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แผนงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ  
เพื่อตอบสนองการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ 

 

1. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ (Strategies Issues & Goals) 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues) เป้าประสงค ์(Goals) 

บริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและ
นวัตกรรม 

1.เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของชุมชน 
2. ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ จดสิทธิบัตร การน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด กลยุทธ ์โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตามแผนกลยุทธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  เป้า 
หมาย 

กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

บริหารจดัการ
และพัฒนา
องค์ความรู้
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

1.เพิ่มขีดความสามารถและองค์
ความรู้และนวัตกรรมทีส่อดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน 

1.1 ร้อยละของอาจารย ์
ประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนา 
ความรู้และทักษะการท า 
วิจัย 
 
 
1.2 จ านวนเงินทุนสนับ 
สนุนการท าวิจัยและงาน
สร้างสรรคต์่ออาจารย์ 
ประจ า 

80 % 
 
 
 
 
 

200,000  
บาท 

จ านวน 8 
เรื่อง 

1.1.1เพิ่มขีดความสามารถในการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดและมหาวิทยาลัย 
และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
1.2.1จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุน
การวิจัยและงานสร้างสรรค ์

1.1 อบรมพัฒนา 
ความรู้ทักษะการ 
วิจัยแก่อาจารย์ และ
บุคลากร 
 
 
1.2 สนับสนุนทุน 
อุดหนุนการวิจัย แก่
อาจารย์และ 
บุคลากร 

20,200 บาท 
 
 
 
 
 
300,000 บาท 

หน่วยงานวิจัย 
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2. ส่งเสรมิการเผยแพร่องค์ 
ความรู้ จดสิทธิบัตร การน าไปใช้ 
ประโยชน์หรือสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

2.1 จ านวนของงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพรห่รือน าไปใช้
ประโยชน ์

20 เรื่อง 2.1.1พัฒนาขีดความสามารถใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 

 
 

2.1 สนับสนุนการ

เผยแพร่ งานวิจัย 
นวัตกรรมและ งาน 
สร้างสรรค์ของ 
อาจารย์ บุคลากร 
และ นักศึกษา
มหาวิทยาลัย 
 
2.2 บริหารจัดการ
งานวิจัย ของ
มหาวิทยาลัย 

150,000 บาท 
 

หน่วยงานวิจัย 
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เป้าประสงค ์และตัวชี้วัดของงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 

1.เพ่ิมขีดความสามารถและ
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหาและ 
ความต้องการของชุมชน 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการ 
พัฒนาความรู้และทักษะการท าวิจัย 

40 % 80 % ≤70% 75% 80% 85% ≥90%  

2. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 

20 % 25,000 
บาท 

≤15,00
0 

บาท 

20,000 
บาท 

25,000 
บาท 

30,000 
บาท 

≥35,000 
บาท 

สัดส่วน     
ต่อคน 

3. จ านวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

20 % 3 เรื่อง ≤3 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

5 
เรื่อง 

6 
เรื่อง 

≥7 
เรื่อง 

 

2. ส่งเสริมการเผยแพร่องค ์
ความรู้จดสิทธิบัตรการน า 
ไป ใช้ประโยชน์หรือ สร้าง 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก

4.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีการเผยแพร่
องค์ความรู้จดสิทธิบัตรการน าไปใช้ 
ประโยชน์หรือสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

20 % 100 คน ≤50 
คน 

80 
คน 

100 
คน 

150 
คน 

≥200 
คน 

ร่วมกับทาง 
มรภ.กพ. 
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สถาบัน 

แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด

ประจ าปีงบประมาณ 2560

ล าดับ
ที ่

ชื่อกิจกรรม 

ข้อมูลการด าเนินงาน 

วันที่
เริ่มต้น 

วันที่สิ้นสุด สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ/ผู้มีส่วน
ร่วม 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานภายนอกที่
ร่วมมือด้วย 

1 บริหารจัดการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

01/10/59 30/09/60 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

ฝ่ายงานวิจัย 19,800  

2 อบรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะการ วิจัยแก่อาจารย์

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

ฝ่ายงานวิจัย       20,200  
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และบุคคลากร 

3 สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยแก่
อาจารย์ และบุคลากร 

01/10/59 30/09/60 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

ฝ่ายงานวิจัย       100,000  

4 สนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค ์ของอาจารย์และ
บุคคลากร 

01/10/58 30/09/59 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด

ฝ่ายงานวิจัย       80,000  
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ภาคผนวก 
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ที ่ จุดแข็ง (Strengths) ที ่ จุดอ่อน (Weakness) 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
งานวิจัย 

1 อาจารย์มีภาระงานสอนและงานอื่นๆจ านวนมาก ท าให้มีเวลาท างาน
วิจัยน้อย 

2 มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 2 อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดศักยภาพ/ทักษะด้านการวิจัยและการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ 

3 อาจารย์ในคณะมีความสนใจในการท าวิจัยเพิ่มขึ้น 3 อาจารย์มีผลงานวิจัยน้อย 

4 มีแหล่งเรียนรู้ด้านการท าวิจัยในมหาวิทยาลัยเอง 4 นักวิจัยหน้าใหม่ยังมีน้อย 

5 มีอาจารย์ท่ีมีศักยภาพในการท าวิจัย 5 ผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนน้อย 

 
 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ  (SWOT  Analysis) 
หน่วยงานวจิัย มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด  
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ที ่ โอกาส (Opportunities) ที ่ ภัยคุกคาม (Threats) 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีนโยบายในการท าวิจัยชัดเจน 1 มีการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง 

2 สกอ.  สกว.  สวช.  สนับสนุนงบประมาณในการท างานงานวิจัยสถาบัน 2 สกอ.  สมศ. ก.พ.ร  เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยสร้างระบบสารสนเทศการประกัน
คุณภาพการศึกษา  และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

3 พ้ืนที ่5 อ าเภอชายแดน จังหวัดตาก มีความส าคัญหลากหลายในทุกมิติ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ประเพณีวัฒนธรรมและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

3 มีสถาบันการศึกษาที่มาท าวิจัยในพื้นท่ีจ านวนมาก 

4 พ้ืนที ่5 อ าเภอชายแดน จังหวัดตาก มีต้องการองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก 
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การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยทุธศาสตร์
ปัจจัยภายใน     

จุดแขง็ (Strengths) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน ข้อพิจารณา 

S1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนางานวิจัย 0.11 5 0.55 A 

S2 มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 0.11 4 0.44 B 

S3 อาจารย์ในคณะมีความสนใจในการท าวิจัยเพ่ิมขึ้น 0.09 2 0.18 C 

S4 มีแหล่งเรียนรู้ด้านการท าวิจัยในมหาวิทยาลัยเอง 0.09 3 0.27 C 

S5 มีอาจารย์ที่มีศักยภาพในการท าวิจัย 0.09 4 0.36 C 

รวม  0.49   2.18   

จุดอ่อน (Weaknesses) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน ข้อพิจารณา 

W1 อาจารย์มีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆจ านวนมาก ท าให้มีเวลาท างานวิจัยน้อย 0.13 5 0.65 A 

W2 อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดศักยภาพ/ทักษะด้านการวิจัยและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 0.09 4 0.36 C 

W3 อาจารย์มีผลงานวิจัยน้อย 0.09 4 0.36 C 

W4 นักวิจัยหน้าใหม่ยังมีน้อย 0.11 5 0.55 A 

W5 ผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนน้อย 0.09 4 0.36 C 
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รวม 0.51   2.28   

     

ปัจจัยภายนอก     

โอกาส (Opportunity) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน ข้อพิจารณา 

O1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีนโยบายในการท าวิจัยชัดเจน 0.11 4 0.44 B 

O2 สกอ.  สกว.  สวช.  สนับสนุนงบประมาณในการท างานงานวิจัย 0.09 4 0.36 C 

O3 พ้ืนที ่5 อ าเภอชายแดน จังหวัดตาก มีความส าคัญหลากหลายในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง ประเพณีวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

0.13 5 0.65 

A 

O4 พ้ืนที ่5 อ าเภอชายแดน จังหวัดตาก มีต้องการองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก 0.13 4 0.52 A 

รวม 0.46  1.97  
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อุปสรรค (Theats) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน ข้อพิจารณา 

T1 มีการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง 0.11 4 0.44 B 

T2 สกอ.  สมศ. ก.พ.ร  เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยสร้างระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา  และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

0.13 5 0.65 A 

T3 มีสถาบันการศึกษาที่มาท าวิจัยในพื้นที่จ านวนมาก 0.11 4 0.44 B 

รวม 0.35  1.53  

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths)/  จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) /อุปสรรค (Threats) 

 ข้อ คะแนน  ข้อ คะแนน 

a 3 5 a 3 14 

b 1 4 b 3 12 

c 6 9 c 1 4 

รวม 10  รวม 7  
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ผลลัพธ์ของคะแนนเฉลี่ยในการวิเคราะห์ SWOT

1 O โอกาส (Opportunity) 2.48 2 S จุดแข็ง (Strengths) 2.18 

3 T อุปสรรค (Theats) 1.97 4 W จุดอ่อน (Weaknesses) 1.53 
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การวิเคราะห์จุดออ่น จดุแข็ง (Swot matrix)
S-O Strategies

Analyzer Proactive

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

 W1 อาจารย์มีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆจ านวนมาก ท าให้มีเวลาท างานวิจัยน้อย 

  W2 อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดศักยภาพ/ทักษะด้านการวิจัยและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

 W3 อาจารย์มีผลงานวิจัยน้อย 

 W4 นักวิจัยหน้าใหม่ยังมีน้อย 

 W5 ผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนน้อย 

 โอกาส (Opportunity) แผนด าเนินงาน 

 O1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีนโยบายในการท าวิจัยชัดเจน 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย(w-o) 

 O2 สกอ.  สกว.  สวช.  สนับสนุนงบประมาณในการท างานงานวิจัย  
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 O3 พ้ืนที ่5 อ าเภอชายแดน จังหวัดตาก มีความส าคัญหลากหลายในทุกมิติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ประเพณีวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 

 O4 พ้ืนที ่5 อ าเภอชายแดน จังหวัดตาก มีต้องการองค์ความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

 S1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนางานวิจัย 

  S2 มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

  S3 อาจารย์ในคณะมีความสนใจในการท าวิจัยเพ่ิมขึ้น 

  S4 มีแหล่งเรียนรู้ด้านการท าวิจัยในมหาวิทยาลัยเอง 

  S5 มีอาจารย์ที่มีศักยภาพในการท าวิจัย 

โอกาส (Opportunity) แผนด าเนินงาน 

O1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีนโยบายในการท าวิจัยชัดเจน 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย(s-o) 

O2 สกอ.  สกว.  สวช.  สนับสนุนงบประมาณในการท างานงานวิจัย 
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O3 พ้ืนที ่5 อ าเภอชายแดน จังหวัดตาก มีความส าคัญหลากหลายในทุกมิติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ประเพณีวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

O4 พ้ืนที ่5 อ าเภอชายแดน จังหวัดตาก มีต้องการองค์ความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจ านวนมาก 

  
  
  
  

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 อาจารย์มีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆจ านวนมาก ท าให้มีเวลาท างานวิจัยน้อย 

W2 อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดศักยภาพ/ทักษะด้านการวิจัยและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

W3 อาจารย์มีผลงานวิจัยน้อย 

W4 นักวิจัยหน้าใหม่ยังมีน้อย 

W5 ผลงานวิจัยมีการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนน้อย 

อุปสรรค (Threats) แผนด าเนินงาน 

T1 มีการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย(w-t) 



19 

 

T2 สกอ.  สมศ. ก.พ.ร  เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยสร้างระบบสารสนเทศการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 

T3 มีสถาบันการศึกษาที่มาท าวิจัยในพื้นที่จ านวนมาก   

   

   

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนางานวิจัย 

S2 มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

S3 อาจารย์ในคณะมีความสนใจในการท าวิจัยเพ่ิมขึ้น 

S4 มีแหล่งเรียนรู้ด้านการท าวิจัยในมหาวิทยาลัยเอง 

S5 มีอาจารย์ที่มีศักยภาพในการท าวิจัย 

อุปสรรค (Threats) แผนด าเนินงาน 
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T1 มีการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง 1โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย(s-t) 

T2 สกอ.  สมศ. ก.พ.ร  เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยสร้างระบบสารสนเทศ
การประกันคุณภาพการศึกษา  และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ  

T3 มีสถาบันการศึกษาที่มาท าวิจัยในพื้นที่จ านวนมาก  


