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คานา
แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562-2564 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 และจากผลการทบทวนทิศทางการวิจัย และผลการดาเนินงานราชูปถัมภ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีเ่ น้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บุคลากร ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ อ
มหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้จึงต้องอาศัยการรวมพลัง ความร่วมมือ และ
การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานบริหารจัดการ และนาแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
อย่ างไรคณะทางานการจัดท าแผนปฏิ บัติ การมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใคร่ขอขอบคุ ณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทีไ่ ด้เสียสละ
เวลาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้
เป็นแนวทางการพัฒนางานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะกรรมการจัดทาแผนฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

กระบวนการ
ภายใน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

มีการสร้างโอกาสให้นักวิจัย
พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยให้
สอดคล้องกับกรอบนโยบายการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยและของ
ประเทศ
มีการนาระบบสารสนเทศมา
ช่วยในการบริหารจัดการด้าน
งานวิจัย

นักวิจัยยึดแนวทางการวิจัยของตนเอง
เป็นหลักและไม่สามารถปรับแนว
ทางการดาเนินงานวิจัยให้สอดคล้อง
กับกรอบนโยบายการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและของประเทศ
คณะ/มหาวิทยาลัย ขาดการบริหาร
จัดการเชิงรุกด้านการตลาดเพื่อหา
รายได้ ด้านการบริการการวิจัย และ
การร่วมทุนวิจัย

มหาวิทยาลัย/ประเทศได้กาหนด
กรอบนโยบายการวิจัยไว้อย่าง
ชัดเจน

ระบบกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัย การสนับสนุนทุนวิจยั
ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย
และการขอสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร

การจัดการคุณภาพการบริหาร
ติดตามผลงานวิจยั ขั้นตอนการ
ประเมินคุณภาพมีความล่าช้าทาให้มี
ผลต่อกระบวนการทางานโดย
ภาพรวม

สถาบันวิจัยมีศักยภาพในการ
ปรับเปลีย่ นแนวทางการ
ดาเนินงานตามสถานการณ์การ
วิจัยที่เปลี่ยนไป

การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ
ยังมีจานวนน้อย
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ภัยคุกคาม
นักวิจัยรุ่นใหม่มยี ังขาดทักษะ
และประสบการณ์การทาวิจัย
เชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน

การมีเวที พื้นที่ การเผยแพร่แสดง การจัดสรรทรัพยากร
ศักยภาพ และเรียนรู้ต่อประชาคม สถาบันวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
ระดับชาติและนานาชาติ
บริการการวิจัยไม่เพียงพอ เช่น
บุคลากร สถานที่ ฯลฯ

บุคลากร&
ความรู้

สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองเป็นระยะๆ ให้สอดคล้อง
กับงานที่รับผิดชอบ

การเงิน

มีงบประมาณสนับสนุนด้านการ
จัดสรรทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง
เพียงพอ

บุคลากรขาดความชานาญในด้าน
อื่นๆ

มีหน่วยงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนา ระบบการบริหารงานวิจัย
ศักยภาพของบุคลากร ทัง้ ภายใน ระดับประเทศมีการ
และภายนอก
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทาให้
บุคลากรต้องเรียนรู้ระบบใหม่
อยู่ตลอด
ผลงานวิจัยยังไม่มีการนาไปต่อยอด
การได้รับงบประมาณสนับสนุน
ระบบมีการเปลี่ยนแปลงการ
เพื่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและไม่ ตามนโยบายจากรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณล่าช้าทาให้
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ระยะเวลาการดาเนินงานวิจัย
ท้องถิ่น เพื่อนาสู่การก่อให้เกิด
สั้นลง
นโยบายสาธารณะ
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1.2 แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิสัยทัศน์

แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้นาการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ที่สร้างนวัตกรรมสอดคล้อง
เงินสนับสนุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย
การเผยแพร่ผลงานเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์
กับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ปญ
ั หาของท้องถิ่น หรือ
(40 ล้าน)
(ร้อยละ 40)
ปัญหาระดับประเทศ (ร้อยละ 60)
วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เพือ่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข
เป้าประสงค์
บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น
รายได้จากการบริการด้านการวิจัย
ตอบสนองความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
มิติผู้มีส่วน
พัฒนางานเครือข่าย
สนับสนุน
บุคลากรของสถาบันวิจยั และพัฒนา และหน่วยงาน
ความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายการวิจัย
ได้ส่วนเสีย
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
เครือข่ายสถาบันวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัย
ลักษณะร่วมทุน
พัฒนาระบบกลไกการบริหาร
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
จัดการงานวิจัยที่นาไปต่อยอดสู่
พัฒนาแผนกลยุทธ์และจัดทาแผน
นวัตกรรม
เชิงพาณิชย์
มิติ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะ
จัดตั้งและสร้างเครือข่าย
ปฏิรูปการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ เพื่อรองรับการพัฒนาที่
กระบวนการ
6 ดีพัฒนาทักษะด้านการวิจัยบูรณาการพื้นที่ร่วมกับองค์
เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ชานเมือง
สอดคล้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่น
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ คลีนิควิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานรวมถึง
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย
ด้านวิจัย
การวิจัย
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
มิติคนและ สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ นวัตกรรมทีต่ อบ พัฒนาองค์กรแห่ง
พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยด้านการ
สรรหาและพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล
ความรู้
โจทย์ระดับประเทศ
การเรียนรู้
ผลิตครูหรือพัฒนาครู
บริหารจัดการงบประมาณ
มิติการเงิน
จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนวิจัย
จัดตั้งและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ชานเมือง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสานักงาน
วัฒนธรรมองค์กร = “พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

6

7

บทที่ 2
แผนกลยุทธ์พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 ปรัชญา
วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
2.2 ปณิธาน
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็งและมั่งคั่งของชุมชนท้องถิ่นด้วยการวิจัย
2.3 อัตลักษณ์
องค์ความรู้ สู่การพัฒนา
2.4 เอกลักษณ์
“วิจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2.5 วิสัยทัศน์
“ผู้นาการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ สากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่ นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน”
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2.6 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้สูงขึ้น สามารถทางานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดย
จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเป็นรายบุคคล ส่งเสริม สนับสนุนหรือดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ให้แก่คณาจารย์ ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบทีม เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในการทาวิจัยให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษา
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรวิจัย โดยประสานงานจัดหาเงิ นทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดาเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยการกาหนดขอบข่าย หัวข้อวิจัยที่สอดรับ กับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย หรือชุมชนในแต่ละด้าน โดยจัดทาประกาศข้อกาหนดการวิจัย (TOR) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย
จัดทาวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการอานวยการและสนับสนุน การทาวิจัย ของ
อาจารย์ โดยจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้งฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ และบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย
4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัย โดยการให้ความรู้และร่วมกันทาวิจัย
2.7 นโยบายและทิศทางการวิจัย
1.ส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทาวิจัยในศาสตร์ส าขาต่าง ๆทุกด้านที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการวิจัย ตาม
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจัดหา และจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและองค์กรหน่วยงานภายนอก
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทาวิจัยในกลุ่มเรื่องที่ควรสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (วไลยมุ่งเป้า) โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนวิจัย
3. พัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาและสร้างเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
โดยจัดให้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ แบบสหสาขา เพื่อสร้างผลงานการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การ
ให้บริการวิชาการกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น และเชิงพาณิชย์ โดยเน้นพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้วเพื่อความยั่งยืน
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4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยให้มีสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป็นส่วนร่วม
ในกระบวนการ
2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา
จากนโยบายการพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาและสร้างเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิน่ ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ
2.9 เป้าประสงค์
ข้อที่ 2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืนของประเทศ
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2.11 ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
ผู้รายงาน
ผู้กากับติดตาม
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้าง
ร้อยละ 60 ● ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
● วิทยาลัยนวัตกรรม
รองอธิการบดี
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.2 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคี
10 ● ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
เครือข่าย
โครงการ ● วิทยาลัยนวัตกรรม
รองอธิการบดี
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตัวชี้วัด
2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ทีไ่ ด้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน)

2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม
2.5.1 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
ผู้รายงาน
350 ● ทุกคณะ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
ผลงาน ● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
70 ● ทุกคณะ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
บทความ ● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● คณะวิทยาศาสตร์และ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
30 ชิ้น เทคโนโลยี
● คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
● คณะเทคโนโลยีการเกษตร
● คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ผู้กากับติดตาม
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
ผู้รายงาน
2.5.2 จานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถ
15 ผลงาน ● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนาผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา
2.6 จานวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรือ
15 รางวัล ● ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.7 จานวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับ 10 ผลงาน ● ทุกคณะ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิด
● วิทยาลัยนวัตกรรม
ประโยชน์ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● ร.ร. สาธิต มรภ.วไลยฯ
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คณะครุศาสตร์

ผู้กากับติดตาม

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รองอธิการบดี

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

2.13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ
ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
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บทที่ 3
โครงการแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3.1 เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 จัดหา สนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัย

2.2 สร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับชาติ
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้าง
ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

2.1.1 โครงการจัดหา 2.1.1.1จานวนเงิน
ทุนสนับสนุนการสร้าง สนับสนุนการวิจัยต่อปี
ผลงานวิจัย

40
ล้านบาท

จัดหางบประมาณวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและ
ภายนอก

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิ่น

ร้อยละ
80

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลิต
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

งบประมาณ

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ งบรายได้
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน 3,874,257 บาท
สร้างสรรค์
 อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะด้านการวิจัย ผลิต
นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์
และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติการวิจัย และการทา
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ผู้ดาเนินการ
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรม

ผู้รายงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

การจัดการ
● งานศูนย์ภาษา
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
● ทุกคณะ
สถาบันวิจัยและ
● วิทยาลัยนวัตกรรม
พัฒนา
การจัดการ
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● งานวิชาศึกษาทั่วไป
● สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม
วิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย
 พัฒนาบทความเพื่อตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ส่งเสริม สนับสนุนการไป
นาเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ
 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานในฐานข้อมูล TCI ISI
SJR และ Scopus
 ส่งเสริม สนับสนุน การให้
ความรู้ด้านการวิจัยให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการ
วิจัย
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งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2.2 สร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์
ระดับชาติ และ
ท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้า สร้าง
ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ของท้องถิ่น
ประเทศชาติ

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจน
มีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2.2.2.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.3.1 จานวนครั้ง
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ

ระดับ
5

ส่งเสริมการผลิตผล
งบรายได้
งานวิจัยเชิงประยุกต์และ 140,394 บาท
พัฒนานวัตกรรมจนมีการ
จดทะเบียนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2
ครั้ง

จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

งบรายได้
312,600 บาท

2.3.1.1ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมเพื่อผลิต

ร้อยละ
80

ส่งเสริมอาจารย์ผลิตผล
งานวิจัยด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูเพื่อให้ได้รับ

งบรายได้
83,990 บาท

2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย

2.3. พัฒนาการ
2.3.1 โครงการ
ผลิตผลงานวิจัยของ พัฒนาการผลิต
อาจารย์ด้านการ
ผลงานวิจัยของ

กิจกรรม
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งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

● คณะวิทยาศาสตร์และ สถาบันวิจัยและ

เทคโนโลยี
พัฒนา
● คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
● คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
● คณะสาธารณสุขศาสตร์
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว
● คณะวิทยาศาสตร์และ สถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี
พัฒนา
● คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
● คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
● บัณฑิตวิทยาลัย
● สถาบันวิจัยและพัฒนา
●คณะครุศาสตร์
สถาบันวิจัยและ
●ร.ร.สาธิต มรภ.วไลยฯ พัฒนา
●สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลิตหรือพัฒนาครู

อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู

2.4 พัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดม
ปัญญา

2.4.1 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

ผลงานวิจัยด้าน
การผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ หรือ
นาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิต
หรือพัฒนาครู
2.4.1.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้ดาเนินการ

ผู้รายงาน

การตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
หรือนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตหรือ
พัฒนาครู

ระดับ
5

งบรายได้
● การจัดการความรู้
● การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 49,840 บาท
องค์ความรู้ จากการ
ปฏิบัติการวิจัยระหว่าง
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
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หน่วยงานทั้งหมด

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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3.2 นิยามศัพท์ และ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้ องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
นิยามศัพท์
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่
เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถใน
การบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงาน
ออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจาการใช้ความรู่และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4
รูปแบบ
1) นวัตกรรมด้านผลิภัณฑ์ (product innovation)
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)
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3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (business process)
4) รูปแบบธุรกิจใหม่(business model innovation)
 ผลการดาเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยนับรวมงานที่อาจารย์กับนักศึกษาทา
ร่วมกัน
เกณฑ์การคานวณในปีนั้นๆ
จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
X 100
จานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรม ทั้งหมด

ตัวชี้วัด 2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
นิยามศัพท์
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์
(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบัน
เจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3
หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความ
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ฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full paper) ได้รั บการตีพิ มพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิ ชา
นั้นๆ จากหน่วยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศ
อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ตัวชี้วัดที่ 2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่
ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
นิยามศัพท์
 นับผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน
 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูล
การจั ด อั น ดั บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรื อ ฐานข้ อ มู ล ISI Web of Science (Science Citation Index
Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น
นิยามศัพท์
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นาผลที่ได้แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจนาผลการวิจั ยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ
อาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น
 สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design)
ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกาหนด เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าจาหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสาคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห่า ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในหารเก็บ
รักษาพืชผักผลไม่ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
นิยามศัพท์
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้ นคว้าอย่างเป็น
ระบบที่เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุน ทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงาน
ด้านจิ ตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่ อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่น ๆ (2) ศิล ปะการแสดง
(Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บท
ประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความ
เป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคระกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5
หน่วยงาน
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

25

3.3 นิยามศัพท์ และตัวชี้วัดโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื่ นของ
ประเทศ
โครงการที่ 2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ร ะดับ
ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
เกณฑ์การคานวณในปีนั้นๆ
จานวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
x 100
จานวนอาจารย์ทั้งหมดที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์
 งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์
ในทางปฏิบัติหรือ เป็นการวิจัยที่นาผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจนาผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การ
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วิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น
 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I) หมายถึง การวิจัย พั ฒนา นวัตกรรมจาก
วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่มีบทบาทด้านการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน
โครงการการที่ 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.3.1 จานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ
นิยามศัพท์
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full
paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการ
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3
หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิ ชา
นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย
3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ที่ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครู เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู
เกณฑ์การคานวณในปีนั้นๆ
จานวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครู เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู x 100
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
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3.4 เป้าหมายตัวชี้วัดของเป้าประสงค์
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี ทุกหน่วยงาน รวม 40 ล้าน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน
3. คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน
6. คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงาน
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 ผลงาน
รวม 10 ผลงาน

29

ตัวชี้วัด 2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ผลงาน
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85 ผลงาน
3.คณะครุศาสตร์ 45 ผลงาน
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 55 ผลงาน
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 35 ผลงาน
6.คณะวิทยาการจัดการ 40 ผลงาน
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 ผลงาน
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 25 ผลงาน
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 10 ผลงาน
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 14 ผลงาน
11.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน
รวม 350 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 บทความ
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 บทความ
3.คณะครุศาสตร์ 10 บทความ
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4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 บทความ
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 บทความ
6.คณะวิทยาการจัดการ 5 บทความ
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 บทความ
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 บทความ
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 บทความ
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 2 บทความ
รวม 84 บทความ
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ชิ้นงาน
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ชิ้นงาน
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ชิ้นงาน
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ชิ้นงาน
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ชิ้นงาน
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ชิ้นงาน
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 2 ชิ้นงาน
11.สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ชิ้นงาน
รวม 30 ชิ้นงาน

31

ตัวชี้วัดที่ 2.6 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ผลงาน
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน
3.คณะครุศาสตร์ 1 ผลงาน
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ผลงาน
6.คณะวิทยาการจัดการ 1 ผลงาน
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ผลงาน
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงาน
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 3 ผลงาน
11.สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ผลงาน
12. สสร.1 ผลงาน
รวม 15 ผลงาน
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บทที่ 4
การกากับติดตาม
4.1 แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบ
และกลไกในการขับเคลื่อน การดาเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจใน
หลักการ สาระสาคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ
มีการนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้า หมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สานัก ผ่านกระบวนการ
จั ดทาแผนปฏิบั ติการประจ าปี และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้ ส อดรับกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอื้ออานวยต่อการขับ เคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มีการกาหนด
กรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตาม
ผลการดาเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จใน
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
4.2 รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทาให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินงานและเป็นไปตาม
หลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการ
กาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้
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มีการกาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิ ติ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้

4.3 ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
การขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อนายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่งที่
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ให้เกิดผลในเชิ งปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและ
ตระหนักถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
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1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหาร
และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนาเสนอสาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 –
2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุ ดเน้นและทิศทางในการดาเนินงาน
เพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ว มกัน
ระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ ที่วางไว้
เกิดผลในเชิงปฏิบัติ
1.4 การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า
รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประ ชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการ
นี้ควรต้องจัดให้มีการนาเสนอ เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
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2. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
2.1 การพัฒนาผู้นาในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่
ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเ ปลี่ยน
แนวคิดวิธีปฏิบัติงาน ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของ บุคคลอันจาเป็นต้องใช้เวลาและ
ความต่อเนื่องในการดาเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นาการเปลี่ ยนแปลงที่
กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
2.2 การร่วมมือกันการทางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการนายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทาให้การขับเคลื่ อนการ
ดาเนินงาน ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการทางานแบบ
เครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
2.3 การบริหารการปฏิ บัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่ อสาร สร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทาให้ห น่วยงาน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้า ที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดาเนินการที่ได้มีการกาหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหาร
หลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้าง
องค์การรองรับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสาเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการ
จัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น
2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานใน 12 เดือน ของทุกปี และนาเสนอผลการปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะและนาผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1.เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพณิชย์และเชิงสังคม
2.พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur)
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ฯ
ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

นโยบายสภาฯข้อ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

นโยบายสภาฯ ข้อ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

นโยบายสภาฯ ข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มธี รรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศสู่สากล

