แผนงานวิจัย วิทยาลัยชุมชนน่าน
ปีงบประมาณ 2558

วิทยาลัยชุมชนน่าน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559)
เป้าหมาย : ชุมชนเข้ มแข็ง คนน่ านพึ่งพาตนเอง

มิติ
การพัฒนา
การศึกษา

อาชีพ

การศึกษา

ยกระดับคุณภาพชีวติ

สถาบันพัฒนาพื ้นถิ่นน่าน

สถาบันพัฒนาภูมภิ าคล้ านนาตะวันออก

พัฒนานักจัดการชุมชน
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษา

มิติ
การพัฒนา
อาชีพ
มิติ
การพัฒนา
ชุมชน

น่านศึกษา
Area Base Learning

ทุนทางวัฒนธรรม
พื ้นถิ่นน่าน

การดูแลผู้สงู อายุ

แพทย์ทางเลือก

ธุรกิจบริการ

ความมัน่ คงทางอาหาร

Function Base Learning

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

รองรับอาเซียน

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
สืบสานแนวพระราชดาริ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน

มิติ
การพัฒนา
องค์ กร

การบริหารจัดการสู่ความเป็ นเลิศ
องค์กรคุณภาพ

องค์กรแห่งการเรี ยนรู้

การสนับสนุนทรัพยากรและการระดมทุน

ระบบสารสนเทศ

วิสัยทัศน์(Vision)
“เป็นผู้นาด้านการศึกษาพื้นถิ่นน่าน ตามแนวพระราชดาริ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ (Misson)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues)

1. จัดการศึกษาการเรียนรู้ให้ชุมชนเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้

1. จัดการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ

2.บริการวิชาการต่อชุมชน

3.สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
4. ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ

6. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues)
1. จัดการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามแนวพระราชดาริ

เป้าประสงค์ (Goal)
1.1ชุมชนมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.2 ชุมชนมีความรู้ด้านอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองตาม
แนวทางพระราชดาริ
1.3 ชุมชนมีองค์ความรู้ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การรักษา
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

2. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมมือในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้

3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ความเป็นเลิศ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้

4. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ (จะทาอะไร)
1. จัดการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวพระราชดาริ

เป้าประสงค์(ได้อะไร)
1.1 ชุมชนมีระดับการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2ชุมชนมีความรู้ด้านอาชีพโดยยึด
หลักการพึ่งพาตนเองตามแนวทาง
พระราชดาริ
1.3 ชุมชนมีองค์ความรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

2. ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน
3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้

กลยุทธ์(ทาอย่างไร)
1.พัฒนาการจัดการศึกษา ,การเรียนรู้ ,การบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2.พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
3.พัฒนานักศึกษาในด้าน จิตใจ สุขภาพ และคุณภาพชีวิต
4.ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.จัดการศึกษา ,การเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพกับชุมชนโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองตามแนว
พระราชดาริ
6.พัฒนางานวิจัยด้านอาชีพ
7.พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
8.จัดการศึกษา ,การเรียนรู้ ,การบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทุนทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนพื้นถิ่นน่าน
9.จัดการศึกษา ,การเรียนรู้ ,การบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตรในการปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามภูมิอากาศ
10.พัฒนางานวิจัยชุมชน
11.ส่งเสริมให้บุคลากร , นักศึกษาเห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การรักษา
สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัย
ชุมชนน่าน ร่วมมือในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน 12.พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและความสุขในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่กาหนดไว้
13.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
14.ใช้ระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการติดตามผลการดาเนินงาน
4. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความ
15.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและการ 16.พัฒนาการประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ให้เข้าถึงและคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
เรียนรู้

กรอบการทางาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ประเด็นหรือ
หัวข้อการ
พัฒนาโดยใช้
การวิจัยเป็น
พื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนางานที่จะใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม - Participatory action
and research เป็นเครื่องมือในการทางานและยกระดับการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของวิทยาลัย
ชุมชนโดยมีหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนรู้และรับใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น
๑. เกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และความมั่นคงทางอาหาร และความหลากหลายทางชีวิภาพ
๒. การจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๓. การพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนและการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
๔. การพัฒนาหลักสูตรแก่ท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ภูมิปัญญาชาติ
พันธุ์ หรือองค์ความรู้ดั่งเดิม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น

งานวิจัยและการ
ประเมินผล

- สนับสนุนและให้คาแนะนาปรึกษาโครงการและเครื่องมือในการวิจัยแก่นักวิจัยท้องถิ่น และ
อาจารย์ภายใต้วิทยาลัยชุมชนน่านทีต้องใช้งานวิจัยเพื่อนการจัดการเรียนรู้
- พัฒนาบุคลากร นักวิจัยท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ อาจารย์ด้านการพัฒนาเครื่องมือ องค์ความรู้ต่างที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และพัฒนาภายใต้วิทยาลัยชุมชนน่าน
- ติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้มีการดาเนินงานในพื้นที่

งานพัฒนา
โครงการวิจัยและ
ระดมทรัพยากร

- ออกแบบและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชน
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
สนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้และเครือข่ายการทางาน
- ควบคุมและให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ยุทธศาสตร์งานวิจัย วิทยาลัยชุมชนน่าน
ปีงบประมาณ 2558 – 2561
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาด้านงานวิจัย และศูนย์รวมองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
ผลิตผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การพัฒนาคน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้งานวิจัยให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน และพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2. การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
3. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
แผนงาน
1 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของบุคลากร

2 การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัย
3 การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
วิจัยของวิทยาลัย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าประสงค์

มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของบุคลากรในวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นทุกปี

ร้อยละของจานวนผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ของบุคลากรภายในวิทยาลัยต่อ
อาจารย์ประจาทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย
และ/หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ทั้งหมด
มีทุนสนับงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละของจานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับที่เพิ่มขึ้น
มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
วิจัยของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับดี

2558
ร้อยละ
5

เป้าหมาย (Target)
2559 2560 2561 2562
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
5
5
5
5

ร้อยละ
10
ร้อยละ
1

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
10
10
10
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1
1
1
1








แผนงานที่ 1 : การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากร
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
(Strategies)
(Projects/Activities)
1.1 ผลักดันให้มีเผยแพร่ผลงานวิจัยและ 1. จัดสรรทุนวิจัยสาหรับบุคลากร
งานสร้างสรรค์
1.2 สนับสนุนการไปนาเสนอผลงานและ 1. โครงการจัดประชุม สัมมนาทาง
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
วิชาการ
2. โครงการวารสารวิทยาลัยชุมชนน่าน
4. โครงการวิจัยประสิทธิภาพในการใช้
ระบบงานทะเบียนและวัดผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
(KPIs)
ทุกปีการศึกษาจานวนผู้ขอรับทุนอุดหนุนการ
ทาวิจัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละของอาจารย์/ปี)
จานวนวารสารที่อาจารย์/บุคลากรได้รับการ
ตีพิมพ์ (ฉบับ/ปี)
ร้อยละของจานวนบทความวิจัยที่ผลิตโดย
อาจารย์ภายในวิทยาลัย ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ต่อบทความทั้งหมด)
ร้อยละของผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

2558
ร้อยละ
5

เป้าหมาย (Target)
2559 2560 2561 2562
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
5
5
5
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1
1
1
ร้อยละ
1

ร้อยละ
60

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
65
70
75
80

แผนงานที่ 2 : การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
กลยุทธ์
(Strategies)
2.1 จัดสรรเงินสนับสนุนการทาวิจัย

โครงการ/กิจกรรม
(Projects/Activities)
1. จัดสรรเงินทุนวิจัยของวิทยาลัยแต่ละ
ปีการศึกษา
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทา
วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ
2.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ส่ง 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทา
ข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากแหล่ง วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ
ทุนภายนอก
2. โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย
3. โครงการจัดทาฐานข้อมูลแหล่งทุน
ภายนอก

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
(KPIs)
ร้อยละของทุนทาวิจัยจากวิทยาลัยต่ออาจารย์
ประจาทั้งหมดเพิ่มขึ้น
มีอาจารย์ที่ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุกปีการศึกษา
มีข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก
จานวนอาจารย์ที่ทาวิจัย(นักวิจัยรุ่นใหม่)
เพิ่มขึ้น (คน/ปี)
มีฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอก

2558
ร้อยละ
1

เป้าหมาย (Target)
2559 2560 2561 2562
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1
1
1
1





















ร้อยละ
5

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
5
5
5
5


แผนงานที่ 3 : การยกระดับศักยภาพและมาตรฐานงานวิจัยของวิทยาลัย
กลยุทธ์
(Strategies)
3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่
บทความวิจัยของอาจารย์ในหลาย
ช่องทาง เพื่อสะดวกแก่การสืบค้น

โครงการ/กิจกรรม
(Projects/Activities)
1. วารสารวิจัยออนไลน์บนเว็บไซต์ของ
สานักวิจัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
(KPIs)
2558
วิทยาลัยมีวารสารออนไลน์เผยแพร่บนเว็บไซต์
วิทยาลัย

เป้าหมาย (Target)
2559 2560 2561

2562


เป้าหมายงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนน่าน
เป้าหมายการดาเนินงาน

หน่วยนับ
2558

1. จานวนงานวิจัย
- จานวนผลงานวิจัย
- งานที่วิจัยที่กาลังดาเนินการ
(ต่อเนื่อง)
- งานวิจัยที่จะเริ่มดาเนินการ
- จานวนกิจกรรมของการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยในวิทยาลัยและ
นักวิจัยชาวบ้าน
2. ผลลัพธ์ของงานวิจัย
- จานวนนักศึกษา
- ผลงานวิจัยตีพิมพ์
- จานวนการสัมมนางานวิจัยและ
วิชาการ

ปีงบประมาณ
2559 2560 2561

2562

เรื่อง
โครงการ

5
10

6
12

7
15

8
18

9
20

โครงการ
โครงการ

6
4

5
4

6
4

7
4

8
4

คน
เรื่อง
คน

20
10
30

20
12
40

20
14
50

20
16
60

20
18
80

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณ
ระยะเวลา
หมายเหตุ/
ค่า
เป้าหมาย (บาท)
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (คน)
3,060,800 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (โครงการวิจัย)
1 โครงการจัดการความรู้เพื่อ
จานวนชุมชนที่ ชุมชน 1
5
520,200
วิจัย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เข้าร่วม
: การเตรียมความพร้อมชุมชนตาม โครงการ
เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ จานวนองค์
เรื่อง
1
1
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ความรู้ที่ได้จาก
การดาเนินงาน
โครงการ
2 โครงการจัดการความรู้เพื่อ
จานวนชุมชนที่ ชุมชน 1
1
520,000
วิจัย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เข้าร่วม
: การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
โครงการ
ผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วน
จานวนคนใน
คน
60
60
ร่วมของชุมชน
ชุมชนที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
3 โครงการจัดการความรู้เพื่อ
จานวนชุมชนที่ ชุมชน 1
5
514,000
วิจัย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เข้าร่วม
: กระบวนการเรียนรู้และการมี
โครงการ
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการ
จานวน
หลักสูตร 1
1
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรที่ได้จา
พื้นถิ่นน่าน
การดาเนินงาน
โครงการ
แผนงาน/งาน/
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
นับ

4 โครงการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
: การพัฒนาเครือข่ายและ
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์การเกษตร

5 โครงการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
: การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชมคม
อาเซียน
6 โครงการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
: กระบวนการสร้างนักพัฒนาตาม
แนวพระราชดาริ บนฐานภูมินิเวศ
ภูมิสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรณีชุมชนมลาบรี บ้านห้วยลู่
ตาบลสะเนียน อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน

จานวนชุมชนที่
เข้าร่วม
โครงการ
จานวน
หลักสูตรที่ได้จา
การดาเนินงาน
โครงการ
จานวนชุมชนที่
เข้าร่วม
โครงการ
จานวน
หลักสูตรที่ได้จา
การดาเนินงาน
โครงการ
จานวนชุมชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ชุมชน

1

1

หลักสูตร 1

1

ชุมชน

1

1

หลักสูตร 1

1

ชุมชน

1

1

590,200

วิจัย

516,400

วิจัย

400,000

วิจัย

