รายงานการประเมิ นแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิ จยั และพัฒนา พ.ศ. 2553-2555 รอบ 6 เดือน
สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ เพือเป็ นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ทีระบุวา่
“สถาบันวิจยั และพัฒนามุง่ สนับสนุ นการสร้างและถ่ายทอดองค์
ความรูจ้ ากทางวิชาการและวิจยั จากภูมปิ ญั ญาไทยและภูมปิ ญั ญาสากลเพือพัฒนาท้องถินอย่างยังยืน”
โดยกําหนดเป็ นแผนระยะกลาง ตังแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 ทังนีได้ถ่านทอดสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารประจําปีใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 จากมติการประชุมของคณะกรรมการประจําสถาบัน ครังที 2/2554 วันที 15
มกราคม 2554 ทีกําหนดให้มกี ารประเมินแผนยุทธศาสตร์ ในแต่ละปีอย่างน้อย 1 ครัง และในปีนีควรมี
การประเมินรอบ 6 เดือนด้วย เพือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาทังภายในและ
ภายนอก
งานนโยบายและแผน
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ได้ดาํ เนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจยั และพัฒนา พ.ศ. 2553-2555 ในรอบ 6 เดือน โดยมีผลการประเมินดังนี
จากวิ สยั ทัศน์ ทกล่
ี าวไว้วา่
“สถาบันวิจยั และพัฒนามุง่ สนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดองค์
ความรูจ้ ากทางวิชาการและวิจยั จากภูมปิ ญั ญาไทยและภูมปิ ญั ญาสากลเพือพัฒนาท้องถินอย่างยังยืน”
ซึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์เพือให้บรรลุเป้าหมาย คือ “การสร้างนักวิจยั และผลงานวิจยั จากการสร้างองค์
ความรูท้ มาจากภู
ี
มปิ ญั ญาไทย และภูมปิ ญั ญาสากลให้ได้รบั การยอมรับในระดับสากลทังคุณภาพและ
ปริมาณ โดยเป้าประสงค์ คือ
1) มีนกั วิจยั และผลงานวิจยั ทีสร้างองค์ความรูจ้ ากภูมปิ ญั ญาท้องถิน ภูมปิ ญั ญาไทย และภูมิ
ปญั ญาสากลให้มคี ุณภาพระดับสากลเพือพัฒนาประเทศ
2) องค์ความรูท้ างวิชาการและวิจยั สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญั หาเพือพัฒนา
ท้องถินและประเทศชาติ
3) องค์กรทุกภาคในมหาวิทยาลัยมีการศึกษาวิจยั ถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการ
อันเนืองมาจากแนวพระราชดําริ
และประชาชนมีการสืบสานงานตามโครงการอัน
เนืองมาจากแนวพระราชดําริเพือประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
4) สถาบันวิจยั และพัฒนามีการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกําหนดเป็ นกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ มี 14 กลยุทธ์รอง และมีตวั ชีวัดของแผนยุทธศาสตร์
ทังหมด 25 ตัวชีวัด
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สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้กาํ หนดผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย
ของกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี
กลยุทธ์ที 1 สร้างนักวิจยั และผลงานวิจยั ระดับสากลให้ได้รบั การยอมรับทังปริมาณและคุณภาพ
เพือพัฒนาประเทศ มีรองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาฝา่ ยวิจยั และบุคลากรประจําฝา่ ยวิจยั
รับผิดชอบค่าเป้าหมายและการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที 1 โดยมีกลยุทธ์รอง 6 ตัวคือ
กลยุทธ์ที 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจยั และสร้าง
นักวิจยั รุน่ ใหม่
กลยุทธ์ที 1.2 สนับสนุนการผลิตงานวิจยั ทีมีคุณภาพเพือสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาสังคม
กลยุทธ์ที 1.3 พัฒนาแหล่งเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูส้ ผู่ ใู้ ช้ประโยชน์ทได้
ี
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที 1.4 บริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั เพือเผยแพร่และพัฒนาสูก่ ารใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน
กลยุทธ์ที 1.5 การบูรณาการงานวิจยั กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที 1.6 สร้างและพัฒนางานวิจยั สถาบัน
กลยุทธ์ที 2 ถ่ายทอดองค์ความรูท้ างวิชาการและการวิจยั สูส่ าธารณะเพือพัฒนาสังคม
ประเทศชาติ มีรองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาฝา่ ยบริการวิชาการ และบุคลากรประจําฝา่ ย
บริการวิชาการ รับผิดชอบค่าเป้าหมายและการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที 2 มีกลยุทธ์รอง 3 ตัวคือ
กลยุทธ์ที 2.1 สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพือการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกและการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจยั
กลยุทธ์ที 2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจยั และการบริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที 2.3 สร้างศูนย์บริการวิชาการเชิงรุก
กลยุทธ์ที 3 การศึกษาวิจยั ถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนืองมาจากแนว
พระราชดําริ มีรองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาฝา่ ยบริการวิชาการ และบุคลากรประจําฝา่ ย
บริการวิชาการ รับผิดชอบค่าเป้าหมายและการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที 3 มีกลยุทธ์รองคือ
กลยุทธ์ที 3.1 สร้างองค์ความรูจ้ ากการสืบสานงานโครงการอันเนืองมาจากแนว
พระราชดําริ

รายงานการประเมินแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจยั และพัฒนา พ.ศ. 2553-2555 รอบ 6 เดือน

2

กลยุทธ์ที 4 พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีรองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนาฝา่ ยบริหารและแผน และบุคลากรประจําฝา่ ยสํานักงานเลขานุ การสถาบัน รับผิดชอบค่า
เป้าหมายและการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที 4 มีกลยุทธ์รองคือ
กลยุทธ์ที 4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที 4.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั และบริการวิชาการและการบริหาร
จัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที 4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจยั บริการวิชาการ และการบริหาร
จัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
ในแต่ละกลยุทธ์มตี วั ชีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ตงแต่
ั ปี พ.ศ. 2553-2553 และสําหรับการ
แปลงแผนกลยุทธ์ศาสตร์สแู่ ผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งบประมาณพ.ศ. 2554 มีโครงการต่างๆ ทีรองรับกับ
กลยุทธ์ทงั 14 กลยุทธ์รอง จํานวน 18 โครงการ
การประเมินกลยุทธ์ดา้ นการมีโครงการรองรับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
พบว่า มี 2 กล
ยุทธ์ทไม่
ี มโี ครงการรองรับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 นี คือกลยุทธ์ที 1.3 พัฒนาแหล่งเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรูส้ ผู่ ใู้ ช้ประโยชน์ทได้
ี มาตรฐาน และกลยุทธ์ที 1.5 การบูรณาการงานวิจยั กับการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ
การประเมินด้านความเหมาะสมโครงการทีรองรับกลยุทธ์ พบว่ามี 1 กลยุทธ์ทควรมี
ี
การปรับ
โครงการทีมีรองรับคือโครงการพัฒนาระบบริหารจัดการงานบริการวิชาการควรปรับเป็ นโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานตามภารกิจหลักของสถาบันวิจยั และพัฒนา เพือให้ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของ
สถาบันฯ
การประเมินด้านผลการดําเนินงานของโครงการทีส่งผลให้บรรลุคา่ เป้าหมายของตัวชีวัดกลยุทธ์
ในปี 2554 จากการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารปี พ.ศ. 2554 ในรอบ 6 เดือน พบว่ามี 3
โครงการทีสามารถบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชีวัดกลยุทธ์ในปี 2554 นีคือ
1) โครงการสังเคราะห์งานวิจยั เพือการใช้ประโยชน์
บรรลุเป้าหมายตัวชีวัดกลยุทธ์ที 1.4
บริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั เพือเผยแพร่และพัฒนาสูก่ ารใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน ตัวชีวัด
ที ..... มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์เพือให้เป็ นองค์ความรูท้ คนทั
ี วไปเข้าใจได้ โดยมีจาํ นวนความรูท้ ได้
ี จากการสังเคราะห์1 เรือง
2) โครงการพัฒนาการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถาบันวิจยั และพัฒนา บรรลุเป้าหมาย
ตัวชีวัดกลยุทธ์ที 4.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชีวัดที ... ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทีได้รบั การรับรองอยูใ่ นระดับดี คะแนน 4.50
3) โครงการจัดการความรูส้ ถาบันวิจยั และพัฒนา บรรลุเป้าหมายตัวชีวัดกลยุทธ์ที 4.1 พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร้อยละของบุคลากรประจําสถาบันมีการนําความรู้
ทีได้จากจัดการความรูท้ เป็
ี นแนวปฏิบตั ทิ ดีี มาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง ร้อยละ 90
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สําหรับโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี พ.ศ. 2554 อีกจํานวน 12 โครงการ รวมทัง
โครงการทีจัดสรรให้แต่ละคณะหน่วยงานดําเนินตามแผนบริการวิชาการ และแผนการส่งเสริมสืบสาน
งานตามแนวพระราดําริ อีก 2 โครงการ กําลังอยูใ่ นระหว่างดําเนินงาน สถาบันฯมีระบบการติดตาม
ความก้าวหน้า เพือประเมินความสําเร็จของการบรรลุความสําเร็จของโครงการ ซึงคาดว่าน่าจะส่งผลให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชีวัดกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ในปี 2554 นี
มีโครงการอีก 1 โครงการทียังไม่ได้เริมดําเนินการคือ โครงการจัดตังศูนย์ถ่ายทอดความรูเ้ พือ
การบริการวิชาการ ซึงอาจส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชีวัดกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ในปี 2554
ในกลยุทธ์ที 2.3 สร้างศูนย์บริการวิชาการเชิงรุก ตัวชีวัดร้อยละของจํานวนผูเ้ ข้ารับบริการวิชาการต่อค่า
เป้าหมาย 80 และ ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการวิชาการในระดับดี 80

ดร.ชนิกานต์ คุม้ นก
ผูจ้ ดั ทํารายงาน
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