ประกาศสถาบันวิจยั และพัฒนา
เรือง กลยุทธ์ เป้าหมายของกลยุทธ์ ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายของตัวชีวัดกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจยั และพัฒนา พ.ศ. 2553-2555
**********************************
สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสถาบัน เมือคราวประชุม
ครังที 2/2554 วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2554 เกียวกับการปรับกลยุทธ์ และกําหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชีวัดกลยุทธ์ในแต่ละปีของแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจยั และพัฒนา พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการ ศึกษาทังภายในและภายนอกทีเปลียนใหม่และเพือให้เห็นพัฒนาการและการบรรลุความ
สําเร็จตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ดังนันจึงได้จดั ทําประกาศกลยุทธ์ เป้าหมายของกลยุทธ์ ตัวชีวัด
และค่าเป้าหมายของตัวชีวัดกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจยั และพัฒนา พ.ศ. 2553-2555 ดังนี
วิ สยั ทัศน์
สถาบันวิจยั และพัฒนามุง่ สนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากทางวิชาการและวิจยั
จากภูมปิ ญั ญาไทยและภูมปิ ญั ญาสากลเพือพัฒนาท้องถินอย่างยังยืน
เป้ าประสงค์
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
ยุทธศาสตร์
การสร้างนักวิจยั และผลงานวิจยั จากการสร้างองค์ความรูท้ มาจากภู
ี
มปิ ญั ญาไทย และภูมปิ ญั ญา
สากลให้ได้รบั การยอมรับในระดับสากลทังคุณภาพและปริมาณ

กลยุทธ์ที 1

สร้างนักวิจยั และผลงานวิจยั ระดับสากลให้ได้รบั การยอมรับทังปริมาณและ
คุณภาพเพือพัฒนาประเทศ
ผูร้ บั ผิดชอบการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์และค่าเป้ าหมายของกลยุทธ์ที 1
1) ค่าเป้ าหมาย รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ฝา่ ยวิจยั
2) การดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ บุคลากรประจําฝา่ ยวิจยั
เป้ าหมายของกลยุทธ์ที 1
1) มีงานวิจยั ทีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ทอ้ งถิน และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2) มีจาํ นวนผลงานวิจยั และนักวิจยั เพิมขึนทังคุณภาพและปริมาณ
3) มีความร่วมมือกับเครือข่ายวิจยั เพือพัฒนาท้องถินทุกระดับ
4) ผลงานวิจยั ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีการตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทีได้
มาตรฐาน และเอือให้เกิดการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
กลยุทธ์ที 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจยั และสร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่
กลยุทธ์ที 1.2 สนับสนุ นการผลิตงานวิจยั ทีมีคุณภาพเพือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาสังคม
ี มาตรฐาน
กลยุทธ์ที 1.3 พัฒนาแหล่งเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูส้ ผู่ ใู้ ช้ประโยชน์ทได้
กลยุทธ์ที 1.4 บริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั เพือเผยแพร่และพัฒนาสูก่ ารใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิน
กลยุทธ์ที 1.5 การบูรณาการงานวิจยั กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที 1.6 สร้างและพัฒนางานวิจยั สถาบัน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิ ชาการและการวิ จยั สู่สาธารณะเพือพัฒนาสังคม
ประเทศชาติ
ผูร้ บั ผิดชอบการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์และค่าเป้ าหมายของกลยุทธ์ที 2
1) ค่าเป้ าหมาย รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ฝา่ ยบริการวิชาการ
2) การดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ บุคลากรประจําฝา่ ยบริการวิชาการ
เป้ าหมายของกลยุทธ์ที 2
1) องค์กร สถานประกอบการ และท้องถิน นําความรูจ้ ากงานวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาสังคม
ในระดับพืนที ตลอดจนการพัฒนางานวิชาการอย่างเป็ นรูปธรรม
2) มีการบูรณาการการสร้างความรูด้ ว้ ยกระบวนการวิจยั กับการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการเพือพัฒนาท้องถิน
กลยุทธ์ที 2.1 สนับสนุ นการให้บริการวิชาการเพือการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกและการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั
กลยุทธ์ที 2

กลยุทธ์ที 2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจยั และการบริการวิชาการให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที 2.3 สร้างศูนย์บริการวิชาการเชิงรุก
กลยุทธ์ที 3

การศึกษาวิ จยั ถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนื องมาจาก
แนวพระราชดําริ
ผูร้ บั ผิดชอบการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์และค่าเป้ าหมายของกลยุทธ์ที 3
1) ค่าเป้ าหมาย รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ฝา่ ยบริการวิชาการ
2) การดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ บุคลากรประจําฝา่ ยบริการวิชาการ
เป้ าหมายของกลยุทธ์ที 3
ี ดจากการสืบสานงานโครงการอัน
1. เพือให้มกี ารศึกษา วิจยั และถ่ายทอดองค์ความรูท้ เกิ
เนืองมาจากแนวพระราชดําริ
2. เพือส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดําเนินงานสืบสานงานโครงการอันเนืองมาจากแนว
พระราชดําริหรือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
กลยุทธ์ที 3.1 สร้างองค์ความรูจ้ ากการสืบสานงานโครงการอันเนืองมาจากแนวพระราชดําริ
กลยุทธ์ที 4 พัฒนาและบริ หารจัดการองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูร้ บั ผิดชอบการดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์และค่าเป้ าหมายของกลยุทธ์ที 4
1) ค่าเป้ าหมาย รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ฝา่ ยบริหารและแผน
2) การดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์ บุคลากรประจําสํานักงานเลขานุการ
เป้ าหมายของกลยุทธ์ที 4
เพือให้สถาบันวิจยั และพัฒนามีระบบบริหารจัดการทีดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถ
ดําเนินภารกิจได้อย่างคล่องตัว บรรลุตามวิสยั ทัศน์ทกํี าหนด
กลยุทธ์ที 4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที 4.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั และบริการวิชาการและการบริหารจัดการ
องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที 4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจยั บริการวิชาการ และการบริหารจัดการ
องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ในแต่ละปี ตังแต่ปีพ.ศ. 2553-2555 ได้กาํ หนดไว้ในแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี

ประกาศฉบับนีมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั บดั นีเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 23 มกราคม 2554

(นางถาวร
พงษ์พานิช)
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

บัญชีแนบท้ายประกาศ กลยุทธ์ เป้ าหมาย ตัวชีวัดและค่าเป้ าหมายของตัวชีวัดกลยุทธ์
ของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิ จยั และพัฒนา พ.ศ. 2553-2555
กลยุทธ์ที 1

สร้างนักวิจยั และผลงานวิจยั ระดับสากลให้ได้รบั การยอมรับทังปริมาณและ
คุณภาพเพือพัฒนาประเทศ
ตัวชีวัด

ค่าเป้ าหมาย
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2555
กลยุทธ์ที 1.1 ส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจยั และสร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่
1) ร้อยละของนักวิจยั หน้าใหม่ต่ออาจารย์ประจํา
3
5
7
2) นักวิจยั ทีเป็ นหัวหน้าชุดโครงการวิจยั แบบบูรณาการ
0 คน
1 คน
2 คน
กลยุทธ์ที 1.2 สนับสนุนการผลิตงานวิจยั ทีมีคุณภาพเพือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและการ
พัฒนาสังคม
3) ร้อยละของงานวิจยั ทีตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
10
12
14
และ/หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
4) ร้อยละของงานผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ทีนําไปใช้
10
12
14
ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจํา
5) เงินวิจยั ทีได้รบั การสนับสนุ นงานวิจยั จากแหล่งทุนภายใน
20,000/
25,000/
30,000/
65,000
75,000
และภายนอกต่อคนในสาขาสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
55,000
(บาท/คน)
(บาท/คน)
(บาท/คน)
กลยุทธ์ที 1.3 พัฒนาแหล่งเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูส้ ผู่ ใู้ ช้ประโยชน์ทได้
ี มาตรฐาน
6) คุณภาพของวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยอยูใ่ น
TCI
TCI
Journal online
เกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์ที 1.4 บริหารจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั เพือเผยแพร่และพัฒนาสูก่ ารใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน
1
2
6
7) มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เพือให้เป็ น
องค์ความรูท้ คนทั
ี วไปเข้าใจได้ โดยมีจาํ นวนความรูท้ ได้
ี จาก
การสังเคราะห์
กลยุทธ์ที 1.5 การบูรณาการงานวิจยั กับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
8) ร้อยละของบัณฑิตบัณฑิตศึกษาทีเป็ นส่วนหนึงในทีม
10
25
50
งานวิจยั ต่องานวิจยั ทังหมด
กลยุทธ์ที 1.6 สร้างและพัฒนางานวิจยั สถาบัน
9) ร้อยละของงานวิจยั สถาบันทีนํามาใช้ประโยชน์ต่อ
80
90
100
งานวิจยั สถาบันทังหมด

กลยุทธ์ที 2 ถ่ายทอดองค์ความรูท้ างวิชาการและการวิจยั สูส่ าธารณะเพือพัฒนาสังคมประเทศชาติ
ตัวชีวัด

ค่าเป้ าหมาย
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2555
กลยุทธ์ที 2.1 สนับสนุ นการให้บริการวิชาการเพือการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกและการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั
10) ร้อยละของการบรรลุความสําเร็จของโครงการบริการ
80
90
100
วิชาการเพือการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
11) จํานวนชุมชนหรือองค์กรทีรับบริการมีการเรียนรูแ้ ละ
1
3
5
ดําเนินงานตามกิจกรรมทีได้เรียนรูอ้ ย่างต่อเนืองและพัฒนา
ตาม อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน
12) จํานวนชุมชนทีมีผลกระทบทีเกิดประโยชน์ สร้างคุณค่า
1
3
5
ต่อสังคม/ชุมชน/องค์กร
13) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการทีนํามาใช้ในการ
15
20
25
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั ต่อโครงการบริการ
วิชาการทังหมด
กลยุทธ์ที 2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจยั และการบริการวิชาการให้มปี ระสิทธิภาพ
14) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการและ
3
3
3
การวิจยั
กลยุทธ์ที 2.3 สร้างศูนย์บริการวิชาการเชิงรุก
15) ร้อยละของจํานวนผูเ้ ข้ารับบริการวิชาการต่อค่า
80
90
เป้าหมาย
16) ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ
80
90
วิชาการในระดับดี

กลยุทธ์ที 3 การศึกษาวิจยั ถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนืองมาจากแนวพระราชดําริ
ตัวชีวัด

ค่าเป้ าหมาย
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554
กลยุทธ์ที 3.1 สร้างองค์ความรูจ้ ากการสืบสานงานโครงการอันเนืองมาจากแนวพระราชดําริ
17) ร้อยละของการบรรลุความสําเร็จของแผนการส่งเสริมสืบ
80
90
สานโครงการอันเนืองมาจากแนวพระราชดําริ
18) ร้อยละของงานในโครงการตามแนวพระราชดําริมกี าร
50
60
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั ต่อโครงการ
ทังหมด
19) มีจาํ นวนผลงานวิจยั จากการสืบสานงานตามโครงการ
1
3
อันเนืองมาจากแนวพระราชดําริ

ปี พ.ศ. 2555
100
70

5

กลยุทธ์ที 4 พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด

ค่าเป้ าหมาย
ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2555
กลยุทธ์ที 4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
80
90
100
21) ร้อยละของบุคลากรประจําสถาบันมีการนําความรูท้ ได้
ี
จากจัดการความรูท้ เป็
ี นแนวปฏิบตั ทิ ดีี มาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านจริง
กลยุทธ์ที 4.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
22) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทีได้รบั การ
>4.00
>4.51
>4.65
รับรองอยูใ่ นระดับ
กลยุทธ์ที 4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั และบริการวิชาการและการบริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
23) ร้อยละการบรรลุความสําเร็จของตัวชีวัดของแผน
80
90
100
ยุทธศาสตร์
24) ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อระบบการบริหาร
80
90
100
บริหารจัดการงานวิจยั และบริการวิชาการและการบริหาร
จัดการองค์กร
กลยุทธ์ที 4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจยั บริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
25) ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศของ
60
75
90
สถาบันในระดับดี

