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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 
1.1 ชื่อหน่วยงานท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 
 ในปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูมหาสารคาม ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว และปฏิบัติภารกิจได้ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในขณะนั้น ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ มีหน่วยงาน  
ศูนย์ สํานัก ซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนอีก 6 หน่วยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี  
สํานักส่งเสริมวิชาการ สํานักกิจการนักศึกษา สํานักวางแผนและพัฒนา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ
ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา   
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ . 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า       
“สถาบันราชภัฏ” ใช้คําภาษาอังกฤษว่า “Rajabhat Institute” แล้วต่อเติมด้วยช่ือจังหวัด 
 ต่อมา พ.ศ. 2542 ได้ปรับเปลี่ยนช่ือจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา  มาเป็นสํานักวิจัย
และบริการวิชาการ พร้อมทั้งมีการจัดต้ังศูนย์การศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่น ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันราชภัฏมหาสารคามได้
น้อมนําเอาพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
มาเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน  และขยายงานอันทรงคุณค่า 
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้แผ่ขยายออกไป และเมื่อปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547  
เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนช่ือมาเป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนา" (Research and Development 
Institute : RDI)  
 สถาบัน วิจัยและพัฒนา  ซึ่ ง เริ่ ม ต้ั งแต่ ปี  พ .ศ .  2530 เมื่ อ นับมาถึ ง ปี  พ .ศ .  2560   
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผู้บริหารสํานักวิจัยและบริการวิชาการต้ังแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 
(ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) จํานวน 7 ท่าน คือ 
  ปี พ.ศ. 2530 – 2534  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผชาติ เรืองสุวรรณ 
  ปี พ.ศ. 2535 – 2538  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ พลศรีพิมพ์ 
  ปี พ.ศ. 2539 – 2540  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ คําศรี     



   2 
 

 

  ปี พ.ศ. 2540 – 2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์  
  ปี พ.ศ. 2548 – 2555  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ  
        (ดํารงตําแหน่ง 2 วาระ) 
    ปี พ.ศ. 2556 – 2560                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสงวน ปัสสาโก 
  ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน               รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ 
สีประจําหน่วยงาน                 สีม่วง 



 

 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ 

หัวหน้าสํานักงานผูอ้ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางณิชาอร ปาตลานนท ์

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 
(ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง) 

 

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและส่งเสริมเผยแพร่ 
(ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง) 

 
 1.2 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและประกันคณุภาพ 
(ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง) 

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและเครือข่าย 

(ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง) 
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โครงสร้างหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการและสารบรรณ   

- งานการเงินงบประมาณ 

-งานคลงั  

- งานพสัดุ   

- งานเบิก-จ่ายเงินทุนวิจัย  

- งานเบิก-จ่ายค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ  

  ครุภัณฑ์ และอื่นๆ ของสถาบัน 

- งานระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศของสถาบันฯ  

- งานจัดพิมพ์/แจกจ่ายเอกสาร  

- งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  

- งานประชุมวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ  

- งานนาํเสนอและแสดงผลงานวิจัยของ  

-งานแผนยุทธศาสตร์การวจิัย 

- งานจัดทําคู่มือนักวิจัย  

- งานพัฒนานโยบายการวิจัย 

 - งานวิจัยสถาบัน 

-งานรบัข้อเสนอการวจิัย 

- งานรวบรวมรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ ์

-งานวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

-งานเผยแพร่งานวจิัย/ติดตามผลงานวิจัย

ตีพิมพ์เผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์  

- งานติดตามประเมินผลการวิจัย  

-งานแผนพัฒนาบคุลากร 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานแผนปฏิบตัิการประจาํป ี

- งานจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน  

- งานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

- งานการตรวจสอบภายใน 

- งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- งานแผนบริหารความเสี่ยง  

- งานติดตามผลการดาํเนินงานของพันธกิจ  

-งานการจัดการความรู ้(KM) 

- งานระบบสารสนเทศงานวิจัย  

- งานประสานงานแหลง่ทุนภายนอก  

  วช., สกอ., สกว., และอื่นๆ  

- งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวจิยั  

- งานประชาสัมพันธ์  

- งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRPM 

- งานติดตามรายงานความกา้วหน้างานวิจัย 

- งานสนับสนุนการจดลขิสิทธิ/์อนุสทิธิบัตร/

สิทธิบัตร 

- การทําสญัญารับทุนวิจัย 

 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

กลุ่มงานอํานวยการ กลุ่มงานวิจัยและส่งเสริมเผยแพร่ กลุ่มงานแผนและประกันคุณภาพ กลุ่มงานสารสนเทศและเครือข่าย 
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1.3 คณะผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ 
                                  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร  ปรีเอ่ียม 
                  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี  อัตถากร 
                     รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
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                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ 
           รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประสานความร่วมมือ 

 
 

 
 
 
              

 
 

นายกฤษฎา แสนบัวคํา 
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวาพร  วิมลชัยฤกษ์   
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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          อาจารย์ ดร.กัลยาณี  เจริญโสภารัตน์         
      ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.มะลิ  นาชัยสินธ์ุ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 

      อาจารย์ธนัชพร  ขัติยนนท์                    
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
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             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศร  ปูคะภาค                        
           ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและความร่วมมือ 

      
 
 
 
 
 
 
 

                                     อาจารย์มนัสวิน  จิตตานนท์                   
            ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและความร่วมมือ  
        
 
 
 
 
 
 
 

                  อาจารย์ศุภษร  ศิลารักษ์                       
                   ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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   อาจารย์อรวรรณ เจริญรัตน์ 
  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 

             อาจารย์ธันยชนก  ปะวะละ                    
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวิจัย  
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1.4  จํานวนบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

                                        นางณิชชาอร ปาตลานนท์ 
 หัวหน้าสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 
 

           นางปิยนาฏ  พันธ์ประสิทธ์ิ 
                                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
                   
   
 
 
 

 
 
 

  นายกฤษฎา  แสนบัวคํา 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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                     นายภูทัย  รัฐบาล 
                 เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 

                  นายวีระวัฒน์  สามเณร 
                     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 

              นางสาวพรอนงค์  ระวาดชู 
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น) 
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                                     นางสาวสุดาวัลย์  กุดวิสัย 

เจ้าหน้าทีโ่ครงการการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
      สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
      ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
      80 ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 
      โทรศัพท์ :  043-722118 ต่อ 319, 320  โทรสาร 043-742802 
      เว็บไซต์ : http://research.rmu.ac.th 
      อีเมล์ : research_rmu@hotmail.com 
 
1.6 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ บกศ.  

(บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 
2559 25,716,900 21,014,700 46,731,600 
2560 26,231,300 39,931,800 66,163,100 
2561 9,672,600 27,158,000 36,830,600 
2562 1,000,000 5,744,800 6,744,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ส่วนที่ 2  
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 ส่วนที่สองของเล่มแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย แนวคิดในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในแลภายนอก (SWOT Analysis) ระบบและกลไกการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดังมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังต่อไปน้ี   
 
1. แนวคดิในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
  
 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2561 ได้จัดทําขึ้นโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ ยึดหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ีย่ังยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี มี 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับ
การวิจัย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีแนว
ทางการพัฒนาคือ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และ
กลุ่มเทคโนโลยีที่นําสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
สังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการกําหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ (National Research Agenda) และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับ
การนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
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1.2 ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี มีวิสัยทศัน์ คือ ประเทศไทยเป็นผู้นําด้านการวิจัย 

และนวัตกรรมในระดับโลก เพ่ือขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง อย่างย่ังยืน 
 

1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) 
      โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การ

วิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  มีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้มั่งคง มั่งคั่ง อย่างย่ังยืน”  

 
1.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับ
วิสัยทัศน์ เป็น “มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน” 
และมีการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ เหลือ จํานวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล   
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2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน 
  ยุทธศาสตรช์าติ 

20 ปี 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฉบบั

ที่ 12 

แผนการศึกษา
แห่งชาติ 

แผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มราชภัฏ 20 ปี 

แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์ 
ของสถาบันวิจัย 

 

การวิเคราะห ์
ความสอดคลอ้ง 

เหตุผล
สนับสนุน 

การ
วิเคราะห์ 

สอดคล้อง ไม่
สอดคล้อง

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ 
คน 
 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั 
และนวัตกรรม 

การผลิตและ
พัฒนากําลังคน 
การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบนพื้นฐาน 
ธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบนพื้นฐาน
ธรรมาภิบาล   
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
และส่งเสริมใหน้ักวิจัย
แสวงหาทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์การตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

  จากการ
วิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า 
ยุทธศาสตร์ 
สวพ. ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 
1,2,3 มีความ
สอดคล้องกับ
แผนต่างๆ  
ข้างต้น 
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3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
    ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564    

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  
จุดแข็ง 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการในการสนับสนุนงานด้าน
วิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการจัดทาํแผนฯ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยและทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกที่ดีในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ/บทความ
วิจัยที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความใฝรู่้ในการพัฒนา
องค์กร  

จุดอ่อน 
1. งบประมาณ บกศ. เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ลดลงอย่างต่อเน่ือง 

ส่งผลให้จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีสัดส่วนค่อนข้างตํ่า เมื่อเทียบกับจํานวน
อาจารย์และนักวิจัย 

2. งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย / บทความวิชาการลดลงอย่างต่อเน่ือง 
3. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินได้ลดลง เน่ืองจากศักยภาพในการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยยังมีน้อย  
4. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยังมีจํานวนน้อย 
5. บุคลากรสายสนับสนุนขาดขวัญกําลังใจ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามยังไม่มี

กรอบอัตรากําลังเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
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6. นักวิจัยส่งรายงานการวิจัยไม่ทันระยะเวลาที่กําหนด      
7. สถาบันวิจัยและพัฒนาขาดระบบและกลไกทีม่ีประสิทธิภาพในการกํากับและติดตามผู้ได้รับ

ทุนวิจัยให้ส่งผลงานวิจัยภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
โอกาส 

1. พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

2. มหาวิทยาลัยมคีวามร่วมมือกับจังหวัดฯ มากขึ้น ทําใหม้ีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากจังหวัดในการทําวิจัยในอนาคต 

3. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปิดโอกาสให้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สร้างความร่วมมือใน
การทําผลงานวิจัย เช่น สสส. กระทรวงพลังงาน สํานักงานอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 

4. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายและหลากหลาย ทําใหส้ามารถพัฒนาโจทย์วิจัย และใช้ข้อมูล
ประกอบการทําวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

5. นโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนโยบาย Start up เปิดโอกาสให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือขอรับทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ได้เพ่ิมขึ้น 

อุปสรรค 
1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มที่ลดลง 
2. ภาวะการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่มคีวามรุนแรงขึน้ ส่งผลทําให้เกิดการแย่งตัว

นักเรียนมัธยม ทําให้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการจัดสรรเงินรายได้จากงบรายได้ (บกศ.) 
ลดลง  

3. เกณฑ์พิจารณาการจัดสรรทนุสนับสนุนวิจยัจากหน่วยงานภายนอกยังไม่มีความชัดเจน  
4. แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมักกําหนดช่วงเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพียงช่วงเวลา

สั้น ๆ ในระยะเวลาที่จํากัด ทําให้นักวิจัยไมส่ามารถดําเนินการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยให้
แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กําหนดได้ 
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ระบบและกลไกการจัดทําแผนยุทธศาสตรข์องสถาบันวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ระบบและกลไกการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 จากภาพที่ 2.1 แสดงระบบและกลไกการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(สวพ.)  โดยเริ่มจากทีมผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ ที่จะใช้เป็นแผนในการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2560 – 2564 และได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จากน้ันจึงจัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. 
2560-2564 ในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนใน
การแสดงความคิดเห็นและระดมสมอง จากน้ันนําร่างแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย และนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุง  

ประชุมเพ่ือหารือในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 

แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สวพ. ปี พ.ศ. 2560-2564 

นําร่างแผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. 

นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาปรบัปรุง 

นําแผนยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน   

ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ สวพ. ปี 2562 
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 เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1 เพ่ือทบทวนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน    

 วันที่ 15 มกราคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกัน
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อีกครั้ ง เ พ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ฉบับทบทวน ปี 2561 
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ส่วนที่ 3  
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564  

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 ได้จัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 
กรกฎาคม 2560 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เกิดจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้จากการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

 ต่อมา เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1 และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งน้ี ถือว่าเป็นการทบทวนคร้ังที่ 2                   
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พ.ศ. 2561 และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 
ดังน้ัน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนามีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ดําเนินการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้น และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เพ่ือใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป   

 การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ี วัด                    
ค่าเป้าหมาย มีรายละเอียดต่อไปนี้  

1. วิสัยทัศน ์(Vision)   

      “สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานช้ันนําที่มีการสนับสนุนใน
การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดดเด่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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2. คําอธิบายวิสัยทัศน์ (Definitions of Vision) 
1. องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง หน่วยงานที่มีการพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถ

ตามพันธกิจขององค์การอย่างต่อเน่ือง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย เพ่ือนําไปสู่
การถ่ายทอด การต่อยอดองค์ความรู้ และการสร้างสรรค์ผลงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) 
และมีประสิทธิภาพ 

2. หน่วยงานช้ันนํา หมายถึง เป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และได้รับ
คะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ ในระดับดีมาก อยู่ลําดับ 1 ใน 5 ของ                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและความโดดเด่น หมายถึง ผลงานวิจัยที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์ได้  

4. พัฒนาท้องถ่ินและสังคม หมายถึง เป็นหน่วยงานที่นําองค์ความรู้ มาผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และให้บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น   

5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป็นหน่วยงานที่น้อมนําแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักยึดในการทํางานเพ่ือความม่ันคง และความย่ังยืนของการพัฒนาตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบความพอเพียง 3 ด้าน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และบนพ้ืนฐาน 2 เง่ือนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม 

3. พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Missions) 
1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความ

ต้องการในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  
3. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และ

ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม   
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและรายได้จากภายนอกเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็น

มหาวิทยาลัยในกํากับ 
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6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

4. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ

ในการพัฒนาทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และ

ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและนวัตกรรม  
4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยสําหรับเป็นฐานข้อมูล และเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย 
5. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัย 
6. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  

 

 

5. ประเด็นยทุธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ป ีพ.ศ. 2560-2564 (เดิม) 
1. พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ  
3. ส่งเสริมใหม้ีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรม  
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย    
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการจดัหาแหล่งเงินทุนภายนอก 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับใหม่) 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมใหนั้กวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์การตามหลักธรรมาภิบาล   
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6.แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) สถาบันวจิัยและพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 

พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
การจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอก  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่ดีขององค์กรตาม

ั ิ

นักวิจัยมีความพึงพอใจ

ต่อการได้รับบริการ 

มิติประสิทธิผล

ตามยุทธศาสตร์ 

ผลักดันให้นักวิจัยที่ได้รับ

ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิต

ผลงานวิจัยที่เป็น

นวัตกรรม 

นักวิจัยพึงพอใจต่อการใช้

งานระบบสารสนเทศเพื่อ

การวิจัย 

ส่งเสริมให้มีการสร้าง

เครือข่ายงานวิจัยและหา

แหล่งทุนภายนอก 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

และก้าวสู่การเป็นองค์การแห่ง

การเรียนร้ 

มิติคุณภาพการ

ให้บริการ 

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาองค์กร 

มีระบบและกลไกการ

บริหารงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพ 

มีระบบกลไกการพัฒนา

บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มี

คุณภาพ 

ส่งเสริมให้นักวิจัย

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัย 

พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานวิจัย

ให้มปีระสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบกลไก

การสร้างและขยาย

เครือข่าย 

พัฒนาระบบกลไก

การบริหารจัดการที่ดี

ให้มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิต

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

วิสัยทัศน์ :  “สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานชั้นนําที่มีการสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ที่มีคุณภาพ โดดเด่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”     

สนับสนุนให้มีการ

ฝึกอบรมและพัฒนา

ให้แก่นักวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

พัฒนาและอบรมให้

นักวิจัยสามารถเขียน

บทความวิจัยได้อย่างมี

คณภาพ 

ส่งเสริมให้นักวิจัย

สามารถใช้งานใน

ระบบ IT, DRMS, NRMS 

ได้ 

ส่งเสริมให้มีการผลิต

งานวิจัยเพื่อพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่ 

ส่งเสรมิให้บุคลากร

ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะวิชาชีพ 
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4. รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)   
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที ่1 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที ่2 นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที ่3 ผลงานวิจัยของนักวิจัยได้รับการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที ่4 มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย โครงการหลัก 
นับ 2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร   
(IQA 2.1)

 
ร้อยละ

75 80 85 90 95 1) โครงกาสนับสนุนทุน
วิจัย 
2) โครงการบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
ขับเคลื่อนงานวิจัย 

1.2 จํานวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นที่บูรณา
การการจดัการเรียนการสอนสู่การวจิัย  
(มรม.ย.1-3.4.1) 

 โครงการ - - 1 1 1 

กลยุทธ์ที่ 2 สง่เสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้เป็น
นักวิจัยที่มีคุณภาพ 

1.3 จํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่
ก่อให้เกดิทรัพยส์ินทางปัญญา (มรม.ย.3-
17.1)

เรื่อง 1 1 1 1 1 1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 

1.4 จํานวนทรพัย์สินทางปญัญาที่ถกู
นําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม/ต่อ
ยอดเชงิพาณิชย์ (มรม.ย.3-17.2)

เรื่อง 1 1 1 1 1 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย โครงการหลัก 
นับ 2560 2561 2562 2563 2564

1.5 จํานวนอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการจด
สิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบตัร/ลิขสิทธิ์ (มรม. ย.3-2.12.1.2.1)

คน - - 2 3 4 

กลยุทธ์ที่ 3 สง่เสริมให้
นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

1.6 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
นําไปใช้ประโยชน์ที่เกดิจากการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(มรม.ย.1-3.4.4)  

เรื่อง - - 1 1 1 1) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและเผยแพร่
งานวิจัย 
2) โครงการสนับสนุน
การนําเสนอตีพิมพ์
บทความวิชาการ / 
บทความวิจัย 

1.7จํานวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัย/
บทความวิชาการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ 
(มรม. ย.3-2.12.1.2.2)

คน - - 60 62 64 

1.8จํานวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความวิจัย/
บทความวิชาการเผยแพรใ่นระดบันานาชาติ 
(มรม. ย.3-2.12.1.2.3)

คน - - 10 12 14 

1.9 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับ
การอ้างองิ (Citation) (มรม.ย.3-12.4.1)

เรื่อง  - - 15 17 19 

1.10 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับ
การนําไปใช้ประโยชน์ (มรม.ย.3-12.4.2)

เรื่อง - - 20 22 24 

1.11 จํานวนฐานข้อมูลเพื่อบรหิารจัดการ
ในการตัดสินใจตามพันธกจิหลักของ

ฐาน - - 1 1 1 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย โครงการหลัก 
นับ 2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

มหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
(มรม.ย.4-18.1.1)

1) โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการวิจัย 1.12จํานวนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีการ

ปรับปรงุข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปจัจุบัน  
(มรม.ย.4-18.1.3) 

เว็บไซต์ 1 1 1 1 1 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาแหล่งทุนวิจัยและแสวงหารายได้จากภายนอก 

   เป้าประสงค์ :  1 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

                         2 นักวิจยัได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย โครงการหลัก 

นับ 2560 2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

2.1 จํานวนภาคีเครือข่ายทัง้ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมมอืกับ
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
พื้นที่บรกิารอยา่งต่อเนือ่งทุกปี (มรม. 1.1)

เครือข่าย 1 2 3 4 4 โครงการร่วมมือและ
พัฒนาเครือข่าย 
โครงการราชภัฏวิชาการ 

2.2 ระดับความสําเร็จในการพฒันาฐานข้อมูล
ของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 

ระดับ - - 1 2 3 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย โครงการหลัก 
นับ 2560 2561 2562 2563 2564

ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย (มรม. 1.3)
2.3 จํานวนโครงการสะสมที่ดําเนินการใน
รูปแบบเครือข่ายประชารัฐ เพือ่การพัฒนาเชิง
พื้นที่ในพื้นที่จงัหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ 
(มรม.2.1)

 โครงการ - - 1 2 3 

2.4 จํานวนหมูบ่้านสะสมที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการหรอืมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
(มรม.2.2.1)

หมู่บ้าน - - 1 2 3 

2.5 จํานวนเครอืข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายในประเทศ (มรม.ย.3-16.1.1)

เครือข่าย 1 2 3 4 5 

2.6 จํานวนโครงการที่ไดด้ําเนนิการภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายในประเทศ  
(มรม.ย.3-16.2.1)

โครงการ 1 1 2 3 4 

2.7 ระดับความสําเร็จของโครงการภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน/
ต่างประเทศ (มรม.ย.3-16.3)

ระดับ 1 2 2 2 3  

2.8 จํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจยัจากภายนอก ล้านบาท/ 2 2.5 3 3.5 4  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย โครงการหลัก 
นับ 2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 2 สง่เสริมให้
นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 
 
 

(สวพ.) ปี
2.9 ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมการสร้าง
รายได้เพื่อรองรบัการเป็นมหาวทิยาลัยในกํากับ 
(มรม.ย.4-19.2) 

ระดับ 1 1 2 3 3  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   

     เป้าประสงค ์:  1  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีครอบคลุมทุกพันธกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2 มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน     

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย โครงการหลัก 
นับ 2560 2561 2562 2563 2564

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และ 
มีธรรมาภิบาล 
  
 

3.1 จํานวนโครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
(มรม.ย.4-18.1.2)

โครงการ 1 1 1 1 1 1) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรและฝึกอบรม 
2) โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดเนิน
งานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3.2 ระดับความสําเรจ็ในการวเิคราะห์ต้นทุน
ต่อหนว่ยเพือ่วเิคราะห์ความคุ้มค่าของการ
ดําเนนิงาน  
(มรม.ย.4-19.2.1)

ระดับ - - 1 2 3 

3.3 ระดับความสําเร็จในการบรหิาร
งบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์  
(มรม.ย.4-19.2.2)

ระดับ 3 3 3 3 3 

3.4 ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมการสร้าง
รายได้เพื่อรองรบัการเป็นมหาวทิยาลัยใน
กํากับ 
(มรม.ย.4-19.2.3)

ระดับ 1 1 2 3 3 

3.5ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

ระดับ 3 3 3 3 3 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย โครงการหลัก 
นับ 2560 2561 2562 2563 2564

(มรม.ย.4-18.2.1)
3.6 ระดับความสําเร็จของการควบคุม กํากับ 
ดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยง  
(มรม.ย.4-18.2.2)

ระดับ 3 3 3 3 3 

กลยุทธ์ที่ 2 สง่เสริมและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เติบโตตาม
เส้นทางอาชีพ 

3.7จํานวนบุคลากรที่เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาชีพที่สูงขึ้น (มรม. ย.3-12.2.1) 

คน - - 1 - - โครงการพัฒนาบุคลากร
และฝึกอบรม  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อยกระดับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน
ให้เป็นที่ยอมรับ 
 
 

3.8 จํานวนหนว่ยงานสนับสนนุที่ได้คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR) 
ในระดับดขีึ้นไป (3.51)  
(มรม.ย.4-20.1.2)

หน่วยงาน 1 1 1 1 1 1) โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดเนิน
งานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2) โครงการประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปี
การศึกษา 2561 

3.9 ระดับความสําเร็จของการทบทวน/
ปรับปรงุ/พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้าง
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย (หลักสูตร/คณะ/
ศูนย์/สํานัก) (มรม.ย.4-20.1.5)

ระดับ 1 2 3 4 5 
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สรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564  

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

4 12 4 6 

2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือ และส่งเสริม
ให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก  

2 9 2 1 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์การตามหลักธรรมาภิบาล   

2 9 3 5 

3 ยุทธศาสตร ์ 8 30 9 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

 

 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2564 เป็นแผนที่ใช้
เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา  การพัฒนานักวิจัยให้มี
คุณภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือนําไปแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นและภูมิภาค รวมทั้งได้รับการ
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 
รวมท้ังสิ้น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุความสําเร็จของการขับเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตร์ฯสู่การปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการสร้างความชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์ฯ และ
การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ
และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ มีแนวทางดังน้ี 

1. การระดมสมองและแสดงความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปี 2560-2564 
นอกจากน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนายังได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และเสนอให้อธิการบดีอนุมัติในหลักการภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในการเอาข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงในแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสมบูรณ์ 
สามารถนําไปปฏิบัติได้ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

2. การเช่ือมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดทําโครงการและแผนงบประมาณในการนําในการนํา
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดทํารายละเอียดของโครงการพร้อม
งบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดซึ่งงบประมาณ
ในกาดําเนินมาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ การสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากน้ีได้นํากลยุทธ์ ที่มี 22 กลยุทธ์ มาจัดทําเป็นโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ 
โดยได้ถ่ายทอดมอบหมาย และกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ระดับรองผู้อํานวยการ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

3. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดจากระดับผู้บริหารสู่ระดับบุคลากรเพ่ือให้การ
ดําเนินงานของทั้งหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงจะได้มีการถ่ายทอด
เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสู่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน 
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4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลจะมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง
ทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการและผลสัมฤทธ์ิของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการแบ่งช่วง
ระยะเวลาในการติดตามออกเป็น รายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
สําหรับการดําเนินงานจะมีการนําข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเน่ือง โดยผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงานตาม
โครงการ และการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ รวมท้ังเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยยังคงมีเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้าง
ตัวช้ีวัด การพัฒนาที่สามารถนําไปใช้กํากับการดําเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้บุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทราบถึงยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2564  

ระบบและกลไกในการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
ระบบหรือขั้นตอนในการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ตามภาพที่ 4.1   
  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

จัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. 2560-2564 

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ กบ. และ กป. สถาบนัวิจัยและพัฒนา  

เพ่ือกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพรายงานผลการดําเนินงานฯ 

นําแผนยุทธศาสตร์ผ่านการพิจารณาเพ่ือรับรองจากคณะกรรมการประจาํ สวพ. 

   นําแผนยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดําเนินงาน 

นําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาครั้งต่อไป 

P 

D 

C 

A 



ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
 การติดตามและประมาณผลแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2564 ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งหลังจากได้
ผ่านกระบวนการวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล 
(Evaluation) ถือเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการวัดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน การประเมินผล
สําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอเวลาที่กําหนด ในปัจจุบันหลายองค์กรได้นําแนวคิดวงจร
เดมม่ิง (Deming cycle) หรือที่เรียกว่า วงจร PDCA มาใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การดําเนินงาน ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การนําแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action)  
 วงจร PDCA มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหน่ึงที่สําคัญใน
กระบวนการวางแผน เป็นการนําผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับป้าหมายที่กําหนดไว้ และ
หากพบว่าผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน หรือไม่บรรลุเป้าหมายก็จะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ วงจร PDCA น้ีเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองไม่มีที่
สิ้นสุด มีการปรับปรุงและพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา (Continuous Improvement) ทั้งน้ีเพ่ือต้องการ
หาแนวทางให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผน ดังน้ัน เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงาน และวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีการกําหนดตัวช้ีวัด
ตามเป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดของโครงการ เพ่ือใช้วัดความสําเร็จดังกล่าว และนอกจากนั้น ยัง
จําเป็นต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และผลกระทบ 
(Impact) ที่เกิดขึ้นด้วย   
 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และรอบการประเมินผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จะมีการติดตามและประเมินผลต้ังแต่ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเป้าประสงค์ 
และตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
 ระดับตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเป้าประสงค์ จะประเมินผลสําเร็จในระดับผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) ของแต่ละยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ในแผน เมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละปี และจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งในระดับผลผลิต 
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(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) เป็นรายยุทธศาสตร์ และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป ซึ่งจะต้องดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานทุกปี  
 ระดับตัวช้ีวัดของโครงการในแผนยุทธศาสตร์  หลังจากที่แผนยุทธศาสตร์ ผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะมีการดําเนินการโครงการต่าง ๆ โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เป็นต้นมา และจะดําเนินการรายงานผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้มีการถ่ายทอดไปสู่
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ในแต่ละปี ซึ่งการประเมินผลน้ีจะดําเนินการทุกปี  
ระบบและกลไกในการกํากับติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 ระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คือ ขั้นตอนใน
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปน้ี ตามภาพที่ 5.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1 แสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

จัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. 2560-2564 

 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ กบ. และ กป. สถาบันวิจัยและพัฒนา  

เพ่ือกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพรายงานผลการดําเนินงานฯ 

นําแผนยุทธศาสตร์ผ่านการพิจารณาเพ่ือรับรองจากคณะกรรมการประจาํ สวพ. 

  นําแผนยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดําเนินงาน 

นําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาครั้งต่อไป 

P 

D 

C 

A 
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จากภาพที่ 5.1 แสดงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (2) จัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. 2560-
2564 (3) นําแผนยุทธศาสตร์ผ่านการพิจารณาเพ่ือรับรองจากคณะกรรมการประจําคณะ (4) นําแผน
ยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดําเนินงาน (5) ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือกํากับติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงาน โดยรองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพรายงานผลการ
ดําเนินงานฯ  และ (6) นําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาครั้งต่อไป 
 มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่ดําเนินการแล้ว ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
(Action plan) รายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการท่ีดําเนินการแล้ว ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา อีกทั้งส่งรายงานผลการดําเนินงานการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายไตรมาสไปยังกองนโยบายและแผน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และ
เมื่อถือไตรมาสท่ี 4 จะดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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