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ค าน า 

 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานหลักที่ด าเนินการสนับสนุนและ
ส่งเสริมด้านการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้การด าเนินการตามพันธกิจเป็นไปอย่างมีทิศทางและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จึงไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2565-2569 เพ่ือเป็นแผนหลักในการด าเนินการที่ชัดเจน 
 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2565-2569 นี้ เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งในระดับบริหาร นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานโดยตรงภายใต้ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ กระทรวง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระราชด าริและพระบรมราโชบายต่างๆ  รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรวมทั้งผลการประเมินตนเองประจ าปี 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนที่ร่วมด าเนินการจนท าให้แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี  2565-2569 มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถเป็นแนวทางการในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสมดังเจตนารมณ์ของการเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือท้องถิ่น 

  

      
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่ 1   
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่ งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใ ช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะคร ูและก าหนดให้มีพันธกิจ 8 ประการ ดังนี้ 
 1. แสวงหาความเจริญเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยการผลิตบัณฑิต
จะต้องมีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 
 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการบริหารจัดการให้ พันธกิจหลักของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องมียุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในอันที่จะเป็นตัวก าหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนดไว้ ประกอบปัจจุบันกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมกันปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ให้สนองตอบกับพระบรมราโชบายของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการที่จะยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของผู้บริหารระดับ



 

มหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานภายใน และนักวิจัยรวมทั้งอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาการ
กับชุมชน จัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปี 2562-2566 เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางและ
ขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการวิชาการบรรลุตามเป้าหมายและตอบสนองต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อมูลของ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2565-2569 ได้ศึกษาปัญหา อุปสรรคจาก
การด าเนินงานที่ผ่าน สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาท่ีจะต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ   

1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง คือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นใน
ศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม คือ ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่
ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3) มีงานท า มีอาชีพ คือ จะต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้
สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
 4) เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้อง
ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ต้อง
ท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
 2. ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
     ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการจัดท ารวมทั้งได้ทบทวนนโยบายและ
แผนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทยอย่างครอบคลุม โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
   ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ 
   1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์  
   2) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
   3) ระบบโลจิสติกส์ 
   4) การบริการมูลค่าสูง 
   5) พลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ 
   1) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 
   2) คนไทยในศตวรรษที่ 21 



 

   3) สุขภาพและคุณภาพชีวิต 
   4) การบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
   5) การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
   ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ 
   1) องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน  
   2) องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
   3) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของ 
ประเทศ 
   ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ 
   1) การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ   
   2) บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม 
   3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
   4) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
   5) ระบบแรงจูงใจ 
   6) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 
   7) โครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรม
การเกษตรและสุขภาพ 

3. แผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
  สภานโยบายและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -
2579)ข้ึนเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนการศึกษาและแผนพัฒนาแรงงานของประเทศ โดยมีการระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มี
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับโลก เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศกลุ่ม
รายได้สูงและเติบโตอย่างทั่วถึงภายในปี พ.ศ.2579 โดยมีกลยุทธ์ จ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัว 
รถจักร  
  ประกอบด้วยมาตรการส าคัญต่างๆ ได้แก่ 
   1) พัฒนาบุคลากรรองรับกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของภาคการผลิต บริการ สังคม
และชุมชน 
   2) พัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจนวัตกรรม 
   3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายบุคลากรระดับหัวรถจักรระหว่างประเทศ
หรือระหว่างภาคส่วนต่างๆภายในประเทศ 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับการผลิต บริการ สังคมและชุมชนด้วยบุคลากร 
วิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง 
  ประกอบด้วยมาตรการส าคัญต่างๆ ได้แก่ 
 
   1) ส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่เส้นทางอาชีพ หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิจัย
และนวัตกรรม 
   2) เพ่ิมจ านวนและคุณภาพวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิคเพ่ือรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
   3) เพ่ิมจ านวนและคุณภาพนักบริการจัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ท าหน้าที่สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐาน 
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ประกอบด้วยมาตรการส าคัญต่างๆ ได้แก่ 
   1) เพิ่มเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษให้เข้าสู่สายอาชีพวิจัยและนวัตกรรม 
   2) ส่งเสริมการใช้ผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ 
   3) เพ่ิมสัดส่วนจ านวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นตัวอย่างป้อนเข้าสู่สายอาชีพ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นฐานส าคัญของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต 

4. แผนกลยุทธ์ สกสว. พ.ศ. 2564-2566  
   มุ่งพัฒนาการขับเคลื่อนแผนและนโยบายด้าน ววน. การจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างการท างานแบบเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานต่างๆมีระบบติดตามประเมินผล ตลอดจนมี
ระบบการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบสู่สังคมอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย 
กลยุทธ์ที่ส าคัญ 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างผลงานด้าน ววน. 
ก าหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างผลงานด้าน ววน. ให้เกิดผลกระทบส าคัญต่อการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณให้เกิดผลสัมฤทธิ์รวมถึงการพัฒนา
ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างผลงานและน าผลงานไปใช้ประโยชน์ มุ่งเน้นการก าหนดทิศทางและจัดล าดับ
ความส าคัญของการลงทุนด้าน ววน. ที่สร้างผลกระทบส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผ่านกลไกการเพ่ิมศักยภาพระบบการวางแผน จัดสรร และบริหาร
งบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปัญหา และสภาพความเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจและสังคมโลก พัฒนาระบบ/กลไกการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI/SROI) ระดับ
แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือใช้ในการวางแผนและจัดสรร
งบประมาณ และพัฒนากลไกการคาดการณ์และติดตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Strategic Foresight) 
เพ่ือใช้ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการและขับเคลื่อนการท างานร่วมกับกองทุนและหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้ 
การลงทุนด้าน ววน. 

บูรณาการและขับเคลื่อนการท างานร่วมกับกองทุนและหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้การลงทุนด้าน  
ววน. มีทิศทางเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน ววน. ของประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลักดันให้เกิด
การเพ่ิมงบประมาณด้าน ววน. ให้มีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 



 

ผ่านกลไกการบูรณาการการท างานในเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นร่วมกับกองทุนอ่ืน และการลงทุนในภาครัฐและ
เอกชนในระบบนิเวศด้าน ววน. 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างการท างานแบบเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยบริหารและจัดการทุนและ 
หน่วยงานในระบบ ววน. 

สร้างการท างานแบบเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยบริหารและจัดการทุนและหน่วยงานในระบบ ววน.  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเข้มแข็งในการส่งมอบผลงานเพ่ือให้การลงทุนด้าน ววน. เกิด
ประสิทธิผลและความเชื่อมั่นจากผู้ทีส่วนได้ส่วนเสียมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันและ
ขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผลของระบบ ววน. โดยเสริมสร้างและการพัฒนาระบบหรือกลไกในการบริหาร
จัดการทุนร่วมกันระหว่างงานในระบบ ววน. อันประกอบไปด้วยเครือข่าย ววน. เครือข่าย PMU กลุม่ผู้ก าหนด
นโยบาย กลุ่มผู้ผลิตงานวิจัย รวมถึงกลุ่มที่สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย ภายใต้การท างานร่วมกันใน
รูปแบบหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partnership) 

กลยุทธ์ที่ 4 สื่อสารสาธารณะเพื่อให้ประชาชน ประชาคมวิจัย และผู้ก าหนดนโยบาย  
ตระหนักในความส าคัญของระบบ ววน. และบทบาทของ สกสว. 

สื่อสารสาธารณะเพ่ือให้ประชาชน ประชาคมวิจัย และผู้ก าหนดนโยบาย ตระหนักใน 
ความส าคัญของระบบ ววน. และบทบาทของ สกสว. มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบ ววน. และเข้ามามีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนร่วมกัน โดยมุ่ งเน้นการสื่อสารที่ชัดเจน
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 5 ออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ ยกระดับบุคลากรเพื่อให้มีความยืดหยุ่น กัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับการท างานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในระบบ ววน. 

ออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ ยกระดับบุคลากรเพ่ือให้มีความยืดหยุ่น กันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงและรองรับการท างานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในระบบ ววน. การขับเคลื่อนนโยบายและ
บริหารกองทุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนให้ สกสว. มีขีดความสามารถและศักยภาพใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยให้ความส าคัญกับการจัดวางโครงสร้างองค์กรให้มีความ
เหมาะสมกับการขับเคลื่อนภารกิจการยกระดับบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนา มีความยืดหยุ่น และทนต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่เกิดขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561 – 2565  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน โดยยึดกรอบนโยบายและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2561-2565) เป็นแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ไว้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์   
  1) ยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่บริการ 
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  3) สร้างความเติบโตที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4) สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 
  1) เพิ่มศักยภาพของชุมชนหรือองค์กรเพ่ือยกระดับของเศรษฐกิจ 
  2) สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาระดับท้องถิ่น ประเทศอาเซียนและ



 

สากล 
  3) ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  5) เพิ่มศักยภาพของชุมชนหรือพัฒนาองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  เป้าประสงค์  
  1) ยกระดับมาตรฐานการผลิตครูระบบปิด/เปิด 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูในเขตพ้ืนที่บริการ 
  3) สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ 
  1) ยกระดับระบบและกระบวนการผลิตครู 
  2) พัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะครูพันธุ์เทพและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
  3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
  4) พัฒนาศักยภาพครุและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 
  5) ปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
  6) พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  เป้าประสงค์  
  1) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
  2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ เป็น  “ปราชญ์ผู้เป็นก าลังของ
แผ่นดิน”  
  3) ยกระดับความเป็นเลิศทางการศึกษา  
  กลยุทธ์ 
  1) ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา/บัณฑิต 
  2) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  3) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
  4) ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
  5) ส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  6) ส่งเสริมให้อาจารย์เรียนรู้และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาท้องถิ่น 
  7) ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการให้ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
  8) พัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น 
  9) ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส  
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์  
  1) ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 



 

  2) ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการการใช้งานร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
  3) เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  4)ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมมูลค่าเชิงรุก  
  กลยุทธ์ 
  1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ 
  2) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายตามศาสตร์/พันธกิจ 
  4) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีศักยภาพการเป็นที่พึ่งของสังคม 
  5) พัฒนาบุคลากรเพื่อการสนับสนุนพันธกิจ 
  6) ยกระดับงานวิจัย/นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
   7) พัฒนาระบบและการประเมินระบบบริหารจัดการ 
  8) ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  9) ปรับระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  10) สร้างนโยบายให้แต่ละหน่วยงานจัดท าแผนการจัดหารายได้ 
  11) ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และจัดหารายได้ 
  12) มีหน่วยงานบริหารจัดการการหารายได้เชิงวิชาการ 
 นอกจากการศึกษาข้อมูลด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
คณะท างานยังได้ศึกษาข้อมูลประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ข้อมูล
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างปี 2558-2560 โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร
ในภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่ 2   
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 

 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือก าหนดการน าไปสู่การก าหนด 
เป็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการนี้ เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ผลการวิเคราะหด์ังนี้ 
 
1. การทบทวนปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยเพ่ือเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้กับนักวิจัยทุกปี 
2. มีงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจาก 
  มหาวิทยาลัยทุกปี 
3. อาจารย์มีความต้องการพัฒนาผลงานวิชาการด้าน
การวิจัยมากขึ้น 
4. มีเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
ให้แก่นักวิจัยเพ่ิมข้ึน 
5. มีวารสารที่อยู่ในฐาน TCI รองรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของบุคลากร  
6. มีเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
ให้แก่นักวิจัยเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

1. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเขียนข้อเสนอเพ่ือขอทุน
วิจัยจากแหล่งภายนอกค่อนข้างน้อย 
2. นักวิจัยได้งบประมาณแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
ค่อนข้างน้อย 
3. นักวิจัยใหม่แต่ละปยีังมีจ านวนน้อย 
4. การการบูรณาการในการท าวิจัยและงานบริการ
วิชาการกับชุมชนและท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 
5. ผลงานวิจัยด้านการรับใช้ชุมชนและท้องถิ่นยังมี
จ านวนน้อย 
6. ศักยภาพของนักวิจัยในการเขียนบทความในระดับ
นานาชาติค่อนข้างน้อย 
7. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดยังมี
จ านวนน้อย 
8. จ านวนผลงานการจดทรัพย์สินทางปัญญาน้อย 
9. ไมก่ารสังเคราะห์งานวิจัยประจ าปี 
10. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดยตรง 
11. ระบบสารสนเทศยังไม่สามารถใช้ข้อมูลเชื่อมโยง
กันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. การทบทวนปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส ภัยคุกคาม 
1. มีการแบ่งเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน (ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี) 
2. หน่วยงานระดับจังหวัดและระดบัชุมชนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ให้ความร่วมมือเป็นพันธมิตรอย่างดี 
3. มีเครือข่ายร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
จากภายนอก (มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  
กลุ่มศรีอยุธยา  เครือข่ายท้องถิ่น) 
4. ชุมชนท้องถิ่นให้ความเชื่อมั่นและยอมรับด้านวิจัย 
และบริการวิชาการ 
5. มีศิษย์เก่าที่เป็นบุคลากรในท้องถิ่นจ านวนมาก 
6. ชุมชนให้ความร่วมมือในการท าวิจัยและบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
7. นโยบายจากรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก 

1. มีหน่วยงานภายนอกมาท าวิจัยและบริการวิชาการ
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
2. นโยบายการส่งข้อเสนองานวิจัยแบบบูรณาการ 
มีการเปลี่ยนแปลงและมีเงื่อนไขท่ีซับซ้อนมากขึ้น  
3. การท าวิจัยและการเผยแพร่ต้องขอการรับรอง 
จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
4. เสถียรภาพนโยบายของรัฐบาลไม่ม่ันคง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การก าหนดกลยุทธ์ด้วยตาราง TOW’s Matrix 
 
 

สภาพแวดล้อมภายใน  
 
 
 
 
 
 
 

       สภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับ
นักวิจัยทุกปี 
2. มีงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยทุกปี 
3. อาจารย์มีความต้องการพัฒนาผลงานวิชาการด้านการวิจัยมากขึ้น 
4. มีเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเพิ่มขึ้น 
5. มีวารสารท่ีอยู่ในฐาน TCI รองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากร  
6. มีเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเพิ่มขึ้น 
 
 

จุดอ่อน 
1. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ภายนอกค่อนข้างน้อย 
2. นักวิจัยได้งบประมาณแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกค่อนข้างน้อย 
3. นักวิจัยใหม่แต่ละปียังมีจ านวนน้อย 
4. การบูรณาการในการท าวิจัยและงานบริการวิชาการกับชุมชนและ
ท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 
5. ผลงานวิจัยด้านการรับใช้ชุมชนและท้องถิ่นยังมีจ านวนน้อย 
6. ศักยภาพของนักวิจัยในการเขียนบทความในระดับนานาชาติ 
ค่อนข้างน้อย 
7. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดยังมีจ านวนน้อย 
8. จ านวนผลงานการจดทรัพย์สินทางปัญญาน้อย 
9 .ไมมี่การสังเคราะห์งานวิจัยประจ าปี 
10. ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านจดทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง 
11. ระบบสารสนเทศยังไม่สามารถใช้ข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ 

โอกาส 
1. มีการแบ่งเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  
2. หน่วยงานระดับจังหวัดและระดับชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีให้ความร่วมมือ
เป็นพันธมิตรอย่างดี 
3. มีเครือข่ายร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอก  
4. ชุมชนท้องถิ่นให้ความเชื่อมั่นและยอมรับด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
5. มีศิษย์เก่าท่ีเป็นบุคลากรในท้องถิ่นจ านวนมาก 
6. ชุมชนให้ความร่วมมือในการท าวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
7. นโยบายจากรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก 

กลยุทธ์ SO 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม ตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ท้ังการสร้าง
องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่
การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น    
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และ
การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริให้มาก 
ขึ้นด้วย 

กลยุทธ์ WO 
1. สร้างโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในทุกระดับท้ังนักวิจัยมืออาชีพท่ีมีผลงานวิจัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง  
2. ส่งเสริม/สนับสนุน/สร้างโอกาสให้บุคลากรได้รับงบประมาณ/ทุน
สนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมด้วยวิธีการและช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ
และการพัฒนาสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 



 

 
สภาพแวดล้อมภายใน  

 
 
 
 
 
 
 

       สภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับ
นักวิจัยทุกปี 
2. มีงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยทุกปี 
3. อาจารย์มีความต้องการพัฒนาผลงานวิชาการด้านการวิจัยมากขึ้น 
4. มีเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเพิ่มขึ้น 
5. มีวารสารท่ีอยู่ในฐาน TCI รองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
บุคลากร  
6. มีเงินรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเพิ่มขึ้น 
 
 

จุดอ่อน 
1. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่ง
ภายนอกค่อนข้างน้อย 
2. นักวิจัยได้งบประมาณแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกค่อนข้างน้อย 
3. นักวิจัยใหม่แต่ละปียังมีจ านวนน้อย 
4. การบูรณาการในการท าวิจัยและงานบริการวิชาการกับชุมชนและ
ท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 
5. ผลงานวิจัยด้านการรับใช้ชุมชนและท้องถิ่นยังมีจ านวนน้อย 
6. ศักยภาพของนักวิจัยในการเขียนบทความในระดับนานาชาติ 
ค่อนข้างน้อย 
7. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดยังมีจ านวนน้อย 
8. จ านวนผลงานการจดทรัพย์สินทางปัญญาน้อย 
8.ไม่การสังเคราะห์งานวิจัยประจ าปี 
9. ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านจดทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง 
10. ระบบสารสนเทศยังไม่สามารถใช้ข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ 

ภัยคุกคาม 
1. มีหน่วยงานภายนอกมาท าวิจัยและบริการวิชาการในพื้นท่ี
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
2. นโยบายการส่งข้อเสนองานวิจัยแบบบูรณาการ 
มีการเปลี่ยนแปลงและมีเงื่อนไขท่ีซับซ้อนมากขึ้น  
3. การท าวจิัยและการเผยแพร่ต้องขอการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
4. เสถียรภาพนโยบายของรัฐบาลไม่มั่นคง 

กลยุทธ์ ST 
1. ระดมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการด้านวิจัยและพัฒนาอย่าง
กว้างขวาง ท้ังลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแบ่งปัน/แลกเปลี่ยน/เรียนรู้ด้านวิจัยและพัฒนา
อย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของ มรท. 
 
  

กลยุทธ์ WT 
1. เพิ่มศักยภาพของงบประมาณให้สามารถเป็น “เงินเริ่มต้น (seed 
money)” ท่ีจะมีพลังในการประสาน ระดมความร่วมมือ และสร้าง
เครือข่ายในการร่วมกันด้านวิจัยและพัฒนา  
2. พัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (MIS) ให้ เป็นฐานข้อมูลและแหล่ งสืบ ค้นข้อมูลได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาและใช้ คู่มือการเผยแพร่ ต่อยอด และใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย 
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  จากตารางข้างต้นสามารถสรุปการวิเคราะห์  TOW’s Matrix ตามประเด็นยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 12 กลยุทธ์  
ดังรายละเอียดดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา  
   เป้าประสงค์:  1) มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น (ทั้ งของอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา) 
             2)  มีนักวิจัยเพิ่มข้ึน (ท้ังอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา) 
                                 3)  ได้รับงบประมาณ/ทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น 
   กลยุทธ์:  1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งการสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการพัฒนาท้องถิ่น และผลงานในลักษณะอ่ืนๆ    
          2) สร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในทุก
ระดับให้มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
                             3) สร้างโอกาส ส่งเสริม/สนับสนุนและแสวงหางบประมาร/ทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งต่างๆ   
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถบูรณาการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์  2 เผยแพร่ ต่อยอด และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  
    เป้าประสงค์ : 1) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ด้วยวิธีการที่
หลากหลายมากข้ึน  
       2) มีการขอจดทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
          3) มีการน าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ไปต่อยอด และ/หรือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น                   
   กลยุทธ์:   1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้วย
วิธีการและช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
                               2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทรัพย์สินทางปัญญา 
       3) ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และการส่งเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริให้มากขึ้นด้วย  
  ยุทธศาสตร์  3 ระดมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา  
   เป้าประสงค์:  1) มีเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนาหลากหลายและกว้างขวางขึ้น 
                              2) มีความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น 
   กลยุทธ์:  1) ระดมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการด้านวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวาง ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ภูมิศาสตร์ภาคกลาง ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ทั้งลักษณะทวิภาคีและพหุภาคี  
                                 2) เพ่ิมศักยภาพของงบประมาณให้สามารถเป็น “เงินเริ่มต้น (seed money)” ที่
จะมีพลังในการประสาน ระดมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการร่วมกันด้านวิจัยและพัฒนา โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเป็นเจ้าภาพร่วม (co-sponsor/matching fund) การท าโครงการร่วม 
(coordinator) เป็นต้น  
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                             3) ส่งเสริมและสนับสนุนการแบ่งปัน/แลกเปลี่ยน/เรียนรู้ด้านวิจัยและพัฒนาอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
    ยุทธศาสตร์  4 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   เป้าประสงค์:  1)  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 
2)  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศงานวิจัย 
   กลยุทธ์: 1) พัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา (MIS) ให้
เป็นฐานข้อมลูและแหล่งสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) บริหารด้วยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี (good governance) และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง  
     3) พัฒนาและใช้คู่มือการเผยแพร่ ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  
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ส่วนที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2565-2569 

 
ปรัชญา   
 “ใช้การวิจัยสร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สู่สากล” 
 

วิสัยทัศน์ 
 “วิจัยสร้างพลังปัญญา บุคลากรก้าวหน้า เทพสตรีก้าวไกลสู่สากล  ท้องถิ่นมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
  พันธกิจในการด าเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนามี 5 ประการ ดังนี้  
 1. สร้างและพัฒนาให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เอ้ือต่อการท าวิจัย 
 3. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยชุมชน เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 4. สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 5. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  1. ด าเนินการด้านงานธุรการและสารบรรณ ด้านการเงินพัสดุและการบริหารงานบุคคลตามระเบียบ
และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  2. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนงานต่างๆ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
  3. จัดท าแผนงานและโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือขอตั้งงบประมาณด าเนินการ
ตามพันธกิจ 
  4. พัฒนาระบบงานและการบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 
  6. สนับสนุนและประสานงานการบริการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  7. สนับสนุนและให้ค าปรึกษาทางด้านการวิจัยและนักวิจัยทุกระดับ 
  8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  9. จัดประชุม ฝึกอบรมต่างๆ ตามพันธกิจ 
  10. ด าเนินการบริหารจัดการระบบงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  11. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
  12. จัดท าและผลิตสื่อ เอกสารต่างๆ ทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
  13. จัดท าเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพ่ือเผยแพร่สู่สังคม 
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โครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งส่วนราชการภายในตามกรอบอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2565-2569 ตาความเห็นชอบจากสภาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยในส านักงาน
ผู้อ านวยการแบ่งออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุนงานวิจัย และงานสารสนเทศ
และประสานงานวิจัย และงานบริการวิชาการ   มีกรอบอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง ดังแผนภูมิ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
อัตราก าลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีอัตราก าลังทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนฯ   จ านวน 3 อัตรา 
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และอัตราก าลังสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน จ านวน 5 อัตรา 
ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนฯ  จ านวน 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 อัตรา คือ นักวิชาการ
ศึกษา จ านวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ดังแผนภูมิ 2 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

รองผู้อ านวยการ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพฒันา 

งานบริหารทั่วไป  งานตามพระบรมราโชบาย งานสนบัสนนุการวิจัยและนวัตกรรม 

- หน่วยยุทธศาสตร์สถาบนั 
- หน่วยบริหารจัดการส านักงาน 
- หน่วยประชาสัมพันธ ์
- หน่วยประกันคุณภาพ 
- หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 
- หน่วยกองทุนวิจัย 
- หน่วยจริยธรรมการวิจัย 
- หน่วยจัดหารายได้ 

- หน่วยพัฒนานักวิจยัและ
โครงการวิจัย 
- หน่วยจัดการและสนบัสนนุ
งานวิจยั  
- หน่วยฐานข้อมูลงานวิจัย 
บริการวิชาการและนวัตกรรม 
- หน่วยจัดท า
วารสารวชิาการ  

-หน่วยวิจัยและพฒันาตาม
ยุทธศาสตร ์
-หน่วยส่งเสริมศาสตร์พระราชา 
-หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา 
-หน่วยส่งเสริมการศึกษาตาม
ศาสตร์พระราชา 
 
 

คณะกรรมการประจ า 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

 งานบริการวิชาการและพัฒนาเชิงพื้นที่ 

- หน่วยส่งเสริมและสนบัสนุน
การบริการวิชาการแก่สังคม 
-หน่วยเผยแพร่ผลงานวิจยั 
สิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม 
- หน่วยงานวิจัยเชิงพืน้ที่ 
-หน่วยเครือข่ายวิจัยและ
พัฒนาเชิงพืน้ที ่
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แผนภูม ิ2 อัตราแสดงบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 
นโยบายการบริหารงาน 
 1. นโยบายการบริหารงานส านักงาน 
  1) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2) น าระบบเทคโนโลยีและการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2. นโยบายการบริหารงานวิจัย 
  1) ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 
  2) พัฒนาอาจารย์ให้ เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่สามารถบริหารจัดการงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3) ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าด้านการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับของ
มหาวิทยาลัยทั่วไป 

  4) ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ที่สามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  
เชิงพาณิชย์ และ อุตสาหกรรม 

รศ.ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ 
หัวหน้าส านักงาน 

งานบริหารทั่วไป 

-  นางสาวนภาภร คนโทเงิน  -  นายนพดล มีคุณ  
 

 -  นางสาวลดาวัลลิ์ อาจชน 
 
 
 
 

ผศ.ดร.สิริสวสัดิ์  จึงเจริญนิรชร 
รองผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

งานตามพระบรมราโชบาย 
 

งานสนบัสนนุงานวิจยัและสารสนเทศ 

อ.ดร.สาวิตรี จูเจี่ย 
รองผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

งานบรกิารวิชาการและพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 - นายเจตนิพิฐ กันฉาย 
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  5) สร้างเครือข่ายและหาแหล่งทุนในประเทศ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานกองทุนวิจัย (สกว.)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  6) เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยให้กับคณาจารย์โดยมีการน านักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันในประทศและต่างประเทศ 
  7) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม 
  8) ส่งเสริม  อนุรักษ์ และ สืบสานภูมิปัญญาไทยโดยใช้กระบวนการวิจัย 
  9) สร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาจากนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยของโครงการวิจัยซึ่ง
เป็นนโยบายเร่งด่วนของประเทศในการสร้างนักวิจัย 
 3. นโยบายการจัดการความรู้ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มี ”ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ” โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน  
 ส าหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความรู้ภายในหน่วยงานและ
ก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ไว้ดังนี้ 
  1) สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือสร้าง
เป็นองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคลากรต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
  3) ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ร่วมกันระบุความรู้ รวบรวมความรู้ 
จัดระบบการจัดเก็บองค์ความรู้เพ่ือก าหนดแนววิธีปฏิบัติงานมาตรฐานร่วมกันภายในหน่วยงานและเผยแพร่ 
ถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
  4) สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  5) ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด 
 4. นโยบายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 
  1) น าองค์ความรู้จากงานวิจัย องค์ความรู้ทางวิชาการตามศาสตร์ ถ่ายทอดและให้บริการทาง
วิชาการในชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด 3 บุรี (ลพบุรี สิงห์บุรีและสระบุรี) ในลักษณะให้เปล่าหรือมีค่าบริการ 
  2) เข้าร่วมกิจกรรม/คณะกรรมการ กับส่วนราชการ ชุมชน ท้องถิ่นในจังหวัด 3 บุรี (ลพบุ รี 
สิงห์บุรีและสระบุรี) ตามท่ีได้รับการร้องขอ/มอบหมาย 
 หลักเกณฑ์/ระเบียบการให้บริการทางวิชาการดังนี้ 
   1) ประเภทของการให้บริการทางวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งประเภทของการ
ให้บริการทางวิชาการไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
          (1) การฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 
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          (2) ให้บริการค าปรึกษา แนะน าด้านการวิจัยและการเป็นวิทยากรบรรยาย 
         (3)  ให้บริการส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบ 
    2)  เกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับ
งานทางวิชาการ ไว้ดังนี้ 
         (1) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านการวิจัย การวิเคราะห์ 
ตรวจสอบทดสอบที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
        (2) เป็นงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจ า 
        (3) เป็นงานที่ได้รับค่าบริการเพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
    3)  การก าหนดและการจัดสรรค่าบริการ มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
         (1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้ก าหนดค่าบริการ 
         (2) ผู้ขอรับบริการเป็นผู้เสนอราคาค่าบริการให้และจัดส่งรายได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีตามท่ีก าหนด  
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  ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/โครงการ (ร่าง) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 
กลยุทธ ์ โครงการหลัก 

65 66 67 68 69 
1. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
 

2. มีนักวิจัยเพิ่มขึ้น    
 

3. ได้รับงบประมาณ/ทุน
สนับสนุนการวิจัยเพิม่ขึ้น 
                          
      
 
 

 
 

1. จ านวนงบประมาณ/ทุน
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
ทีเ่พิ่มขึ้น 
 

2. จ านวนนักวิจัยใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น 
 

3. จ านวนนักบริหารโครงการวิจยั 
 

4. จ านวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัล 
ในระดับต่างๆ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ร้อยละ 
 
 
 

คน 
 

คน 
 
 

คน 
 
 
 

 
 

 
 

10 
 
 
 

6 
 

5 
 
 

3 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 

 

6 
 

6 
 

3 
 

10 

 

 
 

6 
 

7 
 
 
 

3 
 

15 

 

 
 

6 
 

8 
 
 

3 
 
 
 

 
 

 
 
 

15 

 

 
 

6 
 

9 
 

5 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ตามบทบาทและหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ ทั้งการสร้างองค์ความรู้สู่ความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การ
พัฒนาท้องถิ่น และผลงานในลักษณะอื่นๆ  
2. สร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน และ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยใน
ทุกระดับใหม้ผีลงานวิจยัอย่างต่อเนื่อง  
3. สร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน และ
แสวงหางบประมาณ/ทุนสนับสนนุการวิจัย
จากแหล่งต่างๆ  
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักนักวิจัย
สามารถบูรณาการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการ
ของท้องถิ่นและภาครัฐ 

          1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและจรยา
บรรณนักวิจัย 
2. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
บุคลากรวิจยัเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัย
ขั้นสูง (พี่เลี้ยง)  
3. คลินิกการวิจัย [สร้างพื้นที่และ
โอกาสให้เกิดการปรึกษา แลกเปลีย่น 
สอบถามเพื่อการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่
การพัฒนาและบรูณาการการวิจัย 
รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ของกระบวนการวิจัย 
การเผยแพร่ การจดสิทธิบตัร จรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย]์ 
4. จัดความรู้ที่เป็นบทเรียนที่ดี (best 
practice) และจดัท าเป็นชุดความรู้ 
(knowledge asset) เพื่อการเรียนรู้
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของ
นักวิจัย 

 
หมายเหตุ  1) บุคลากร หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        
                 2) ทุนภายนอก หมายถึง เงินสนับสนุนที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่เงินงบประมาณรายได้   
                3) การบูรณาการการวิจัย  หมายถึง การวิจัยที่ร่วมมือกันระหว่างศาสตร์  ที่สามารถสร้างความเช่ือมโยงของส่วนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมูลค่าเพิ่ม ตามกรอบนโยบายวิจัย
ของมหาวิทยาลัยของของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเผยแพร่ ต่อยอด และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 
กลยุทธ ์ โครงการหลัก 65 66 67 68 69 

1. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายมากข้ึน                     
 

2. มีการขอจดทรัพยส์ินทางปัญญา
จากผลงานวจิยั งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
3. มีการน าผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ไปต่อยอด และ/หรือใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

1. จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวตักรรมที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ
 

2. จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวตักรรมที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
 

3. จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวตักรรม 
ที่ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 
 

4. จ านวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวตักรรมที่น าไป 
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับรางวลั 
ในระดับต่างๆ  
6. จ านวนผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง 

เรื่อง 
 
 
 

เรื่อง 
 
 
 

ผลงาน 
 
 

ผลงาน 
 
 

ผลงาน 
 

ผลงาน 

150 
 
 
 

15 
 
 
 

5 
 
 

50 
 
 
2 
 

10 

160 
 
 
 

15 
 
 
 

5 
 
 

55 
 
 
3 
 

12 

170 
 
 
 

15 
 
 
 

5 
 
 

60 
 
 
4 
 

14 

180 
 
 
 

20 
 
 
 

6 
 
 

65 
 
 
5 
 

16 

200 
 
 
 

20 
 
 
 

6 
 
 

70 
 
 
6 
 

18 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมด้วยวิธีการและ
ช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการสรา้ง
แรงจูงใจและการพัฒนาสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการ 
จดทรัพย์สินทางปญัญา 
3. ส่งเสรมิการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
และการส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริให้มากข้ึนด้วย  

1. พัฒนาทักษะการเขียนบทความ 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  
2. พัฒนาการน าผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวตักรรมไปขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
3. พัฒนาการน าผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวตักรรม ไปต่อยอด และ/
หรือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. คัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม  
งานบริการวิชาการดีเด่นประจ าปี 
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้น าชุมชนและบุคลากรในท้องถิ่น
ให้มีความรู้ในการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การระดมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา  
   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 
กลยุทธ ์ โครงการหลัก 

65 66 67 68 69 
1. มีเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา
หลากหลายและกว้างขวางขึ้น 
                           
 

2. มีความร่วมมือด้านวิจัย 
และพัฒนาในรูปแบบและวิธีการ 
ที่หลากหลายมากข้ึน 
 

1. จ านวนภาคีเครือข่ายที่ 
ด าเนินงานร่วมกัน  (ทั้งในระดับ
ชุมชน/ท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภูมิภาค ประเทศ และระหว่าง
ประเทศ) 
 

2. จ านวนงานวิจัยท่ีร่วมมือกับ 
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาทีท่้องถิ่น 
 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่มีความ
ร่วมมือกับนานาชาติ  
 

4. จ านวนชุมชน/ท้องถิ่น  
ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา  
 
  

 
 

เครือข่าย
/แห่ง 

 
 
 

 
เรื่อง 

 
 

ผลงาน 
 
 

ชุมชน/
ท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

20 
 
 

1 
 
 

30 

32 
 
 
 
 
 

20 
 
 

1 
 
 

30 

34 
 
 
 
 
 

20 
 
 

 

1 
 
 

30 

35 
 
 
 
 
 

20 
 
 

1 
 
 

30 
 

36 
 
 
 
 
 

20 
 
 

1 
 
 
 

30 

1. ระดมความร่วมมือและสรา้ง
เครือข่ายการด้านวิจัยและพัฒนา
อย่างกว้างขวาง ท้ังในระดับท้องถิ่น 
จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ภูมิศาสตร์ภาคกลาง 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
ทั้งลักษณะทวิภาคีและพหภุาคี  
 

 2. เพิ่มศักยภาพของงบประมาณ
ให้สามารถเป็น “เงินเริม่ต้น (seed 
money)” ที่จะมีพลังในการ
ประสาน ระดมความร่วมมือ และ
สร้างเครือข่ายในการร่วมกันด้าน
วิจัยและพัฒนา โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย  
 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการแบ่งปนั/
แลกเปลีย่น/เรยีนรูด้้านวจิัยและ
พัฒนาอยา่งสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

1. ส ร้ า งค วาม ร่ วม มื อ แ ล ะ ก าร ใ ช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย  

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย
ตามแนวพระราชด าริและพระบรม 
ราโชบาย  

3. สร้างและพัฒนาคลังปัญญางานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 

 

หมายเหตุ : ภาคีเครือข่าย หมายถึง หน่วยงาน ชุมชนหรือกลุ่มบุคคลที่ท างานวิจัยหรือบริการวิชาการร่วมกันกับมหาวิทยาลยั 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  
 เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 
กลยุทธ ์ โครงการหลัก 65 66 67 68 69 

1. มีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจยัและบริการ
วิชาการอยา่งมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 
 

2. มีระบบและกลไกการ
บริหารจดัการด้วยระบบ
สารสนเทศงานวิจัย 
 
 
 
  
 
 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ที่มีต่อระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม บริการวิชาการ และ
สารสนเทศ 
 

2. มีระบบและกลไกการควบคุม
มาตรฐานการวิจัย (คณะกรรมการ
จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลยั 
 

 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

ระบบ/
คณะกรรม

การ 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 

1 

80 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 90 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1. พัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (MIS) ให้เป็นฐานข้อมูล
และแหล่งสืบค้นข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. บริหารด้วยวงจร PDCA  
(Plan-Do-Check-Act) ภ า ย ใ ต้
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(good governance) และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
 

3. พัฒนาและใช้คู่มือการเผยแพร่ 
ต่อยอด และใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจยัและบริการ
วิชาการที่เช่ือมโยงกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  

2. อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีด าเนินการจด 
และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

4. จัดหารายได้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการวิจัย
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
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ส่วนที ่ 4   
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
 จากแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี 2565-2569 ได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายรายปีไว้เพ่ือเป็นทิศทางการด าเนินการ และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดแล้วนั้น 

เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถปรับปรุง ทบทวนให้เหมาะสม สอดคล้องและบรรลุตามพันธกิจด้านการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้  

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจากตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายปี ทุกปี 
 2. เพ่ือประเมินปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือน าผลการประเมินมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมด้านการวิจัย การบริการวิชาการได้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

วิธีการประเมินผล 
 เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จากแผนปฏิบัติการประจ าปีมี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถคาดการณ์ความส าเร็จในระยะยาวได้อย่างถูกต้อง แม่นย า สถาบันวิจัยและ
พัฒนา จึงได้ประยุกต์ใช้วิธีการวัดผลตามหลักการของ OFI (Opportunity For Improvement) โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2. น าผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายรายปีที่ก าหนดในแผน
ยุทธศาสตร์ 
 3. วิเคราะห์และประเมินตนเอง สรุปผลการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์   
 4. จัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงยุทธศาสตร์ประจ าปี 
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แผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี 2565-2569 


