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รายงานการประเมินแผนยทุธศาสตร ์สถาบนัวิจยัและพฒันา พ.ศ. 2553-2555 รอบ 6 เดือน 

 
 สถาบนัวจิยัและพฒันา ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร ์ เพอืเป็นแนวทางในการดาํเนินงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ทรีะบุวา่  “สถาบนัวจิยัและพฒันามุง่สนบัสนุนการสรา้งและถ่ายทอดองค์
ความรูจ้ากทางวชิาการและวจิยัจากภมูปิญัญาไทยและภมูปิญัญาสากลเพอืพฒันาทอ้งถนิอยา่งยงัยนื”   
โดยกาํหนดเป็นแผนระยะกลาง ตงัแต่ปี พ.ศ. 2553-2555   ทงันีไดถ่้านทอดสูแ่ผนปฏบิตักิารประจาํปีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   จากมตกิารประชุมของคณะกรรมการประจาํสถาบนั ครงัท ี2/2554 วนัท ี15 
มกราคม 2554 ทกีาํหนดใหม้กีารประเมนิแผนยทุธศาสตร ์ในแต่ละปีอยา่งน้อย 1 ครงั  และในปีนีควรมี
การประเมนิรอบ 6 เดอืนดว้ย เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาทงัภายในและ
ภายนอก   
 งานนโยบายและแผน สถาบนัวจิยัและพฒันา ไดด้าํเนินการประเมนิแผนยทุธศาสตร ์
สถาบนัวจิยัและพฒันา พ.ศ. 2553-2555 ในรอบ 6 เดอืน  โดยมผีลการประเมนิดงันี 
  

จากวิสยัทศัน์ทกีล่าวไวว้า่ “สถาบนัวจิยัและพฒันามุง่สนบัสนุนการสรา้งและถ่ายทอดองค์
ความรูจ้ากทางวชิาการและวจิยัจากภมูปิญัญาไทยและภมูปิญัญาสากลเพอืพฒันาทอ้งถนิอยา่งยงัยนื”    
ซงึไดก้าํหนดยทุธศาสตรเ์พอืใหบ้รรลุเป้าหมาย คอื “การสรา้งนกัวจิยัและผลงานวจิยัจากการสรา้งองค์
ความรูท้มีาจากภมูปิญัญาไทย และภมูปิญัญาสากลใหไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลทงัคุณภาพและ
ปรมิาณ  โดยเป้าประสงค ์คอื 

1) มนีกัวจิยัและผลงานวจิยัทสีรา้งองคค์วามรูจ้ากภมูปิญัญาทอ้งถนิ ภมูปิญัญาไทย และภมูิ
ปญัญาสากลใหม้คีุณภาพระดบัสากลเพอืพฒันาประเทศ 

2) องคค์วามรูท้างวชิาการและวจิยัสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาเพอืพฒันา 
     ทอ้งถนิและประเทศชาต ิ
3) องคก์รทุกภาคในมหาวทิยาลยัมกีารศกึษาวจิยั ถ่ายทอดและสบืสานงานตามโครงการ 

อนัเนืองมาจากแนวพระราชดาํร ิ และประชาชนมกีารสบืสานงานตามโครงการอนั
เนืองมาจากแนวพระราชดาํรเิพอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั   

4)   สถาบนัวจิยัและพฒันามกีารพฒันาและบรหิารจดัการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 โดยกาํหนดเป็นกลยทุธห์ลกั 4 กลยทุธ ์  ม ี  14 กลยทุธร์อง  และมตีวัชวีดัของแผนยทุธศาสตร์
ทงัหมด 25 ตวัชวีดั   
 
 
 
 



รายงานการประเมนิแผนยทุธศาสตร ์สถาบนัวจิยัและพฒันา พ.ศ. 2553-2555 รอบ 6 เดอืน 

 
2 

 สถาบนัวจิยัและพฒันา ไดก้าํหนดผูร้บัผดิชอบการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ ์และคา่เป้าหมาย
ของกลยทุธต่์าง ๆ ดงันี 
 กลยทุธท์ ี1   สรา้งนกัวจิยัและผลงานวจิยัระดบัสากลใหไ้ดร้บัการยอมรบัทงัปรมิาณและคุณภาพ
เพอืพฒันาประเทศ มรีองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาฝา่ยวจิยั และบุคลากรประจาํฝา่ยวจิยั   
รบัผดิชอบคา่เป้าหมายและการดาํเนินงานตามกลยทุธท์ ี1  โดยมกีลยทุธร์อง 6 ตวัคอื  

กลยทุธท์ ี1.1  สง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาขดีความสามารถของนกัวจิยัและสรา้ง 
นกัวจิยัรุน่ใหม ่

กลยทุธท์ ี1.2  สนบัสนุนการผลติงานวจิยัทมีคีุณภาพเพอืสรา้งความเขม้แขง็ทาง 
วชิาการของมหาวทิยาลยัและการพฒันาสงัคม   

  กลยทุธท์ ี1.3  พฒันาแหล่งเผยแพรแ่ละถ่ายทอดองคค์วามรูสู้ผู่ใ้ชป้ระโยชน์ทไีด ้
มาตรฐาน  

  กลยทุธท์ ี1.4  บรหิารจดัการความรูจ้ากงานวจิยัเพอืเผยแพรแ่ละพฒันาสูก่ารใช ้
ประโยชน์ในการพฒันาทอ้งถนิ 

  กลยทุธท์ ี1.5  การบรูณาการงานวจิยักบัการเรยีนการสอนและการบรกิารวชิาการ 
  กลยทุธท์ ี1.6  สรา้งและพฒันางานวจิยัสถาบนั 

 กลยทุธท์ ี2  ถ่ายทอดองคค์วามรูท้างวชิาการและการวจิยัสูส่าธารณะเพอืพฒันาสงัคม 
ประเทศชาต ิ มรีองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาฝา่ยบรกิารวชิาการ  และบุคลากรประจาํฝา่ย
บรกิารวชิาการ   รบัผดิชอบคา่เป้าหมายและการดาํเนินงานตามกลยทุธท์ ี2 มกีลยทุธร์อง 3 ตวัคอื 

กลยทุธท์ ี2.1   สนบัสนุนการใหบ้รกิารวชิาการเพอืการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความ 
เขม้แขง็ของชมุชนหรอืองคก์รภายนอกและการพฒันาการเรยีนการ
สอนและการวจิยั 

  กลยทุธท์ ี2.2   พฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืการวจิยัและการบรกิารวชิาการใหม้ ี
ประสทิธภิาพ 

  กลยทุธท์ ี2.3   สรา้งศนูยบ์รกิารวชิาการเชงิรกุ 
กลยทุธท์ ี3  การศกึษาวจิยัถ่ายทอดและสบืสานงานตามโครงการอนัเนืองมาจากแนว 

พระราชดาํร ิ มรีองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาฝา่ยบรกิารวชิาการ  และบุคลากรประจาํฝา่ย
บรกิารวชิาการ   รบัผดิชอบคา่เป้าหมายและการดาํเนินงานตามกลยทุธท์ ี3 มกีลยทุธร์องคอื 

กลยทุธท์ ี3.1  สรา้งองคค์วามรูจ้ากการสบืสานงานโครงการอนัเนืองมาจากแนว 
พระราชดาํร ิ

  
 
 



รายงานการประเมนิแผนยทุธศาสตร ์สถาบนัวจิยัและพฒันา พ.ศ. 2553-2555 รอบ 6 เดอืน 

 
3 

กลยทุธท์ ี4  พฒันาและบรหิารจดัการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพมรีองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยั
และพฒันาฝา่ยบรหิารและแผน  และบุคลากรประจาํฝา่ยสาํนกังานเลขานุการสถาบนั  รบัผดิชอบคา่
เป้าหมายและการดาํเนินงานตามกลยทุธท์ ี4 มกีลยทุธร์องคอื  

กลยทุธท์ ี4.1  พฒันาศกัยภาพของบุคลากรสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
  กลยทุธท์ ี4.2  พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา 
  กลยทุธท์ ี4.3  พฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจิยัและบรกิารวชิาการและการบรหิาร 

จดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  กลยทุธท์ ี4.4  พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการวจิยั บรกิารวชิาการ และการบรหิาร 

จดัการองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 
  

ในแต่ละกลยทุธม์ตีวัชวีดัและคา่เป้าหมายของกลยทุธต์งัแต่ปี พ.ศ. 2553-2553 และสาํหรบัการ
แปลงแผนกลยทุธศ์าสตรส์ูแ่ผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2554 มโีครงการต่างๆ ทรีองรบักบั
กลยทุธท์งั 14 กลยทุธร์อง  จาํนวน 18 โครงการ 
 การประเมนิกลยทุธด์า้นการมโีครงการรองรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554      พบวา่ ม ี 2 กล
ยทุธท์ไีมม่โีครงการรองรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นี คอืกลยทุธท์ ี 1.3 พฒันาแหล่งเผยแพรแ่ละ
ถ่ายทอดองคค์วามรูสู้ผู่ใ้ชป้ระโยชน์ทไีดม้าตรฐาน และกลยทุธท์ ี1.5 การบรูณาการงานวจิยักบัการเรยีน
การสอนและการบรกิารวชิาการ    

การประเมนิดา้นความเหมาะสมโครงการทรีองรบักลยทุธ ์  พบวา่ม ี 1 กลยทุธท์คีวรมกีารปรบั
โครงการทมีรีองรบัคอืโครงการพฒันาระบบรหิารจดัการงานบรกิารวชิาการควรปรบัเป็นโครงการพฒันา
ระบบบรหิารจดัการงานตามภารกจิหลกัของสถาบนัวจิยัและพฒันา เพอืใหค้รอบคลุมทุกภารกจิหลกัของ
สถาบนัฯ   
 การประเมนิดา้นผลการดาํเนินงานของโครงการทสีง่ผลใหบ้รรลุคา่เป้าหมายของตวัชวีดักลยทุธ์
ในปี 2554  จากการดาํเนินงานโครงการตามแผนปฏบิตักิารปี พ.ศ. 2554 ในรอบ 6 เดอืน พบวา่ม ี 3 
โครงการทสีามารถบรรลุความสาํเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชวีดักลยทุธใ์นปี 2554 นีคอื  

1) โครงการสงัเคราะหง์านวจิยัเพอืการใชป้ระโยชน์    บรรลุเป้าหมายตวัชวีดักลยทุธท์ ี 1.4 
บรหิารจดัการความรูจ้ากงานวจิยัเพอืเผยแพรแ่ละพฒันาสูก่ารใชป้ระโยชน์ในการพฒันาทอ้งถนิ ตวัชวีดั
ท ี ..... มรีะบบและกลไกการรวบรวมคดัสรร วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูจ้ากงานวจิยัหรอืงาน
สรา้งสรรคเ์พอืใหเ้ป็นองคค์วามรูท้คีนทวัไปเขา้ใจได ้โดยมจีาํนวนความรูท้ไีดจ้ากการสงัเคราะห1์ เรอืง 

2) โครงการพฒันาการจดัทาํรายงานประเมนิตนเองของสถาบนัวจิยัและพฒันา บรรลุเป้าหมาย  
ตวัชวีดักลยทุธท์ ี 4.2 พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา ตวัชวีดัท ี ... ผลการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายในทไีดร้บัการรบัรองอยูใ่นระดบัด ีคะแนน 4.50 

3) โครงการจดัการความรูส้ถาบนัวจิยัและพฒันา บรรลุเป้าหมายตวัชวีดักลยทุธท์ ี4.1 พฒันา 
ศกัยภาพของบุคลากรสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ รอ้ยละของบุคลากรประจาํสถาบนัมกีารนําความรู้
ทไีดจ้ากจดัการความรูท้เีป็นแนวปฏบิตัทิดีมีาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ รอ้ยละ 90 
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 สาํหรบัโครงการตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี พ.ศ. 2554 อกีจาํนวน 12 โครงการ รวมทงั
โครงการทจีดัสรรใหแ้ต่ละคณะหน่วยงานดาํเนินตามแผนบรกิารวชิาการ และแผนการสง่เสรมิสบืสาน
งานตามแนวพระราดาํร ิ อกี 2 โครงการ กาํลงัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินงาน สถาบนัฯมรีะบบการตดิตาม
ความกา้วหน้า เพอืประเมนิความสาํเรจ็ของการบรรลุความสาํเรจ็ของโครงการ ซงึคาดวา่น่าจะสง่ผลให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของตวัชวีดักลยทุธข์องแผนยทุธศาสตรใ์นปี 2554 นี 
 มโีครงการอกี 1 โครงการทยีงัไมไ่ดเ้รมิดาํเนินการคอื โครงการจดัตงัศนูยถ่์ายทอดความรูเ้พอื
การบรกิารวชิาการ  ซงึอาจสง่ผลใหไ้มบ่รรลุเป้าหมายของตวัชวีดักลยทุธข์องแผนยทุธศาสตรใ์นปี 2554 
ในกลยทุธท์ ี2.3 สรา้งศนูยบ์รกิารวชิาการเชงิรกุ  ตวัชวีดัรอ้ยละของจาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิารวชิาการต่อคา่
เป้าหมาย 80 และ รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจต่อการเขา้รบับรกิารวชิาการในระดบัด ี80 
 
 
        ดร.ชนิกานต ์   คุม้นก 
            ผูจ้ดัทาํรายงาน 


