัใชต้งัแต่บดันีเป็นตน้ไป 
 

ประกาศ   ณ    วนัท ี   23  มกราคม    2554  
 

 
 

    (นางถาวร        พงษ์พานิช) 
ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีแนบท้ายประกาศ กลยทุธ ์เป้าหมาย ตวัชีวดัและค่าเป้าหมายของตวัชีวดักลยทุธ ์
ของแผนยทุธศาสตรส์ถาบนัวิจยัและพฒันา พ.ศ. 2553-2555 

 
กลยทุธที์ 1    สรา้งนกัวจิยัและผลงานวจิยัระดบัสากลใหไ้ดร้บัการยอมรบัทงัปรมิาณและ 

คุณภาพเพอืพฒันาประเทศ 
ค่าเป้าหมาย  ตวัชีวดั 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

กลยทุธที์ 1.1 สง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาขดีความสามารถของนกัวจิยั และสรา้งนกัวจิยัรุน่ใหม ่

1) รอ้ยละของนกัวจิยัหน้าใหมต่่ออาจารยป์ระจาํ 3 5 7 
2) นกัวจิยัทเีป็นหวัหน้าชุดโครงการวจิยัแบบบรูณาการ 0 คน 1 คน 2 คน 
กลยทุธที์ 1.2 สนบัสนุนการผลติงานวจิยัทมีคีุณภาพเพอืสรา้งความเขม้แขง็ทางวชิาการของมหาวทิยาลยัและการ
พฒันาสงัคม 
3) รอ้ยละของงานวจิยัทตีพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารระดบัชาติ
และ/หรอืระดบันานาชาตต่ิออาจารยป์ระจาํ 

10 12 14 

4) รอ้ยละของงานผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ ทนํีาไปใช้
ประโยชน์ต่ออาจารยป์ระจาํ 

10 12 14 

5) เงนิวจิยัทไีดร้บัการสนบัสนุนงานวจิยัจากแหลง่ทุนภายใน
และภายนอกต่อคนในสาขาสงัคมศาสตร/์วทิยาศาสตร ์ 

20,000/ 
55,000 

(บาท/คน) 

25,000/ 
65,000 

(บาท/คน) 

30,000/ 
75,000 

(บาท/คน) 
กลยทุธที์ 1.3  พฒันาแหลง่เผยแพรแ่ละถ่ายทอดองคค์วามรูสู้ผู่ใ้ชป้ระโยชน์ทไีดม้าตรฐาน 

6) คุณภาพของวารสารวชิาการของมหาวทิยาลยัอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน 

TCI TCI Journal online 

กลยทุธที์ 1.4  บรหิารจดัการความรูจ้ากงานวจิยัเพอืเผยแพรแ่ละพฒันาสูก่ารใชป้ระโยชน์ในการพฒันาทอ้งถนิ 

7) มรีะบบและกลไกการรวบรวมคดัสรร วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์เพอืใหเ้ป็น
องคค์วามรูท้คีนทวัไปเขา้ใจได ้โดยมจีาํนวนความรูท้ไีดจ้าก
การสงัเคราะห ์

1 
 

2 
 

6 
 

กลยทุธที์ 1.5 การบรูณาการงานวจิยักบัการเรยีนการสอนและการบรกิารวชิาการ 

8) รอ้ยละของบณัฑติบณัฑติศกึษาทเีป็นสว่นหนึงในทมี
งานวจิยัต่องานวจิยัทงัหมด 

10 25 50 

กลยทุธที์ 1.6 สรา้งและพฒันางานวจิยัสถาบนั    

9) รอ้ยละของงานวจิยัสถาบนัทนํีามาใชป้ระโยชน์ต่อ
งานวจิยัสถาบนัทงัหมด 

80 90 100 

 
 
 



กลยทุธที์ 2  ถ่ายทอดองคค์วามรูท้างวชิาการและการวจิยัสูส่าธารณะเพอืพฒันาสงัคมประเทศชาต ิ
ค่าเป้าหมาย  ตวัชีวดั 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

กลยทุธที์ 2.1 สนบัสนุนการใหบ้รกิารวชิาการเพอืการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืองคก์ร
ภายนอกและการพฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยั 
10) รอ้ยละของการบรรลุความสาํเรจ็ของโครงการบรกิาร
วชิาการเพอืการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

80 90 100 

11) จาํนวนชุมชนหรอืองคก์รทรีบับรกิารมกีารเรยีนรูแ้ละ
ดาํเนินงานตามกจิกรรมทไีดเ้รยีนรูอ้ยา่งต่อเนืองและพฒันา
ตาม อตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชน  

1 3 5 

12) จาํนวนชุมชนทมีผีลกระทบทเีกดิประโยชน์ สรา้งคุณคา่
ต่อสงัคม/ชุมชน/องคก์ร 

1 3 5 

13) รอ้ยละของโครงการบรกิารวชิาการทนํีามาใชใ้นการ
พฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยัต่อโครงการบรกิาร
วชิาการทงัหมด 

15 20 25 

กลยทุธที์ 2.2 พฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืการวจิยัและการบรกิารวชิาการใหม้ปีระสทิธภิาพ 

14) จาํนวนเครอืขา่ยความรว่มมอืการบรกิารวชิาการและ
การวจิยั  

3 3 3 

กลยทุธที์ 2.3 สรา้งศนูยบ์รกิารวชิาการเชงิรกุ 

15) รอ้ยละของจาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิารวชิาการต่อคา่
เป้าหมาย  

- 80 90 

16) รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจต่อการเขา้รบับรกิาร
วชิาการในระดบัด ี

- 80 90 

 
กลยทุธที์ 3  การศกึษาวจิยัถ่ายทอดและสบืสานงานตามโครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ

ค่าเป้าหมาย  ตวัชีวดั 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

กลยทุธที์ 3.1 สรา้งองคค์วามรูจ้ากการสบืสานงานโครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ

17) รอ้ยละของการบรรลุความสาํเรจ็ของแผนการสง่เสรมิสบื
สานโครงการอนัเนืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ

80 90 100 

18) รอ้ยละของงานในโครงการตามแนวพระราชดาํรมิกีาร 
บรูณาการกบัการเรยีนการสอนและการวจิยัต่อโครงการ
ทงัหมด 

50 60 70 

19) มจีาํนวนผลงานวจิยัจากการสบืสานงานตามโครงการ
อนัเนืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ

1 
 

3 
 

5 
 

 



กลยทุธที์ 4  พฒันาและบรหิารจดัการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ค่าเป้าหมาย  ตวัชีวดั 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

กลยทุธที์ 4.1 พฒันาศกัยภาพของบุคลากรสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

21) รอ้ยละของบุคลากรประจาํสถาบนัมกีารนําความรูท้ไีด้
จากจดัการความรูท้เีป็นแนวปฏบิตัทิดีมีาปรบัใชใ้นการ
ปฏบิตังิานจรงิ 

80 90 100 

กลยทุธที์ 4.2  พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา 

22) ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในทไีดร้บัการ
รบัรองอยูใ่นระดบั  

>4.00 >4.51 >4.65 

กลยทุธที์ 4.3 พฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจิยัและบรกิารวชิาการและการบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 
23) รอ้ยละการบรรลุความสาํเรจ็ของตวัชวีดัของแผน
ยทุธศาสตร ์

80 90 100 

24) รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจต่อระบบการบรหิาร
บรหิารจดัการงานวจิยัและบรกิารวชิาการและการบรหิาร
จดัการองคก์ร 

80 90 100 

กลยทุธที์ 4.4 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการวจิยั บรกิารวชิาการ และการบรหิารจดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 

25) รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจต่อระบบสารสนเทศของ
สถาบนัในระดบัด ี

60 75 90 

 
 
 
          
 
 
 


