
แผนยุทธศาสตร์ 2562-2566 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1 

 

 
 
 

 แผนยุทธศาสตร์ 2562-2566 
 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ 2562-2566 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 

 

ค าน า 
 
   ในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของหน่วยงานใดๆ นั้นต้องให้ความส าคัญกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในโครงสร้างการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีภารกิจหลักคือสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2562-2566 เพ่ือก าหนด
ทิศทางการด าเนินการพัฒนาอันน าไปสู่การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาในช่วง 5 ปี โดยแผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าโดยใช้กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งด าเนินงานสนอง
นโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยง และความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์การปฏิรูป
อุดมศึกษารอบสอง (พ.ศ.2552-2561) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ.2552-2566) และยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562-2566 ฉบับนี้ได้รับพิจารณาและได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงขอขอบคุณผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เสียสละร่วมด าเนินการให้ข้อแนะน าในการจัดท าแผนในแต่ละขั้นตอน จนท าให้แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และ
แนวทางการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา)               
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                   
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กรอบแนวความคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหาร
จัดการองค์กรสมัยใหม่เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยจะต้องมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ได้แนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์การเพ่ือนน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีทิศทางที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติร่วมกันได้
อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้อย่างครบถ้วนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ก าหนดให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2562-2566 ขึ้น  

  
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

1. เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค ์ มาตรการ  กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

  
การด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
1. จัดประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและบุคลากร  ด าเนินการพิจารณา ทบทวนและ

วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  มาตรการ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. จัดประชุมทบทวนประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis  เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566 

3. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566 เสนอต่อกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นชอบในภาพรวมและมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละ
ประเด็นทบทวนรายละเอียดและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566 ที่ได้รับการปรับแก้
ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

5. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566 ต่อคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในภาพรวมและมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละประเด็นทบทวนรายละเอียดและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566 ที่ได้รับการปรับแก้
ต่อคณะกรรมอ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

7. ประกาศ แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2566 ที่ได้รับความเห็นชอบ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ชื่อหน่วยงาน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development Institute) 
 

ที่ตั้ง  
 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  
เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1600, 1601, 1606 

เว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th/ 
 

สัญลักษณ์ 
แนวความคิดมาจาก ความร่วมมือและการเสริมสร้าง

มิตรภาพเพ่ือสร้างต้นไม้ผลิตดอก(นักวิจัย) ออกผล(ผลงานวิจัย) 
อย่างยั่งยืน ด้วยความสามัคคีเพราะทุกคนอยู่ภายใต้ร่มเงาต้นไม้แห่ง
ความส าเร็จ  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://research.bsru.ac.th/
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โครงสร้างการบริหารจดัการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

- นักวิจัยช านาญการ 
- นักวิจัยปฏิบัติการ 
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 
- นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะกรรมการประจ าสถาบัน 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน 

คณะกรรมการบรหิารสถาบัน 

งานบริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงสร้างองค์กรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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คณะกรรมการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีดังนี้ 
1)  คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   ยืนยงชัยวัฒน์ รองประธาน 
3. รองศาสตราจารย์ ภญ.โสภิต   ธรรมอาร ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6. คุณสุนันทา    สมพงษ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ กรรมการ  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร   โสภณาภรณ ์ กรรมการ    
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ 
10. อาจารย์สรสินธ์ุ     ฉายสินสอน เลขานุการ 

2)  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา  ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ปรียานุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ ท่ีปรึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   ยืนยงชัยวัฒน์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร   โสภณาภรณ ์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง   สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
7. อาจารย์สรสินธ์ุ     ฉายสินสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวณัฐชนาธิป    มูฮัมมัดอามิน เจ้าหน้าที่ 

3) คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
1. อธิการบดี      ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ปรียานุช            กิจรุ่งโรจน์เจริญ  ท่ีปรึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   ยืนยงชัยวัฒน์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร   โสภณาภรณ ์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธิ์  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา   จิตรภิรมย ์  กรรมการ 
7. อาจารย์นันทพร     ชื่นสุพันธรัตน์  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์    พลอยสวยงาม  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์   ลอยพิมาย  กรรมการ 
10. อาจารย์พิทักษ์พงษ์  คมพุดซา  กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
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13. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
15. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาลัยการดนตรี   กรรมการ 
16. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
17. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเน่ือง   สุทัศน์ ณ อยุธยา  กรรมการและเลขานุการ 
19. อาจารย์สรสินธุ์       ฉายสินสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวณัฐชนาธิป    มูฮัมมัดอามิน  เจ้าหน้าที่ 

4) แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
1. อาจารย์นันทพร     ชื่นสุพันธรัตน์  กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์    พลอยสวยงาม  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์   ลอยพิมาย  กรรมการ 
4. อาจารย์พิทักษ์พงษ์    คมพุดซา  กรรมการ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.
2562-2566 ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 
ได้ข้อมูลส าคัญดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 

จากการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในส่วนของ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) พบข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength : S)  

1. มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
2. มหาวิทยาลัยมีกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัยให้แก่บุคลากร 

และนักศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์และนโยบายที่สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับแหล่งทุนภายในที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ ท าให้มีโอกาสพัฒนาทักษะ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
5. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานแทนกันได้ 
6. บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 
7. มีประกาศ ระเบียบและข้ันตอนในการปฏิบัติงานแต่ละด้านที่ชัดเจน 
8. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ท างานเชิงรุก และมีการวางระบบการบริหารงานที่ดี ท าให้เกิด

ความชัดเจนในการท างาน 
9. มีการควบคุมการด าเนินงานในทุกๆ มิติได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
10. บุคลากรมีความตั้งใจในการท างาน มีความรักองค์กร มีความสามัคคี และเปิดโอกาสให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม 
 
 
จุดอ่อน (Weakness : W)  

1. สิ่งอ านวยความสะดวกและพ้ืนที่ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษายังไม่เพียงพอ 
2. งบประมาณเพ่ือการด าเนินงานไม่เพียงพอ   
3. บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
4. บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานรูปแบบใหม่  
5. โครงการฝึกอบรมไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในท าให้ไม่บรรลุตามเป้าหมายของ

โครงการ 
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6. ขาดการวิเคราะห์ความส าเร็จเชิงคุณภาพและความร่วมมือในการเข้าอบรม 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีอ านาจในการก าหนดบทลงโทษในการณีท่ีนอกเหนือจากประกาศ 

 
2. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใน
ส่วนที่เป็นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) พบข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
โอกาส (Opportunity : O)  

1. ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันเชิงพ้ืนที่ด้วยงานวิจัย 

2. ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภาครัฐ การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรทุนของรัฐบาลมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้ทุนและรูปแบบการพิจารณา

การให้ทุน 
 
อุปสรรค (Threat : T)  

1. รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมงบประมาณไม่สอดคล้อง
กับรูปแบบการด าเนินโครงการวิจัย เช่น  ประกาศหรือระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีสัดส่วนในการแข่งขันในการขอทุนวิจัยเพ่ิมมากข้ึนนอกเหนือจาก
หน่วยงานด้านการศึกษา 
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แผนยุทธศาสตร์สถาบนัวิจัยและพัฒนา 2562-2566 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความ ส าเร็จตามพันธกิจอย่างมีทิศทาง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อีกท้ังด าเนินการบน
ฐานข้อมูลรอบด้าน เพ่ือให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว พัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
2. ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบ

บูรณาการของประเทศ  
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
4. ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
5. ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 
โดยยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562-2566 ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ 3 กลยุทธ์ โดยแต่

ละกลยุทธ์มีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์ 2562-2566 
หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่มีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วย 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 
อาจารย์ประจ าและนักวิจั ยมี
ศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่สูงขึ้น ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น และแนวทาง
การพัฒนาประเทศ 

1. การพัฒนานักวิจัยในเชิงรุก เช่น การ
บริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ การ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า 
การเขียนบทความผลงานวิจัยเพื่อการ
อ้างอิงทางวิชาการ การพัฒนาระบบพี่
เลี้ยง 

2. พัฒนาคลังนักวิจัยเพื่อการวิจัยแบบ
บูรณาการส าหรับนักวิจัยต่างสาขา
และมีการเลื่อนไหลระหว่างสาขาได้ 

 
 
 
 
3. กลไกการท างานร่ วมกันระหว่า ง

นักวิจัยเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. จ านวนเ งินทุนวิ จั ย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้ รับจากแหล่ งทุน
ภายในและภายนอก
สถาบัน  

บาท
(ล้าน) 

11.5 12 12.5 13 13.5 14 - คณะ/วิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2. จ านวนแผนบูรณา
การงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับ
การอนุมัติทุน 

 
 
 

โครงการ N/A 3 5 5 7 7 
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เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วย 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 
และการ   บูรณาการร่วมกันกับการ
สร้างองค์ความรู้ในการบริหารงานวิจัย  

4. พัฒนาศั กยภาพของนั กวิ จั ย  ให้
สามารถสื่อสารงานวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ  

 
เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วย 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 
องค์ความรู้ที่ไดจ้าก 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม ไดร้ับการ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาต ิ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่าย
วิจัยในกลุ่มมหาวิทยาลยั      ราชภัฏ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครฐั 
เอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ  และมีกจิกรรม การ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน ต่อเนื่อง  

1. ร้อยละงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่
มีการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่อจ านวน
โครงการวิจัย (ใน
ปีงบประมาณย้อนหลัง 1 ปี) 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 80 - คณะ/
วิทยาลัย 
- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2. จ านวนเวทีและเครือข่าย
ความร่วมมือในการเผยแพร่
งานวิจัย การสรา้งผลงาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมท้ัง
ระดับชาติและนานาชาต ิ

จ านวนเวที
และจ านวน
เครือข่าย 

9 10 11 12 13 14 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ สู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการ

น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(2561) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. ระบบบรหิารจดัการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรมจากการวิจยั
หรืองานสร้างสรรค ์

1. การอบรมเพื่อให้สามารถ
น าผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรคห์รือนวัตกรรม
ยื่นจดทรัพยส์ินทางปัญญา 

1. จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรคห์รือนวัตกรรมที่
ผ่านโครงการอบรมเพื่อให้
สามารถยื่นจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1. ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรคห์รือ
นวัตกรรมทีส่ามารถยื่น
จดทรัพย์สินทางปญัญา 

N/A 3 3 4 4 5 - คณะ/
วิทยาลัย 
- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2. สนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคเ์พื่อน าไปสู่การ
จดทรัพย์สินทางปญัญาใน
รูปแบบต่างๆ   

2. จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรคห์รือนวัตกรรม 
ที่จดทรัพย์สินทางปัญญา
ในรูปแบบต่างๆ   

2. ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรคห์รือ
นวัตกรรม 

- 1 1 1 1 1 

2. ระบบบริหารจัดการเพื่อ
การน างานวิจัย  
นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม 

1. พัฒนากระบวนการในการ
น างานวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

1. จ านวนงานวิจัย  
นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

1. ผลงานวิจัย  นวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ 

30 30 35 35 40 40 
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แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2562-2566 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ให้แก่คณาจารย์  

บุคลากร นิสิต นักศึกษา ประสานงานความร่วมมือในการวิจัยระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก  ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2558-2562) ที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้ก าหนด แผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว บุคลากรภายในสถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิต ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 ตาม 
ทิศทางท่ีก าหนดในแผนพัฒนาบุคลากร สามารถด าเนินงานพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
ตาม แผนยุทธศาสตร์ และน าผลการประเมินนั้นมาเป็นข้อพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรปีถัดไป 
หลักการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตาม
ขั้นตอนดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2566  

2. ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะบุคลากร โดยจัดประชุมและให้พิจารณาทบทวนสมรรถนะ
ของบุคลากรที่ได้วิเคราะห์และจัดท าไว้แล้วในปีที่ผ่านมา    

3. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
และจัดประชุมให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน และจัดท าเอกสาร “แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปี งบประมาณ 2562-2566  

4. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ  

5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2562-
2566 ก าหนดให้ผู้บริหารท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม ประเมินผล ให้ค าแนะน าใน การด าเนินงาน และ
รวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินการไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรปีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

1. เพ่ือจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกต าแหน่งให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามต าแหน่งงาน 
3. เพ่ือสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation) 
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องให้ความส าคัญกับสภาพความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันวิจัย โดยพบว่า ข้อจ ากัดในการพัฒนาบุคลากร คือ การจัดท าและการ
ใช้งานตามแผนฯ ที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้แผนเต็มที่มากนัก ซึ่งปัญญาหาเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
ข้อจ ากัดด้าน งบประมาณ ขาดความชัดเจนของแผนฯ เป็นต้น ซึ่งข้อจ ากัดและจุดอ่อนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ 
แผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสามารถแยกพิจารณา ได้ดังนี้  

1. ข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการ 
- งบประมาณและระยะเวลาไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร   
- ขาดความต่อเนื่องของการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานขาดทักษะที่

จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
2. ข้อจ ากัดด้านบุคลากร  

- จ านวนบุคลากรมีจ ากัด ส่งผลให้จ าเป็นต้องมอบหมายงานเกินกว่าคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง
ของบุคลากร 

- ภาระงานของบุคลากรมีจ านวนมาก ท าให้บุคลากรไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเองตามสายงาน 
 
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร  

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคลให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ

หน้าที่ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนสถาบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจ  ทิศทางการด าเนินงานและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทิศทางการด าเนินงาน
เป็นไปตามภารกิจ  ทิศทางการด าเนินงาน  นโยบายของมหาวิทยาลัยและสามารถวัดผลการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรมีดังต่อไปนี้ 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2562-2566 

1. การส่งเสริมให้บุคลากรเป็นนักปฏิบัติการเพ่ิมผลิตภาพ หรือ Productivity Practitioner ที่มี
พ้ืนฐานความเข้าใจ ต่องานและการปรับปรุงพัฒนา ผ่านการฝึกอบรม กิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงาน  

2. การส่งเสริมโอกาสในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่พร้อมจะท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน
การฝึกอบรมจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ร่วมกับกระบวนการพัฒนาการทางานเป็นทีมงาน  

3. การสร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
องค์กร ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางานแบบ Bottom up  

4. การสร้างบรรยากาศและโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง และก้าวไป
ข้างหน้า  
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5. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร ใช้กระบวนการ R to R เพ่ือการพัฒนางานในความรับผิดชอบ

และรองรับความก้าวหน้าตามต าแหน่งของสายสนับสนุน  
6. การส่งเสริมและพัฒนาจิตสานึกในการบริการด้วยประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
กลยุทธ ์ ยุทธวิธ ี โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การส่งเสริมให้
บุคลากรเป็นนัก
ปฏิบัติการเพิ่มผลิต
ภาพ หรือ 
Productivity 
Practitioner ที่มี
พื้นฐานความเข้าใจ 
ต่องานและการ
ปรับปรุงพัฒนา 

พัฒนาบุคลากรให้
เป็นนักปฏิบัติการเพิ่ม
ผลิตภาพ ท่ี
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  และ
มหาวิทยาลยั 

โครงการพัฒนาการ
จัดการความรู้ (KM) 
ส่งเสริมความเข้าใจ
ต่องานและความ
เข้าใจต่องานและการ
พัฒนา 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

จ านวน คู่มือ  
กระบวนการ  
แบบฟอร์มการ
ด าเนินงานท่ีไดร้ับการ
ปรับปรุง   

การวางแผน
อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ
มหาวิทยาลยั 

ปรับโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ
และยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ
มหาวิทยาลยั 

การทบทวนและการ
ปรับโครงสร้าง และ
กรอบอัตราก าลัง 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนกรอบอัตราก าลัง
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

พัฒนาการบริหาร
จัดการ บุคลากรของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาด้วยหลักธรรม
มาภิบาลและระบบ
คุณธรรม 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้รับการ
ส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและ
ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการอบรมดา้น
คุณธรรม  จริยธรรม 
และปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม 
และปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การส่งเสริมโอกาสใน
การแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ และการท างาน
เป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้รับการ
ส่งเสริมให้มีโอกาสใน
การแสวงหาความรู้
ใหม่และฝึกปฏิบตัิใน
การท างานเป็นทีม 

โครงการอบรมให้
ความรู้ และเพิ่ม
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม 

บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

จ านวนโครงการที่
บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนาเข้าร่วม
อบรม 
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ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2562-2566 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ.2562-2566 ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. การส่งเสริมให้
บุคลากรเป็นนัก
ปฏิบัติการเพิ่ม
ผลิตภาพ หรือ 
Productivity 
Practitioner ที่มี
พื้นฐานความ
เข้าใจ ต่องาน
และการปรับปรุง
พัฒนา 

จ านวน คู่มือ  
กระบวนการ  
แบบฟอร์มการ
ด าเนินงานท่ีไดร้ับการ
ปรับปรุง   

2 2 2 2 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. การวางแผน
อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ
มหาวิทยาลยั 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนกรอบอัตราก าลัง
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1 1 1 1 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. พัฒนาการบริหาร
จัดการ บุคลากร
ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาด้วย
หลักธรรมมาภิ
บาลและระบบ
คุณธรรม 

จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม 
และปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

6 6 6 6 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. การส่งเสริม
โอกาสในการ
แสวงหาความรู้
ใหม่ๆ และการ
ท างานเป็นทีม

จ านวนโครงการที่
บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนาเข้าร่วม
อบรม  

2 2 2 2 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ.2562-2566 ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566  

 
 แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558–2562 โดยเป็นแผนที่เกิดจากการประชุมระดมความคิดจากคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ด้านที่มาของรายได้  การจัดสรรงบประมาณ  และการใช้
ไปของทรัพยากรทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนา  และมหาวิทยาลัย  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประกอบด้วย  การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคทางการ
เงิน  โดยน ามาเป็นกรอบประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  สอดคล้องกับกรอบนโยบายของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ  ตามพันธกิจของ สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป   
              
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)   
 
จุดแข็ง (Strength)   

1.  มหาวิทยาลัยมีกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัยให้แก่บุคลากร และ
นักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการเบิกจ่ายที่ประกอบด้วย เอกสารเบิกจ่าย  คู่มือการเบิกจ่าย และมีการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทุนวิจัย (BRMS) ของสถาบันวิจัย และระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย (ERP) ทีค่รอบคลุมการปฏิบัติงาน  การเงินและงบประมาณ ท าให้ได้ข้อมูลครบถ้วนโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

4. มีการจัดท าบัญชีเพ่ือควบคุมการด าเนินงานทางด้านการเงินและการเบิกจ่ายเพ่ือใช้ในการท างาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

5. มีการอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัยในการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
คู่มือการเบิกจ่าย และตามประกาศหรือระเบียบของแหล่งทุน 
 
จุดอ่อน (Weakness)   

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีงบประมาณเพ่ิมเติมนอกจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย   
2.  ขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามการใช้งบประมาณ  
หน่วยงานยังขาดความพร้อมและข้อจ ากัดด้านบุคลากรในการได้รับงบประมาณเพ่ือการพัฒนะระบบ

บริหารจัดการและฝ่ายงาน    
โอกาส (Opportunities)  

1. มีแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกซึ่งสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ 
อุปสรรค์ (Threats)  
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1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายส่งผลกระทบต่อการวางแผนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา

งานวิจัย  
2. ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มีความยืดหยุ่น            
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แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 

 
วิสัยทัศน์ทางการเงิน   

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่าง 
เหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้    

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้  

2. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้   
4. เพื่อการติดตามและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน  
1.  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน  
2.  การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ  
 

เป้าประสงค์  
1. การบริหารจัดการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พร้อมควบคุม และ 

ตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ มหาวิทยาลัย ที่
จัดสรรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  

  
กลยุทธ์ทางการเงิน 

1. ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ  
2. การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน   
 

เป้าประสงค์ทางการเงิน  
การบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
 

กลยุทธ์ทางการเงิน  
ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ   
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แนวทางปฏิบัติ  

1. บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษาและทบทวนระเบียบ  ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวกับ
ด้านการเงินที่มี ผลบังคับใช้ของมหาวิทยาลัย และติดตามให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน อย่างมปีระสิทธิภาพ  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ  ระบบการจัดสรรเงิน  แผนการใช้จ่าย  การ
บริหารและการติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และมีการ
บริหารจัดการในด้านระบบ การบริหารความเสี่ยง  

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีมาตรการและแนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้งบประมาณประจ าปี  
4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  และการ

บริหารพัสดุให้ มีความรวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามขั้นตอน และระบบของ 
มหาวิทยาลัย  

5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร  และรายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                   
ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 2  ระบบ กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้
งบประมาณ 
 
เป้าประสงค์ทางการเงิน  

การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พร้อมควบคุม และตรวจสอบ 
ได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้มหาวิทยาลัย ที่จัดสรรให้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   
 
กลยุทธ์ทางการเงิน  

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบ กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ   
 
แนวทางปฏิบัติ  

1. มีการก ากับตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระบบ  
2. มีการจัดท ารายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการอ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูล  และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการก ากับตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีราย 6 เดือน เสนอ 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
4. มีการจัดระบบควบคุมและตรวจสอบ ภายในและภายนอก เป็นประจ าทุกปี                     

   


