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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

แผนกลยุทธ์ของสถาบันวิ จัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563) จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ใหสามารถบรรลุ
พันธกิจ และรองรับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565  
ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและบริการวิชาการ รวมมือ
ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพรและสงเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการ  ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษาของประเทศ และแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 โดยกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) และนําข้อมูลดังกล่าวจัดทําเป็น ร่าง แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาไว้ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 15 ตัวช้ีวัด และ 15 กลยุทธ์ คือ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค ์  
1.1 เพิ่มจํานวนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
1.2 เพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
ตัวชี้วัด 
1.1 ร้อยละของนักวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
1.2 จํานวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย 
1.3 จํานวนรางวัลท่ีเกิดจากผลงานวิจัย 
1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจํา 
กลยุทธ์ 

  1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและผลักดัน
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
  1.2 การพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคล่ือนงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยตามแผนของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ราชภัฏ 
ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
  1.4 ส่งเสริม สนับสนุนหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
เป้าประสงค ์  
2.1 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนสําหรับใช้ในการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2.2 กํากับ ติดตามงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
2.3 เพิ่มเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นท่ีบริการ 
ตัวชี้วัด 
2.1 จํานวนชุมชนในพื้นท่ีบริการท่ีมีการจัดทําฐานข้อมูลชุมชน 
2.2 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการบรรลุตามตัวชี้วัด 
2.3 จํานวนภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นในพืน้ท่ีบริการ 
กลยุทธ์ 

  2.1 พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในพื้นท่ีบริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
  2.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  
  2.3 การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช้ประโยชน ์

เป้าประสงค ์  
3.1 เพื่อใหผ้ลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
3.2 เพื่อให้วารสารจันทรเกษมสารเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการ 
ตัวชี้วัด 

  3.1 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
  3.2 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
  3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
  3.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาวารสารจันทรเกษมสาร 
  3.5 จํานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 
 
 



 
 

ค 

 

 กลยุทธ์ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 
  3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  3.3 ส่งเสริมผลงานวิจัยให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยเครือข่ายผู้ช่วยเช่ียวชาญจาก
ภายนอก 
  3.4 เพิ่มคุณภาพวารสารจันทรเกษมสารท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทยในกลุ่มฐาน 1 (TCI 1) 
  3.5 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมให้สามารถนําไปจดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์  
4.1 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 
4.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีได้รับการพัฒนา 
4.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีบรรลุตามแผน 
4.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธ์ 

  4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4.2 กํากับ ติดตาม และเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
4.3 สร้างเสริมประสิทธิภาพการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

จากรายละเอียดแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) ข้างต้นนั้น ปัจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับดังกล่าวให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมาย คือ การท่ีผู้บริหารถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ ให้กับบุคลากรทุกระดับได้รับรู้และเกิดความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
เพราะบุคลากร คือ ทรัพยากรและฟันเฟื่องสําคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สมัยใหม่ท่ีมีธรรมาภิบาล  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดท ากลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ 
การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการ
จัดท าอย่างมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทาง
ปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้  
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนด
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง 
จากความส าคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนกลยุทธ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือให้มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) ตลอดจนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการ
พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการด าเนินงาน การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ส่งผลให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ได้แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมนโยบายทุกระดับ 
 2) เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่สามารถน ามา
ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือน ากรอบของแผนกลยุทธ์ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.3 กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563)  ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย เพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนด
นโยบาย การจัดท าแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน และโครงการที่ตรงตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถาบัน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมายที่
ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ตาม
แผนภาพ ดังนี้ 
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แผนภำพกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. 2561 – 2565  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. 2561–2565  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) (ร่ำงที่ 2) 

 (ร่ำงที่ 2) 

พ.ศ.2556-2560(ร่ำง 2) 

จัดท ำและเผยแพร่แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. 2561–2565  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

ประชุมคณะกรรมการจัดท า รา่ง แผนกลยุทธ์ฯ เพื่อปรับแก้ไขแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยฯ 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจยัฯ (ร่างที่ 3) 

 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัย
และพัฒนำ พ.ศ. 2561–
2565 (ฉบับปรับปรุง 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 
 (ร่ำงที่ 1) 

 

รายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 

แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
ราชภัฎจนัทรเกษม   

แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทอ้งถิน่ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560-2579) 

รายงานผลคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 

พ.ศ.2560 – 2564 
 

แผนการศกึษาแห่งชาต ิ 
(พ.ศ. 2560-2579) 

 
แผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี  

(พ.ศ. 2561-2580) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิและ
แผนปฏิรูปประเทศ 

 

มติคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวิจัย 

และพัฒนำ 

 

ไม่เห็นชอบ 

ประชุมคณะกรรมการจัดท า รา่ง แผนกลยุทธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประชุมปฏิบัติการพิจารณาทบทวน วเิคราะห์  
- วิสัยทัศน ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตวัชี้วัด 

- ประเมินสภาพแวดลอ้มภายในและนอก 
โดยการวเิคราะห์ SWOT และพจิารณา 
กลยุทธท์ี่เหมาะสมดว้ย TOWS Matrix 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 

 

เห็นชอบ 
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 ทั้งนี้ในการด าเนินการทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์โดยการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพิจารณา ทบทวนและวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงค่านิยม 
เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือน ามาบูรณาการความเชื่อมโยง และจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์
เพ่ือการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ร่าง 1) 
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565  
เพ่ือทบทวนผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 
ANALYSIS และพิจารณากลยุทธ์ที่น ามาใช้เบื้องต้นโดยเทคนิคการวิเคราะห์ TOWS MATRIX พร้อม
ทั้งเชื่อมโยงตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม และแนวทางตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 (ร่าง 2) 
 น าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาเห็นชอบ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ไปด าเนินการ  เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 
 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา (ร่าง 3)   

จัดท าและเผยแพร่แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
   
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แนวทางการการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถาบันวิจัยและ
พัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายต่างๆ ของประเทศ 
 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกันระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางท่ีมีการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 3)  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กรอบและทิศทางการด าเนินงานในการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1.5 ตำรำงสรุปท่ีมำและควำมสอดคล้องในกำรก ำหนดกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ พ.ศ. 2561-2565 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง 

ปรัชญำ 
พัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 

ปรัชญำ 
พัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น 

ปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) 
3. แผนปฏิรูปประเทศ 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) 
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
7. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) 
8. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การศึกษาพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) 

วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์กลางการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการ 
เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการ
วิชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ 
3. การพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน
เมือง 
4. ส่งเสริมสนับสนนุการบูรณาการการวิจัยการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
5. ส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังใน
และต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และน าผลงานวิจัยไปสู่การ
ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
2. ส่งเสริม สนับสนนุงานบริการวิชาการ 
3. เผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ 
4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง 

เอกลักษณ์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
เป็นหน่วยงานที่สร้างและพัฒนานักวิจัยที่มีจรรยาบรรณ
นักวิจัย และพัฒนางานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

เอกลักษณ์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
เป็นหน่วยงานที่สร้างและพัฒนานักวิจัยที่มีจรรยาบรรณ
นักวิจัย และพัฒนางานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

คงเดิม 

ค่ำนิยมร่วม 
“มีจิตบริการสานสัมพันธ์ เพื่อคุณภาพงานที่ดี” 

ค่ำนิยมร่วม 
“มีจิตบริการสานสัมพันธ์ เพ่ือคุณภาพงานที่ดี” 

คงเดิม 

ข้อมูลเชิงปริมำณ 
- 4 ประเด็นยุทธศาสตร ์
- 19 ตัวชี้วัด 
- 18 กลยุทธ์ 

ข้อมูลเชิงปริมำณ 
- 4 ประเด็นยุทธศาสตร ์
- 15 ตัวชี้วัด 
- 15 กลยุทธ์ 

ปรับประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย
ให้สอดคล้องกับ 
1. ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 
ปี พ.ศ. 2560-2574 
2. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
พ.ศ. 2561-2565 
6. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
7. รายงานผลคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัย
และการบริการวิชาการ 
 
ตัวชี้วัด 
1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
1.2 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
1.3 จ านวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศด้านการวิจัยทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง 
1.4 จ านวนฐานข้อมูล สารสนเทศด้านการวิจยั และการบริการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
 
ตัวชี้วัด 
1.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทนุอุดหนุนการวิจัย 
1.2 จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 
1.3 จ านวนรางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย 
1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
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แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง 

วิชาการทีไ่ด้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
1.5 ร้อยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพฒันาที่ได้รบัการพัฒนา 
1.6 ระดับผลการประเมินการปฏิบัติของบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
1.7 ร้อยละของงานวจิัยที่ส าเร็จตามสัญญารับทนุ 
กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
1.2 ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
1.3 พัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศด้านการวิจัยและ 
การบริการวิชาการ  
1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวจิัยและพฒันา 
1.5 การก ากับ ติดตามงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและผลักดันผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 
1.2 การพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวจิัยตามแผนของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ราชภัฏ 
ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
1.4 ส่งเสริม สนบัสนุนหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ
สัตว์ทดลอง 

ปรับประเด็นยุทธศาสตร์ จากเดิม 1 พัฒนาระบบ
บริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
เปลี่ยนเป็น 1 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ปรับตัวชี้วัด จากเดิม 7 ตัวชี้วัด 
เป็น 4 ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ จากเดิม 5 กลยุทธ์ 
เป็น 4 กลยุทธ์ 
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แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวตักรรม 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน การผลิตครู การพฒันาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
ตัวชี้วัด 
2 .1  ร้ อยละบุคลากรที่ ไ ด้ รั บ การพัฒนา เป็นนั ก วิ จั ยที่ มี
ความสามารถต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
2.2 ร้อยละผลงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
2.3 จ านวนโครงการวิจัยนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
2.4 จ านวนโครงการวิจยัที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 การส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
 
 
ตัวชี้วัด 
2.1 ข้อมูลชุมชนในพื้นที่บริการตามแผน 
2.2 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการบรรลุตาม
ตัวชี้วัด 
2.3 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ร่วมมอื
กับมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพืน้ที่บริการ 
  
 

-ปรับประเด็นยุทธศาสตร์ จากเดิม 2 ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เปลี่ยนเป็น 2 การส่งเสริม สนับสนุน
งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
เมือง  
-ปรับตัวชี้วัด จากเดิม 7 ตัวชี้วัด เป็น 4 ตัวชี้วัด  
-กลยุทธ์ จากเดิม 5 กลยุทธ์ เป็น 4 กลยุทธ์ 
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แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักวิจัยที่มีความสามารถ
สูง 
2.2 สนบัสนนุการวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ท้องถิ่นและชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมให้มีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมที่
หลากหลาย 
2.4 การสร้างแรงจูงใจในการผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพและมปีริมาณเพิ่มข้ึนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
2.5 ส่งเสริมการท าวจิัยและนวตักรรมในเชิงบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในพืน้ที่บริการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
และชุมชนเมือง 
2.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการงานบริการวชิาการให้เป็นไป
ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  
2.3 การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
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แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ส่งเสริมสนับสนนุการน าผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
3.1 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
3.2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้งานวิจัยและ
นวัตกรรม 
3.3 ระดับคุณภาพของวารสารจันทรเกษมสารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มฐาน 1  
(TCI 1)  
3.4 การเตรียมความพร้อมวารสารจันทรเกษมสารให้เข้าสู่
มาตรฐานศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทยระดับอาเซียน (ACI) 
3.5 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ตอบสนองความต้องการชุมชน 
3.6 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การเผยแพรผ่ลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
 
ตัวชี้วัด 
3.1 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
ตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับชาต ิ   
3.2 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
ตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาต ิ
3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
3.4 ระดับความส าเร็จในการพฒันาวารสารจันทรเกษมสาร 
3.5 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่จดอนุ
สิทธิบัตร สทิธิบัตร หรือลิขสิทธิ ์
  

ประ เด็ น ยุ ท ธศ าสตร์  “ ค ง เ ดิ ม ”  แ ต่ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง และ
พัฒนาวารสารจันทรเกษมสารให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยใน
กลุ่มฐาน 1 (TCI 1)  
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แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
3.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้
งานวิจยัและนวัตกรรม 
3.3 ยกระดับคุณภาพวารสารจันทรเกษมสาร 
3.4 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (4 มิติ : เชิงนโยบาย  เชิง
พาณิชย์ เชงิวิชาการ  เชิงสังคม) 

กลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้มีการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
3.3 ส่งเสริมผลงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยอาศัย
เครือข่ายผู้ช่วยเชี่ยวชาญจากภายนอก 
3.4 เพิ่มคุณภาพวารสารจันทรเกษมสารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มฐาน 1  
(TCI 1) 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ให้สามารถน าไปจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 
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แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565 

แผนกลยุทธ์สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 

ที่มำและควำมเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความ
ต้องการของท้องถิ่น และชุมชน 
 
ตัวชี้วัด 
4.1 ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ 
4.2 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับความรู้ 
ความสามารถและน าไปใชป้ระโยชน์ 
4.3 ร้อยละของชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ หรือคุณภาพชีวิตและน าไปใชป้ระโยชนท์ี่
เพิ่มข้ึนในแต่ละเขต 
กลยุทธ ์
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่น 
และชุมชน 
4.2 ส่งเสริมการจัดการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ของ
มหาวิทยาลยั 
4.3 สร้างความร่วมมือในการบรกิารวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยั
กับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
4.4 บูรณาการงานวจิัย การเรียนการสอน ศาสตร์พระราชา และ
บริการวิชาการแบบมสี่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกบัภาครัฐ
และภาคเอกชน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
และงานบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ตัวชี้วัด 
4.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการพัฒนา 
4.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานที่บรรลุตามแผน 
4.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธ์ 
 4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยฯเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4.2 ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
4.3 สร้างเสริมประสิทธิภาพการวิจัยและการบริการวชิาการเพื่อ
พัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

-ปรับประเด็นยุทธศาสตร์ จำกเดิม 4 พัฒนาการ
บริการวิชาการบนฐานความต้องการของท้องถิ่น 
และชุมชน เปลี่ยนเป็น 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

 
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 2.1.1 ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยมี
ความเปลี่ยนแปลงภายใต้พระราชบัญญัติ ถึง 6 ฉบับ จึงขอสรุปประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นระยะ ๆ  ตามพระราชบัญญัติ  คือ 
 ระยะที่ 1 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช พ.ศ. 2518-2526   
 ตาม  พ.ร.บ.วิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 ได้ก าหนดให้มีแผนกบริการการศึกษา  อยู่ในสังกัดของ
ส านักงานอธิการบดี มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการทุกคนท างานด้วยความสมัครใจ ก าหนดบทบาทหน้าที่
บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยงานบริการวิชาการ ในช่วงนั้นเน้นการอบรมทักษะการสอนและการสร้างสื่อให้แก่
ครู สังกัดกรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่เป้าหมายมีการแบ่งกันดูแลรับผิดชอบในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ในส่วน
ของจันทรเกษมได้รับมอบหมายให้ดูแล 8 เขต  คือ มีนบุรี  หนองจอก ลาดกระบัง พระโขนง  บางกะปิ พญาไท 
ห้วยขวาง บางเขน  ให้การอบรมวิชาทั่วไปแก่ครู เช่น เทคนิคการสอนและการสร้างสื่อคณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ  สถานที่อบรมใช้สถานที่ของเขต  หรือโรงเรียนตามความเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการอบรม 
จนถึงปี พ.ศ. 2521 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประถมศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้เลือกโรงเรียนวัดปลูก
ศรัทธา เขตลาดกระบัง เป็นโรงเรียนทดลองปฏิบัติการตามหลักสูตรใหม่  แผนกบริการการศึกษาจึงได้ร่วมกับ
ฝ่ายฝึกสอนของคณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม  จัดโรงเรียนตัวอย่างที่โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา และ
ต่อมาแผนกบริการการศึกษาได้ใช้โรงเรียนวัดปลูกศรัทธาเป็นศูนย์กลางในการอบรมสัมมนาอีกหลายโครงการ 
รวมทั้งการอบรมวิชาชีพให้แก่แม่บ้าน  และผู้สนใจเพ่ิมขึ้นอีกด้วย เช่น อบรมเพาะเห็ด อบรมประดิษฐ์ดอกไม้
แห้งและสด ฯลฯ 
 ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2524 หัวหน้าแผนกบริการการศึกษา ได้รับต าแหน่งงานเพ่ิมขึ้นคือ เป็นผู้
ประสานงานโครงการ อ.ค.ป. (โครงการอบรมครูประจ าการ) ในขณะนั้นงานการรับนักศึกษาภาคค่ าอยู่ในส่วน
ของฝ่ายบริการการศึกษา 
 พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูเพ่ิมเติม พุทธศักราช  2518 ครั้งที่  2  มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างของหน่วยงาน โดยเฉพาะแผนกบริการการศึกษา ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและ
บริการวิชาการ  แต่โครงสร้างการบริหารก็ยังไม่ชัดเจนนัก  ปี พ.ศ. 2528  ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการได้
ยุบรวมกับศูนย์วิจัย เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา  มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา มีการแบ่งงานเป็น 3 
ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 2) ฝ่ายส่งเสริมและบริการวิชาการ และ 3) ฝ่ายฝึกอบรม 
 ระยะที่ 2  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2527-2534 
 เป็นในระยะที่แผนกบริการการศึกษา เปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการและเปลี่ยนมา
เป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา หน่วยงานอื่นๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน  บทบาทหน้าที่ในส่วน
ของงานโครงการอบรมครูประจ าการกลับคืนสู่ส านักส่งเสริมเต็มรูปแบบ ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา โดยมี
งบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย และงบประมาณการจัดอบรมการประมวลผล การเขียนรายงานการ
วิจัย ฯลฯ 
 ส าหรับในส่วนของงานบริการการศึกษา นอกจากจะอบรมเพ่ือให้ครู กทม. ได้มีทักษะการสอน
เพ่ิมขึ้น  สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แล้ว ยังเพ่ิมน้ าหนักไปที่การอบรมวิชาชีพที่กว้างขวางให้แก่ครู  
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ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป  เช่น  อบรมตัดเย็บเสื้อผ้า  อบรมดัด เซ็ทผม อบรมแกะสลัก  อบรมการถักทอ
ผักตบชวา อบรมการท าขนมไทย ฯลฯ 
 ระยะที่ 3  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2534-2537 
 ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ยังคงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ 2 ประการ คือ วิจัยและงานบริการ
การศึกษา โดยเน้นการอบรมสัมมนาความรู้ทางด้านการวิจัย ให้แก่อาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการขอรับทุนจากสถาบันเพ่ือจัดสรรทุนสนับสนุน
การท าวิจัยให้แก่อาจารย์ ในช่วงนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัยหรือปัญหาพิเศษให้แก่นักศึกษา
โดยผ่านกระบวนการอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  และมีการท าสัญญาเช่นเดียวกับงานวิจัยของอาจารย์ 

 ระยะที่ 4 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538-2541 
ในปี พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  24  

มกราคม 2538  มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มกราคม 2538 วิทยาลัยครูเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏในบททั่วไป 
มาตรา 7 “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู” 
 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลให้มีการปรับโครงสร้างและชื่อหน่วยงานหลาย
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักวิจัยและบริการการศึกษา แต่ยังคงมี
ภาระหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 งานเช่นเดิม คือ งานวิจัยและงานบริการ
การศึกษา 

ส าหรับงานวิจัยอ่ืนๆ ส านักวิจัยฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ได้สร้างงานวิจัยให้มากขึ้น โดยจัด
วิทยากรให้การอบรมมากขึ้นให้ทุนสนับสนุนมากขึ้น และอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เท่าที่จะท าได้ นอกจากนี้งาน
บริการการศึกษา ส านักวิจัยฯ ได้รุกลงไปยังกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น เช่น โสเภณี ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ 
ชุมชน-แออัด โดยเฉพาะชุมชนเสือใหญ่ มีการตั้งกลุ่มซาเล้งพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดและเลิก
สิ่งเสพติดทั้งปวง กิจกรรมที่เป็นเครื่องมือให้เกิดการรวมกลุ่ม ได้แก่ งานสงกรานต์ วันน้ าทิพย์ การแข่งขัน  
แรลลี่ซาเล้ง การอบรมอาชีพเสริมให้เกิดความเข้มแข็งแก่ครอบครัว 

ระยะที่ 5 พ.ศ. 2542-2547 
ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ 

จันทรเกษม ให้แบ่งส่วนราชการเป็น 11 หน่วยงาน ส านักวิจัยและบริการการศึกษาได้เปลี่ยนเป็นส านักวิจัย
และบริการวิชาการ บทบาทภาระหน้าที่ยังคงเหมือนเดิมคือดูแลรับผิดชอบงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

งานวิจัย ในปี พ.ศ. 2541 - 2542 ส านักวิจัยฯ ได้รับงบประมาณอุดหนุนการท าวิจัยของอาจารย์  ของ
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น มีผลให้การจัดสรรทุนคล่องตัวมากขึ้น ในระหว่างปีการศึกษา 2542-2543 ในส่วนของงาน
บริการวิชาการ งบประมาณบางส่วนถูกลดลงแต่กรอบงานยังคงเหมือนเดิม ซึ่งส านักวิจัยฯ  ก็ได้พยายามปรับลด 
เพ่ือให้งานทุกงานที่เคยบริการให้แก่ชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมายยังคงด าเนินไปได้ 

 ในปี พ.ศ. 2542 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มีงานที่ริเริ่มอย่างโดดเด่นอีก 2 งาน คือวันที่ 12 
พฤษภาคม 2542 ไดร้่วมจัดโครงการวิจัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่นขึ้น ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรตลิ่งชัน โดยเชิญ
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศส่งงานวิจัยเข้าแข่งขัน เสนอผลงานเฉพาะพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประกวดรางวัลเข็มทองค า นับเป็นประวัติศาสตร์  ที่สถาบันราชภัฏ ได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านวิจัยร่วมกัน  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และถือเป็นการจุดประกายงานวิจัยราชภัฏให้เป็นประเพณี
สืบไป 
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 วันที่ 19 ธันวาคม 2542 ส านักวิจัยฯ ได้จัดโครงการสร้างสรรค์วันร าลึกฉลองเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 สืบเนื่องจาก
โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์พัฒนาคลองฯ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2541 
 การจัดโครงการดังกล่าว เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนริมคลอง เริ่มมีความคิด
และความตระหนักในความส าคัญของคลองและร่วมมือกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทิ้งของเสีย ทุกชนิดทุก
ประเภทให้ถูกวิธี   
 ระยะที่ 6  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน 
 รา่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานสถาบันราชภัฏทุกแห่งมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 ท าให้โครงสร้างระบบบริหาร
ภายในของมหาวิทยาลัยทุกแห่งเปลี่ยนไปด้วย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีโครงสร้างภายใน 10 
หน่วยงาน และส านักวิจัยและบริการได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนา และเป็นหน่วยงาน 1 ใน 10 
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
2.2 ท าเนียบผู้บริหาร 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 

 พ.ศ. ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 2524 ดร.อ านวย    เลิศชยันตี หัวหน้าศูนย์วิจัย 
2 2528 ดร.กฤตยา อารยะศิริ  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
3 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
4 2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ หัวหน้าส านักวิจัยและบริการการศึกษา 
5 2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ หัวหน้าส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
6 2546 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร   สิงหทัต ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
7 2548 รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์   จันทราช ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
9 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนารถ ดวงอุดม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
10 2561 ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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2.3 ที่ตั้ง และแผนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 ที่ตั้งเลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 เว็บไซต์ : http://teacher.chandra.ac.th/rdi/ 

 โทรศัพท์ 02 942 6800 ต่อ 7053 , 7054 , 1500 , 9001 - 9012 

 Facebook :  
 การคมนาคม 
 รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ 
 รถประจ าทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206, ปอ.529 
 รถประจ าทาง : สาย 38 , 191 , 126 , 136 , 178 , 179 , 158 , 206 
 

 
 
 
 
 

http://teacher.chandra.ac.th/rdi/
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2.4 โครงสร้างองค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หน่วยสารบรรณและธุรการ 
- หน่วยนโยบายและแผน 
- หน่วยการเงินและพสัด ุ
- หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา 
- หน่วยฐานข้อมูลและประมวลผล 
 
 

 

- หน่วยประสานทุนวิจยั 
- หน่วยพัฒนาและส่งเสรมิงานวิจยั 
- หน่วยติดตามและประเมินผลการวิจัย 
- หน่วยเผยแพรผ่ลงานวิจยัและน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
- หน่วยจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
- หน่วยก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง 
  วิทยาศาสตร ์
- หน่วยวิจัยทางวัฒนธรรมและพพิิธภัณฑ ์
- หน่วยวิจัยชุมชนและท้องถิ่น 
- หน่วยวารสารจันทรเกษมสาร 
 
 
 

 

งานบริหารงานทั่วไป  

 

งานพัฒนาและส่งเสริมงานวจิัย  

 

งานบริการวิชาการ 

  

 

- หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการชุมชน 
- หน่วยบูรณาการพันธกิจสมัพันธ์ 
- หน่วยฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ 
 
 

 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ (บริหาร)  

อ 

 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อ 

 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อ 
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2.5 โครงสร้างการบริหารงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : จ านวนอัตราก าลัง ท้ังหมด 13 อัตรา 
 
 

- นักวิจัย (ช านาญการ) 1 
- นักวิจัย (ปฏิบัติการ) 1 
- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ปฏบิัติการ) 3 
- นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) 1 

- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ปฏบิัติการ) 2 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัตกิาร) 1 

 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ (บริหาร)  

อ 

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (มีวาระ) 

อ 

 

งานบริหารงานทั่วไป  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช านาญการ)  

งานพัฒนาและส่งเสริมงานวจิัย  

นักวิจัย (ช านาญการ)  

งานบริการวิชาการ  

 นักวิชาการศึกษา (ช านาญการ)  

- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ปฏบิัติการ) 1 
- นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) 2 

3 6 3 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อ 

 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อ 
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ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
  (1) เป้าหมาย  
   2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    4.1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
    4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
    4.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    4.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
   4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    4.2.3 ช่วงวัยแรงงาน 
    4.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
   4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
    4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
    4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    4.3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
    4.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
    4.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ 
    4.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม 
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ  
   4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 4.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
    4.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
   4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    4.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
   4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
    4.7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
    4.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
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    4.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
    4.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา   
  
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด าเนินการตาม
พันธกิจที่กฎหมายก าหนดและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมาย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าของสังคม และประเทศชาติ  
 

 2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

  (1) เป้าหมาย  

   2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือ
สร้างสังคมคุณภาพ 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

   4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

    4.1.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

    4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด าเนินการตาม
พันธกิจที่กฎหมายก าหนดและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมาย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าของสังคม และประเทศชาติ  
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3.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

 3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(1) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 

  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่  1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะ            

ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 เป้าหมายที่  2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญา 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 

ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 1.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้  ในทุกระดับชั้น 

ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ               
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

(2) ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม (รอง) 
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม              

(เฉลี่ยร้อยละ) 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยก าหนด
พ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว และพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท เพ่ือ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชนที่ดีเพ่ิมขึ้น สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน เกิดกระบวนการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มขน และพ่ึงตนเองได้ มีการกระจายรายได้ชุมชน และลดความเหลื่อม
ล้ า เกิดการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนในการด าเนินงานช่วยเหลือด้านการพัฒนา
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ท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีเครือจ่ายความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ได้นวัตกรรมจากโครงการวิจัย
ของอาจารย์ที่ท างานกับท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 

 
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การสร้างเสริมทุนทางสังคม 
 เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยก าหนด
พ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว และพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท เพ่ือ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชนที่ดีเพ่ิมขึ้น สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน เกิดกระบวนการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มขน และพ่ึงตนเองได้ มีการกระจายรายได้ชุมชน และลดความเหลื่อม
ล้ า เกิดการบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนในการด าเนินงานช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง มีเครือจ่ายความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ได้นวัตกรรมจากโครงการวิจัย
ของอาจารย์ที่ท างานกับท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
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(3) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม   
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย :  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท :  สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตาม

มาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร 
(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ 
(7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) และการบาดเจ็บจากการท างาน (ร้อยละ) 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด าเนินโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล
จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น  

 
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกัน

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  
 เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและ               

กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย :  สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 ด้าน ได้แก่ 
(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) และ               
การบาดเจ็บจากการท างาน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด าเนินโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่นักเรียนในระดั บชั้นอนุบาล
จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น  
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3.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
  เรื่องที ่5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 
  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการ
พัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 
  เป้าหมายกิจกรรม 

1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้  
2) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
3) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครูออกแบบ

รายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียน 

4) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  เป้าหมายกิจกรรม ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ
ในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใช้ทรัพยากรร่วมกัน                     
การแลกเปลี่ยน และจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยให้แก่องค์กร
ภาคเอกชน 
  เป้าหมายกิจกรรม การสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการ ทั้งในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี และการวิจัย นวัตกรรม 
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3.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 3.1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม              

มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งท่ีมทีักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2) เป้าหมายรวมที่ 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก)  
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด

ฐานที่ดีของสังคม  
(3.2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
(3.3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2.1.3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ

มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต

สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
 (3.5) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 (3.6) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  ตลอดชีวิต 
 3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  
 3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทาง
ภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม (รอง)  
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ

เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ

สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  
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 3.2.4  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) วัตถุประสงค์  
    3.4.1 เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์            

ทรงเป็นประมุข 
3.4.2 เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 3) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
 4) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วม
และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

5) ตัวชี้วัด  
(1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
 6) กลยุทธ์  
  (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอก
ระบบสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
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3.3  แผนระดับที่ 3  

 3.3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) 
 เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ            
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะ 
การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 53 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า              
ที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา              
ที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปี
สูงขึ้น เป็นต้น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิ ภาพและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นพลวัตและบริบท                         
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 
200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแล
และป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ              
จากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ               

เป็นเลิศเฉพาะด้าน   
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม              

ทางเศรษฐกิจ   
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม

ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน                  
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มีเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ               

ที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21   
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ   
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน   
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่   
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3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ   
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล   
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย                
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน                 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล    
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา               

ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา               
ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคล   
ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                      

มีเป้าหมาย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   
5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม                 

มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต      
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีแผนงานและโครงการ
ส าคัญ เช่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย  โครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน                
และสามารถตรวจสอบได้   

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา   

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ                    
ของประชาชนและพ้ืนที่   

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ   

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม               
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   
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โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                   
โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา  และโครงการทดลองน าร่องระบบการจัดสรรเงิน                   
ผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 

 

 3.3.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้าง
นวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน”  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว  
2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้                  

ส่วนเสียทุกภาคการผลิต  
3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility)  
4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ                      

ความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 
 
ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิด  
และการรู้คิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว  
เป้าหมาย  
1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา  
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
1.3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยท างานและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  
1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

(Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank)  
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้              

ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา ค่าเป้าหมาย 60 : 40  
KPI 2 : ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจ านวนประชากร ช่วงอายุ 18 – 22 ปี                

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 
KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) ค่าเป้าหมาย C1+ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะ            
ทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
เป้าหมาย  
 2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และทักษะ    

ในศตวรรษท่ี 21  
2.2 พัฒนาทักษะการท างานและการแก้ปัญหา (3R8C)  
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking ค่า

เป้าหมาย 21st Century 
KPI 5 : Innovative Universities ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด

ความสามารถ ในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว  
เป้าหมาย  
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย  และการบริการ                 

ที่มีต่อสังคม (Research Hubs, Innovation Center)  
3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรม                   

ที่มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จ านวนอาจารย์, จ านวนนักวิจัย, Impact Factor, Citation)  
3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยที่น าไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหา และชี้น าสังคม 

(จ านวนนวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม)  
3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (University 4.0, World Class /  

Global University Ranking) 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 6 : จ านวนนักวิจัยต่อประชากร ค่าเป้าหมาย 60 คน 
KPI 7 : รายได้ทีไ่ด้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย 

50 ล้านบาทต่อปี 
KPI 8 : World Class Ranking at 200 ค่าเป้าหมาย 7 แห่ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหา                  
ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
เป้าหมาย  
4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement)  
4.2 ส่งเสริมการน าความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up, Spin-off, Incubator และ 

Accelerator)  
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4.3 แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือกับ
เอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community University)  

4.4 โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 9 : จ านวน Technology-based startups ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 300 แห่ง 
KPI 10 : น าองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 

800 แห่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ                
มีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  
เป้าหมาย  
5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure,  

Governance Roles and Responsibility)  
5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)  
5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ สกอ.  

และต่อสาธารณะ)  
5.4 สร้างระบบการก ากับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้ (Governance 

Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม 
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว 
เป้าหมาย  
6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา  

(Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA)  
6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เชื่อมกับ

การให้คุณ ให้โทษตาม Performance  
6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของบัณฑิต  

(Quality System: Accreditation System, QA System, Learning Outcome, Ranking)  
6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกด้าน  

(Resource and Support Centers, Benchmark Partners)  
6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ

อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 
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ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 13 : ร้อยละการส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา   

 3.3.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี                  
(พ.ศ.2560 – 2579)  

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ                

เป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 
พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ ดี  เป็นพลเมืองดี ในสั งคม และมีสมรรถนะ                      

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.  วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้น                   

การบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3.  พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5.  บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล                

พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 4 ด้าน คือ  
1.  ด้านเศรษฐกิจ  
2.  ด้านสังคม  
3.  ด้านสิ่งแวดล้อม  
4.  ด้านการศึกษา 
กลยุทธ ์
1.  สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ         

ด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ                
รวมถึง Timeline ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว)                      
ทั้งนี ้            ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 

2.  บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน                
ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

3.  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 
1.1  มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริง          

ของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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1.2  จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผน
พัฒนาเชิงพ้ืนที ่

1.3  ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 

1.4  จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม               
(แยกประเภทตามเป้าหมาย) 

1.5  จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏ ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

1.6 อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน า เปรียบเทียบกับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.7  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.8  อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา               
ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.9  ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มข้ึน 
1.10 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ

จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
1.12  จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                        

ที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.13  อัตราการอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 
โครงการหลัก 
1.  โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพ้ืนที่บริการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ             

ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2.  โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (บ่มเพาะประชาชนให้พร้อม

ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ) 
3.  โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพ่ือวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
เป้าหมาย 
1.  บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของ            

ผู้ใช้บัณฑิต 
2.  บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์               

แต่ละช่วงวัยได้ 
3.  บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ                

การเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ 
1.  ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ               

เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2.  พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
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3.  บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย              
จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

4.  จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ                  
รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด 
2.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพ่ือให้บัณฑิตครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะ                     
ที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

2.2  ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
2.4 มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

ที่เข้าสู่วชิาชีพ 
2.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา

สมรรถนะครูประจ าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2.6 สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
2.7 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 
โครงการหลัก 
1.  โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด 
2.  โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
3.  โครงการจัดท าคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4.  โครงการจัดท า Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย              

ราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 
5.  โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน

ในท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการ

องค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2.  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ

คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
3.  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ              

ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 



36 
 

กลยุทธ์ 
1.  ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง

การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2.  พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3.  พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4.  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึก

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.  ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิต  ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ              
มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย 

6.  จัดท าแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ (Timeline)                   
ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ตัวช้ีวัด 
3.1  จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง

ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
3.2  ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ 
3.3  ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
3.4  ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                      

ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
3.5  อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้ งตามภูมิล า เนาและ                        

นอกภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
3.6  ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
3.7  อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 
โครงการหลัก 
1.  โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2.  โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการ

เรียนรู้ 
3.  โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา

เพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 

ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย ในก ากับ            
ของของรัฐ 
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กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ

ศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
2.  เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียน

การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล             

ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4.  ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากร               

ให้ทันสมัย รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
4.1  จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
4.2  อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ            

จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
4.3  ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญระดับชาติ/จังหวัด/

องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
4.4  จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4.5  ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
4.6  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
4.7  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
4.8  มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล               

อย่างสม่ าเสมอ 
4.9  ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โครงการหลัก 
1.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
2.  โครงการ “ราชภัฏโพลล์” 
3.  โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
4.  โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอน           

ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง      
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3.3.4 แผนกลยุทธ์สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

  

 วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น              
 พันธกิจ 

    1. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ 
  3. เผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ 
  4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 เป้าประสงค์ 
 1.1 เพ่ิมจ านวนนักวิจัยที่มีคุณภาพต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 1.2 เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปในการพัฒนาท้องถิ่นและ

ชุมชนเมือง 
 กลยุทธ ์

   1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
ผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
   1.2 การพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยตามแผนของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ราชภัฏ 
ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง  

ตัวชี้วัด 
 1.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 1.2 จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 
 1.3 จ านวนรางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย 
 1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 

โครงการหลัก 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมม 
2. โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย   
3. โครงการติดตามงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
4.    การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 
5.    โครงการพัฒนาชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัย น่าเที่ยว บนฐานอัตลัษณ์

ชุมชน 
6.  การพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
7. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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8. การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง 
 เป้าประสงค์ 

 2.1 เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนส าหรับใช้ในการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
เมือง 
 2.2 ก ากับ ติดตามงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
 2.3 เพ่ิมเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 

 กลยุทธ์ 
   2.1 พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่บริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
   2.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  
   2.3 การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตามความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

 ตัวช้ีวัด 
 2.1 ข้อมูลชุมชนในพ้ืนที่บริการตามแผน 
 2.2 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการบรรลุตามตัวชี้วัด 
 2.3 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
 โครงการหลัก 

1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาต าบล (policy Lab) 
4. โครงการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. โครงการ “จันทรเกษม พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

 เป้าประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไดน้ าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือให้วารสารจันทรเกษมสารเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการ 
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 กลยุทธ์ 
   3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 
   3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   3.3 ส่งเสริมผลงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยเครือข่ายผู้ช่วยเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 
   3.4 เพ่ิมคุณภาพวารสารจันทรเกษมสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทยในกลุ่มฐาน 1 (TCI 1) 
   3.5 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมให้สามารถน าไปจดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 

 ตัวช้ีวัด 
   3.1 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ             
   3.2 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ 
   3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
   3.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาวารสารจันทรเกษมสาร 
   3.5 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 
 โครงการหลัก 

1. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" 
2. การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ (Thailand Research Expo ) 
3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพฯ 
4. การประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
5. การพัฒนาระบบวารสารจันทรเกษมสาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ TCI ฐาน 1 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์  
 4.1 เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ 
  4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยฯเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 4.2 ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4.3 สร้างเสริมประสิทธิภาพการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนากระบวนการการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตัวช้ีวัด 
 4.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการพัฒนา 
 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานที่บรรลุตามแผน 
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4.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 โครงการหลัก 

1. การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม 

2. โครงการบริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. โครงการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย 
4. โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5. โครงการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย 
8. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย 
9. การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
10. เงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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3.4 ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ.2561–2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 
 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

(พ.ศ.2561 – 2580) 

ประเด็นที ่12 
การพัฒนาการเรียนรู ้

ประเด็นที ่15 
พลังทางสังคม 

ประเด็นที ่17 
ความเสมอภาคและหลักประกันทาง

สังคม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560–2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 

ในสังคม 

 
แผนการปฏิรปูประเทศ  

ด้านการศึกษา 
ประเด็นที่ 5 

การปฏิรปูการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 

แผนการศึกษา
แห่งชาติ 

(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
การจดัการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

ของสังคม 
และประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี ่2 
การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม  

เพื่อสรา้ง 
ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนา 
ศักยภาพคน 

ทุกช่วงวัย และ 
การสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การสร้างโอกาส  
ความเสมอภาค

และความ 
เท่าเทียม 

ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนา

ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหาร 

จัดการศึกษา 

 

แผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
อุดมศึกษาเป็นแหล่ง
พัฒนาก าลังคนและ
สร้างเสริมศักยภาพ 
ทั้งทักษะความคิด  
และการรู้คิดเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพนักศึกษา 
เสริมสร้างความรู้ และ

ทักษะทางอาชีพให้
พร้อมรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างสมรรถนะหลัก
ของอุดมศึกษาไทยให้เป็น

แหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถในการใช้
ความรู้ สร้างผลงานวิจัย 

ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้
ประโยชน์  

ในการแก้ปัญหา  
และพัฒนาเศรษฐกิจ 
ทั้งระดับท้องถ่ินและ

ระดับประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อุดมศึกษาเป็นแหล่ง

สนับสนุนการสร้างงาน
และน าความรู้ 
ไปแก้ปัญหา 

ผ่านความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและ

ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปรับปรุงระบบ 

การบริหารจัดการ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ  
มีประสิทธิผล และ 

มีระบบการก ากับดูแล 
ที่รับผิดชอบต่อผลการ

ด าเนินการ 
ของมหาวิทยาลัย 

ในทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ปรับระบบโครงสร้าง 

การตรวจสอบ  
การจัดสรร
งบประมาณ  

และการติดตาม
รายงานผล 

ที่มีประสิทธิภาพ  

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัจันทรเกษม 
พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัจันทรเกษม  

พ.ศ.2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริม สนับสนุนงาน

บริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเผยแพร่ผลงานวจิัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่

น าไปใช้ประโยชน ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวจิัยและงาน

บริการวิชาการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที ่4 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
4.1 ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
 4.1.1 ข้อมูลบุคลากร 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและจ านวน
บุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง ดังนี้  

1. ส านักงานผู้อ านวยการ  จ านวน  1 คน 
2. งานบริหารงานทั่วไป   จ านวน  3  คน 
3. งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย จ านวน  6  คน 
4. งานบริการวิชาการ  จ านวน  3  คน 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  13 คน 
 

 4.1.2 ข้อมูลงบประมาณ 
1. ปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  

10,510,000 บาท มีผลการใช้จ่ าย 9,585,149.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.20 คงเหลือสุทธิ 
924,850.49 บาท 

2. ปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  
13,196,588 บาท มีผลการใช้จ่าย 12,721,168.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.39 คงเหลือสุทธิ 
475,419.38 บาท 

3. ปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  
2 ,943 ,100 บาท มีผลการใช้จ่าย 1 ,419 ,483 .13 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 .23 คงเหลือสุทธิ 
1,523,616.87 บาท 
 
 4.1.3 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 ที่ตั้งเลขท่ี 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 7  
 เว็บไซต์ : http://teacher.chandra.ac.th/rdi/ 
 โทรศัพท์ 02 942 6800 ต่อ 7053 , 7054 , 1500 , 9001 - 9012 
 Facebook : https://www.facebook.com/ResearchCRU 
 การคมนาคม 
 รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ 

http://teacher.chandra.ac.th/rdi/
https://www.facebook.com/ResearchCRU
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 รถประจ าทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206, ปอ.529 
 รถประจ าทาง : สาย 38 , 191 , 126 , 136 , 178 , 179 , 158 , 206 
 
4.2 บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
  สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งบริบทระดับโลก และบริบท
ระดับภูมิภาคเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของศูนย์กลางอ านาจของโลก การจัดระเบียบโลก และกระแส
ทุนนิยมเสรีในยุคโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็ว รุนแรง และต่อเนื่องส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อ
การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในด้านต่าง ๆ คือ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระยะความสัมพันธ์ทางการค้า
และกิจการศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมุ่งเน้นด้านการค้าและการเผยแพร่ศาสนาจากประเทศ
ตะวันตก ระยะการล่าอาณานิคมในยุคลัทธิจักรวรรดินิยมของประเทศตะวันตกในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ระยะการปรับตัวโดยการเปิดประตู่สู่สังคมตะวันตกหลังจากลงนามใน
สนธิสัญญาเบาวริ่ง ในสมัยรัชกาลที่ รัชกาลที่ 4 ระยะการสร้างความทันสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงสิน้สุดสงครามโลกครั้งที่ 2 การปรับตัวโดยการเปิดประตู่สู่สังคมตะวันตกหลัง
ลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ระยะของการจัดระเบียบโลกใหม่ จนถึงช่วงยุค
สงครามเย็น ระยะยุคโลกาภิวัตน์ เป็นความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล และการหลอมรวมของเทคโนโลยี 
   

 สภาพสังคมไทยในบริบทปัจจุบัน  
  ด้านสังคม 
  สังคมไทยด้านสังคม สภาพปัจจุบันตกอยู่ใน “ภาวะเจ็บป่วย” ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหา
ความไม่สมดุลของโครงสร้างการพัฒนาด้านสังคม ที่ส าคัญ ได้แก่  
  1) ความสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ พอ ๆ กับโอกาสที่สังคมไทยจะใช้อย่างไม่
เหมาะสม จนเกิดความเสี่ยง 
  2) การขาดภูมิคุ้มกันในการเปิดรับสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3) สุขภาพจากโรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดซ้ าจากการเคลื่อนย้ายของคนข้ามชาติ อันเป็น
ผลจากการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การเข้ามาของนักท่องเที่ยว การเข้ามาของแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  4) อาชญากรรมข้ามชาติเป็นภัยทางสังคม มีการขยายเครือข่ายโยงใยอาชญากรรมข้ามชาติ
ไปหลายประเทศ 
  5) ความวิกฤตทางค่านิยม จริยธรรม และพฤติกรรมของคนไทย เกิดโรคทางสังคมแบบใหม่ 
เช่น โรคเสพติดสื่อ โรคเสพติดเกมส์ และพฤติกรรม “สังคมก้มหน้า” จากการเสพติดสื่อสังคม
ออนไลน์ การโพสต์ภาพอนาจารบนสื่อสังคมออนไลน์ เพราะต้องการเป็น “เน็ตไอดอล” 
  6) ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงลดน้อยลง 
  7) สังคมไทยก าลังก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
  8) การให้การศึกษาแก่ประชากรต่างชาติ เช่น สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่างชาติ
ที่เข้ามาลงทุน ชนกลุ่มน้อยและชาวเขาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่อาศัยในไทย แต่ยังไม่ได้สัญชาติ 
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  ด้านเศรษฐกิจ 
  • สังคมไทยด้านเศรษฐกิจอยู่ใน “ภาวะบริโภคนิยม” ตามกระแสโลภาภิวัตน์ ที่ส าคัญ 
ได้แก่ 

1) การเปิดเสรีทางการค้า เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่าง เสรี โอกาสดึงดูดก าลังคนที่มี
คุณภาพหรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ไทยต้องการเข้ามาได้สะดวกขึ้น การไหลเข้าของแรงงานไร้
ฝีมือค่าจ้างต่ า และสาขาขาดแคลน อาจกระทบต่อภาวะการมีงานท าของแรงงานไทยไร้ฝีมือที่มีอยู่
จ านวนมาก 

2) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomic Community : AEC) การ
เคลื่อนย้ายของแรงงานประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งค่าจ้างต่ ากว่าประเทศไทยเข้ามาสู่ระบบการจ้างงานใน
ไทยมากยิ่งขึน้ 

3) การเร่งรัดจัดท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FreeTrade Area : FTA) กับประเทศคู่ค้าใน
บางสาขา โดยขาดการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ อาจส่งผลให้ประเทศไทยเสียเปรียบ
ทางการค้า 

4) การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศคู่ค้าในเวทีการค้าโลกด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชน
และสิ่งแวดล้อม แทนการกีดกันด้วย “ก าแพงภาษีศุลกากร” (Traffic Barrier) เช่น การส่งสินค้า
ส่งออกต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ISO14000) การกีดกันทางภาษีหรือเว้น
การน าเข้าสินค้าส่งออกท่ีใช้แรงงานประมงผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชนการค้ามนุษย์ การใช้
แรงงานเด็ก 

5) เศรษฐกิจของไทยพัฒนาเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-basedeconomy/ 
society)  

6) บรรษัทข้ามชาติจ านวนมากลดต้นทุนการผลิต เช่น จ้างเหมา กระจายงานนอกสถาน
ประกอบการ ร่วมมือกันกระจายปัจจัยการผลิต บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ร่วมกันเพ่ือประหยัด
ต้นทุนค่าขนส่ง จ้างผลิตบางส่วนของสินค้าใช้ศูนย์วิจัยและพัฒนาร่วมกัน จ้างแรงงานข้ามชาติ 

7) พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) และสัมพันธ์กับกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดที่ซับซ้อนแต่เจาะจงกลุ่มผู้บริโภคตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing) รวมทั้ง
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม (Instagram) เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด (Market 
Segmentation) มากขึน้ 

8) มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (TargetGroup) โดยใช้หลักจิตวิทยา 
(Psychographics) ความแตกต่างของวัยกับพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันมาประกอบ 

9) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีท าให้เกิด “ความต้องการเทียม” (Pseudo Demand) 
ทางเศรษฐศาสตร์ในตลาดเสรีอย่างเกินความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
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4.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT / TOWS 
 4.3.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
 1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและจ านวน
บุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง ดังนี้  

1. ส านักงานผู้อ านวยการ  จ านวน  1 คน 
2. งานบริหารงานทั่วไป   จ านวน  3  คน 
3. งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย จ านวน  6  คน 
4. งานบริการวิชาการ  จ านวน  3  คน 

  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  13 คน 
 

 2. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
     ปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจ านวนบุคลากร 14 คน แบ่งเป็น 
คณะผู้บริหาร จ านวน 4 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 10 คน จ าแนกได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  

รายการ 

ประเภท 
ผู้บริหารจาก

บุคคลภายนอก 
ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
เจ้าหน้าที่
ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

รวม 

ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (ดร.วรีะพงค์ รุกขพันธ์) 

- - 1 - 1 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์)  

- - 1 - 1 

ดูแล ก ากับ งานบริการวิชาการ 
(ดร.สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์) 

- - 1 - 1 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ - 1 - - 1 
งานบริหารงานทั่วไป - - 3 - 3 
งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย - 1 3 - 4 
งานบริการวิชาการ - - 2 - 2 

รวมทั้งสิ้น 1 2 11 - 14 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 



 
 

47 
 

ตารางท่ี 2.2 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
 

รายการ 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม หมายเหตุ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา - - 1 1  
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์) 

- - 1 1  

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์)  

- - 1 1  

ดูแล ก ากับ งานบริการวิชาการ 
(ดร.สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์) 

- - 1 1  

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ - 1 - 1  

งานบริหารงานทั่วไป 3 - - 3  

งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย 1 3 - 4 ข้าราชการก าลัง
ศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
(จ านวน 1 คน) 

งานบริการวิชาการ 1 1 - 2  
รวมทั้งสิ้น 5 5 4 14  

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 
 
 3. ข้อมูลงบประมาณ 
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการวิจัยจ าแนกตามปีงบประมาณ 2560 – 2562 ดังนี้ 

5. ปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  
10,510,000 บาท มีผลการใช้จ่ าย 9,585,149.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.20 คงเหลือสุทธิ 
924,850.49 บาท 

6. ปีงบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  
13,196,588 บาท มีผลการใช้จ่าย 12,721,168.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.39 คงเหลือสุทธิ 
475,419.38 บาท 

7. ปีงบประมาณ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม  
2 ,943 ,100 บาท มีผลการใช้จ่าย 1 ,419 ,483 .13 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 .23 คงเหลือสุทธิ 
1,523,616.87 บาท 
 
 
 



 
 

48 
 

 4.3.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
1. ด้านเศรษฐกิจ 

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากปัจจัยทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐและประชาคมยุโรป นโยบายค่าแรงขั้นต่ า 
ฯลฯ นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน 
(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: AEC) การรวมกลุ่มของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และการเปิด
กรอบการค้าเสรีต่าง ๆ ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงควรมี
การเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพประชากร การเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ 

2. ด้านสังคม 
ข้อมูลทางด้านสถิติประชากรบ่งชี้ว่า อัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทย 

ลดจ านวนลง รวมทั้งประชากรมีอายุไขเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณท่ีชัดเจนว่า สังคมไทยก าลังเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ผลขอการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีปัจจุบัน 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ท าให้วัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาสู่
ประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ค่านิยม และ
วัฒนธรรมของไทย 

3. ด้านเทคโนโลยี  
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลอย่างมากต่อ

การพัฒนาประเทศ ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีย่อมได้เปรียบในการแข่งขันในเวทีโลก 
ในการสร้างบุคลลากรในประเทศ จ าเป็นต้องสร้างบุคลากรให้ครอบคลุมทั้งด้านการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี 
และในด้านการคิดค้นเทคโนโลยี เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ด้านการเมืองและความม่ันคง  
ในปัจจุบัน การเมืองของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ประชาชนมีความเข้าใจ

ในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค สันติภาพ ฯลฯ มากข้ึน อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชั่นก็
ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย ในด้านสังคม การขยายตัวของสังคมเมือง ท าให้ปัญหา  
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ฯลฯ ได้ทวีความ
รุนแรงมากข้ึนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 

5. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวโน้มการใช้พลังงานของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนทุกปี ในขณะที่แหล่งพลังงานกลับเพิ่มข้ึน

ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน นอกจากนี้แหล่งพลังงานบางส่วนยังสร้างมลพิษหรือไม่ได้รับ  
การยอมรับจากประชาชน ถึงแม้จะมีการใช้พลังงานทางเลือกก็ยังท าได้ในวงจ ากัดและไม่สามารถ
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ทดแทนพลังงานหลักได้ทั้งหมด นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากร ย่อมหมายถึงความต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ปริมาณทรัพยากรที่มีเท่าเดิมหรือลดลง ดังนั้น การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปลูกจิตส านึกของประชาชนให้รู้คุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีจึงมีความส าคัญมาก 

 

 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
วันที่ 11 , 18 , 25 กรกฎาคม 2562 ได้ผลการวิเคราะห์เป็น SWOT ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จาก
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดย
ผู้เข้าร่วมการวิเคราะห์ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จ านวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
1 คน ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 3 คน บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 10 คน  
รวมทั้งหมด 15 คน ได้ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ซึ่งใช้ผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
การข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน มาวิเคราะห์
พร้อมทั้งผลการบริหารงานที่ผ่านมา โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และท าการเชื่อมโยงผลการ
วิเคราะห์จับคู่เพ่ือสร้างกลยุทธ์โดยใช้การวิเคราะห์ Tows matrix  ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Strengths)  
1. พ้ืนที่เป้าหมายในการบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
2. พ้ืนที่สนับสนุนการทดลองหรือปฏิบัติการวิจัย 
3. งบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยของอาจารย์ 
4. กระบวนการในการให้ชุมชนเข้ามาส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
5. เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการช่วยส่งเสริมงานวิจัย 
6. นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 
7. มหาวิทยาลัยมีแผนสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและมีการก ากับติดตามประเมินผล 

นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 
8. ระบบกลไกในการประกันคุณภาพในการควบคุมการปฏิบัติงานและสร้างมาตรฐานให้กับ

องค์กร 
9. ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะสม 
10. นโยบายการบริหารจัดการมีความยืดหยุ่น 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรมีประสบการณ์ท างานวิจัยน้อย 
2. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกจ านวนน้อย 
3. ระบบการบริหารจัดการการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่คล่องตัวและ

ระบบการบริหารจัดการการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลวิจัยยังไม่เพียงพอและครอบคลุม 
5. ระเบียบการสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยยังไม่เชิงรุก 
6. ทิศทางการด าเนินงานระยะยาวไม่ชัดเจนและขาดการท างานเชิงรุกและความสามารถใน

การแข่งขัน 
7. ไม่มีค่านิยมร่วมขององค์กรในการท างานวิจัย 
8. บุคลากรในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 
9. ระบบการพัฒนานักวิจัย 
10. โครงสร้างการบริการวิชาการยังไม่ชัดเจน 

 

โอกาส (Opportunities)  
1. พ้ืนที่เป้าหมายในการท าวิจัยชัดเจน 
2. นโยบายจาก ร.10 ในการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์ มรภ.มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 
4. แหล่งทุนและความร่วมมือด้านการวิจัยจากภายนอก 
5. นโยบาย/ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
6. ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคัญในการวิจัย 
7. นโยบายของประเทศในการท างานวิจัยในหน่วยงาน 
8. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการก าหนดให้มีผลงานวิจัย 
9. พ้ืนที่ที่เป็นฐานในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
10. มีการผลักดันจากภายนอกให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. การแข่งขันในการขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน แหล่งเงินภายนอกสูง 
2. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังน้อย 
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐมีผลต่อการด าเนินงานตามนโยบายของ มจษ. 
4. ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
5. นโยบายในการให้ทุนวิจัยอย่างเจาะจง 
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6. การผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลน้อยลง 
7. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีความคล่องตัว 
8. งานวิจัยของประเทศยังไม่มีศูนย์รวมงานวิจัยแบบบูรณาการในการวิเคราะห์ 
9. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ให้บุคลากรจัดล าดับ ให้ค่าน้ าหนัก และค่าคะแนนซึ่งได้ผล 

การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน โดยระบุต าแหน่งสถานภาพที่ได้จากการประเมินและ  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ดังแสดงตารางใน Sheet SWOT ของโปรแกรม SWOT  

 

ที ่ ปัจจัยภายใน จุดแข็ง น้ าหนัก คะแนน ผลกระทบ 
1 พ้ืนที่เป้าหมายในการบริการวิชาการท่ีชัดเจน 0.10 4.31 0.43 
2 พ้ืนที่สนับสนุนการทดลองหรือปฏิบัติการวิจัย 0.10 3.69 0.37 
3 งบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยของอาจารย์ 0.10 3.69 0.37 
4 กระบวนการในการให้ชุมชนเข้ามาส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ 
0.10 3.54 0.35 

5 เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการช่วยส่งเสริม
งานวิจัย 

0.10 3.54 0.35 

6 นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย 0.10 3.15 0.32 
7 มหาวิทยาลัยมีแผนสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและมี

การก ากับติดตามประเมินผลนักวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถในการท าวิจัย 

0.10 3.46 0.35 

8 ระบบกลไกในการประกันคุณภาพในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานและสร้างมาตรฐานให้กับองค์กร 

0.10 3.77 0.38 

9 ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะสม 0.10 3.85 0.38 
10 นโยบายการบริหารจัดการมีความยืดหยุ่น 0.10 3.31 0.33 
 รวม 1.00  3.63 
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ปัจจัยภายใน จุดอ่อน 
ที ่ ปัจจัยภายใน จุดอ่อน น้ าหนัก คะแนน ผลกระทบ 
1 บุคลากรมีประสบการณ์ท างานวิจัยน้อย 0.09 4.31 0.40 
2 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก

จ านวนน้อย 
0.09 4.31 0.40 

3 ระบบการบริหารจัดการการพิจารณากลั่นกรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่คล่องตัวและระบบการบริหารจัดการการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

0.13 4.39 0.56 

4 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลวิจัยยังไม่เพียงพอและ
ครอบคลุม 

0.09 3.77 0.35 

5 ระเบียบการสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยยังไม่เชิงรุก 0.09 3.85 0.35 
6 ทิศทางการด าเนินงานระยะยาวไม่ชัดเจนและการท างานยังไม่

เชิงรุกและไม่สามารถในการแข่งขันได้ 
0.09 3.85 0.35 

7 ไม่มีค่านิยมร่วมขององค์กรในการท างานวิจัย 0.09 3.77 0.35 
8 บุคลากรในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 0.09 4.00 0.37 
9 ระบบการพัฒนานักวิจัย 0.09 3.62 0.33 
10 โครงสร้างการบริการวิชาการยังไม่ชัดเจน 0.13 4.05 0.55 
 รวม 1.00  4.01 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส 
ที ่ ปัจจัยภายนอก โอกาส น้ าหนัก คะแนน ผลกระทบ 
1 พ้ืนที่เป้าหมายในการท าวิจัยชัดเจน 0.10 3.85 0.39 
2 นโยบายจาก ร.10 ในการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน 0.10 4.38 0.44 
3 ยุทธศาสตร์ มรภ.มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 0.10 4.31 0.43 
4 แหล่งทุนและความร่วมมือด้านการวิจัยจากภายนอก 0.10 3.46 0.35 
5 นโยบาย/ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท าหน้าที่พัฒนา

ชุมชน 
0.10 4.23 0.43 

6 ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคัญในการวิจัย 0.10 3.62 0.36 
7 นโยบายของประเทศในการท างานวิจัยในหน่วยงาน 0.10 3.23 0.33 
8 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการก าหนดให้มีผลงานวิจัย 0.10 3.85 0.39 
9 พ้ืนที่ที่เป็นฐานในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 0.10 3.62 0.36 
10 มีการผลักดันจากภายนอกให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 
0.09 3.58 0.33 

 รวม 1.00   3.81 
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ปัจจัยภายนอก ภัยคุกคาม 
ที ่ ปัจจัยภายนอก ภัยคุกคาม น้ าหนัก คะแนน ผลกระทบ 
1 การแข่งขันในการขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน แหล่ง

เงินภายนอกสูง 
0.11 4.00 0.44 

2 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังน้อย 0.11 4.08 0.45 
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐมีผลต่อการด าเนินงานตาม

นโยบายของ มจษ. 
0.11 4.08 0.45 

4 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 0.11 3.92 0.45 
5 นโยบายในการให้ทุนวิจัยอย่างเจาะจง 0.11 3.77 0.42 
6 การผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ได้รับ

งบประมาณจากรัฐบาลน้อยลง 
0.11 4.08 0.45 

7 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีความ
คล่องตัว 

0.11 4.00 0.44 

8 งานวิจัยของประเทศยังไม่มีศูนย์รวมงานวิจัยแบบบูรณาการ
ในการวิเคราะห์ 

0.11 3.69 0.41 

9 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริง 

0.11 3.92 0.44 

 รวม 1.00   3.95 
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4.4 การแสดงต าแหน่งสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของหน่วยงานในการก าหนดกลยุทธ์ 
 

กราฟแสดง SWOT Analysis 
 

 
 
 

จุดแขง็ 3.63 

จุดอ่อน 4.01 

โอกาส 3.81 

ภัยคุกคาม 3.95 
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4.5 สรุปกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis TOWS Matrix  
SWOT Analysis จุดแข็ง (s) จุดอ่อน (W) 

 
 
 

SWOT Analysis 

S1.พื้นท่ีสนับสนุนการทดลองหรือปฏิบัติการวิจัย W1.บุคลากรในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ 
S2.พื้นท่ีเป้าหมายในให้การบริการวิชาการท่ีชัดเจน W2.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกจ านวนน้อย 
S3.งบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยของอาจารย์ W3.ระบบการบริหารจัดการการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่

คล่องตัวและระบบการบริหารจัดการการพิจารณากลัน่กรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
S4.กระบวนการในการให้ชุมชนเข้ามาส่วนร่วมในด้านการบริการ
วิชาการ 

W4.ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลวิจัยยังไม่เพียงพอและครอบคลุม 

S5.เครือข่ายผู้เช่ียวชาญจากภายนอกในการช่วยส่งเสริมงานวิจัย W5.ระเบียบการสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยยังไม่เชิงรุก 
S6.นักวิจัยท่ีมีความรู้ความสามารถในการท าวิจัย W6.ทิศทางการด าเนินงานระยะยาวไม่ชัดเจนและการท างานยังไม่เชิงรุกและ

ไม่สามารถในการแข่งขันได้ 
S7.มหาวิทยาลัยมีแผนสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและมีการก ากับ
ติดตามประเมินผล 

W7.ไม่มีค่านิยมร่วมขององค์กรในการท างานวิจัย 

S8.ระบบกลไกในการประกันคุณภาพในการควบคุมการปฏิบัติงานและ
สร้างมาตรฐานให้กับองค์กร 

W8.บุคลากรมีประสบการณ์ท างานวิจัยน้อย 

S9.ท าเลท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยเหมาะสม W9.ระบบการพัฒนานักวิจัย 
S10.นโยบายการบริหารจัดการมีความยืดหยุ่น W10.โครงสร้างการบริการวิชาการยังไม่ชัดเจน 

โอกาส (O) กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ (S+O) กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W+O) 
O1.พื้นท่ีเป้าหมายในการท าวิจัยชัดเจน S7,O5 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยตามแผนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ราชภัฏความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน 
W1,O5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยฯเพื่อเพิม่ขีดความสามารถให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

O2.นโยบายจาก ร.10 และนโยบายรัฐบาลในการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

S8,O6 สร้างเสริมประสิทธิภาพการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

W2,O10 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

O3.ยุทธศาสตร์ มรภ.มุ่งพัฒนาท้องถ่ิน S4,O5 สร้างความเข้มแข็งให้มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 

W1,O9 พัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์การท างานวิจัยในพื้นท่ีท่ีเป็นฐาน
การท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

O4.แหล่งทุนและความร่วมมือด้านการวิจัยจากภายนอก S3,O4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยขอรับทุนสนับสนุนการท าวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกท่ีมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

W10,O2 สร้างกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้เกิด
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

O5.นโยบาย/ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท าหน้าท่ีพัฒนา
ชุมชน 

S6,O10 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและผลกัดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

W9,O3 พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถ่ิน 

O6.ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส าคัญในการวิจัย S3,O3 ส่งเสริมการท างานวิจัยของอาจารย์ภายใต้นโยบาย ของ
ประเทศ 

 

O7.นโยบายของประเทศในการท างานวิจัยในหน่วยงาน S3,O3 สนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยของอาจารย์ตามยุทธศาสตร์ 
มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

O8.การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการก าหนดให้มีผลงานวิจัย S5,O10 เพิ่มประสิทธิภาพการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยอาศัย
เครือข่ายผู้เชียวชาญจากภายนอก 

 

O9.พื้นท่ีท่ีเป็นฐานในการท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง S2,O3 พัฒนางานฐานข้อมูลบนพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชน 
ท้องถ่ิน 

 
O10.มีการผลักดันจากภายนอกให้มีการน าผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์ 

 

ภัยคุกคาม (T) กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T) กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T) 
T1.การแข่งขันในการขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน และ
แหล่งเงินภายนอกสูง 

S5,T8 ระดมทรัพยากรเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการ
จัดต้ังศูนย์รวบรวมงานวิจัยแบบบูรณาการ 

W9,T5 ปรับโครงสร้างระบบการพัฒนานักวิจัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายในการให้ทุนวิจัย 

T2.การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังมีน้อย  W1,T9 แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อนในงานวิจัย เพื่อให้ชุมชนน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

T3.การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐมีผลต่อการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ มจษ. 

S4+T2 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 

W10+T2 ปรับโครงสร้างการท างานด้านบริการวิชาการโดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมกับจังหวัด ชุมชน และมหาวิทยาลัย 

T4.ระเบียบการเบิกจา่ยงบประมาณแผ่นดิน   
T5.นโยบายในการให้ทุนวิจัยอย่างเจาะจง   
T6.การผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลน้อยลง 

  

T7.ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐยังไม่มี
ความคล่องตัว 

  

T8.งานวิจัยของประเทศยังไม่มีศูนย์รวมงานวิจัยแบบบูรณา
การในการวิเคราะห์ 

  

T9.เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 5 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565  

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
    

5.1 ปรัชญา (Philosophy)   
 พัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนท้องถิ่น 

 

5.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 
  

5.3 พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ 
 3. เผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ 
 4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

5.4 เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Uniqueness) 
 เป็นหน่วยงานที่สร้างและพัฒนานักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัย และพัฒนางานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

5.5 ค่านิยมร่วม 
 มีจิตบริการสานสัมพันธ์ เพื่อคุณภาพงานที่ดี 
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5.6 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด กลยุทธ์แผนงาน ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
Line 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

เพิ่มจ านวน
นักวิจัยที่มี
คุณภาพ 

1.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า
และนักวจิัยทั้งหมด 
1.2 จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาก
ผลงานวิจัย 
1.3 จ านวนรางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย 
1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
 

ร้อยละ 
 
 

เร่ือง 
 

ผลงาน 
คะแนน 

 
 
 

15 
 
 
- 
 
- 

4.00 
 
 
 
 

15 
 
 
- 
 
- 

4.00 
 
 
 
 

17 
 
 
- 
 
2 

4.20 
 
 
 

20 
 
 
1 
 
3 

4.20 
 
 
 

22 
 
 
2 
 
4 

4.30 
 
 
 

24 
 
 
3 
 
4 

4.50 
 
 
 
 

1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจยัให้
มีความรู้ความสามารถในการ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
ผลักดันผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวจิัย
ตามแผนงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ 
ราชภัฏตามความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น 
 

-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  
  กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  
การพัฒนาศักยภาพนักวิจยัท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  
-โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจยั 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมชีแ้จงแนวทางการขอรับทุน
สนับสนุนการวิจยั 
  กิจกรรมที่ 2 การส ารวจความต้องการและปัญหา
ในพื้นที่ จังหวัดชยันาท/กรุงเทพฯ 
  กิจกรรมที่ 3 การวิพากษโ์จทย์วิจยั 
  กิจกรรมที่ 4 การวิพากษข์้อเสนอโครงการเพื่อ
เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย 
-โครงการติดตามงานวิจยัเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  กิจกรรมที่ 1 การเข้าร่วมการเปิดเวที
โครงการวิจัยเพือ่พัฒนาท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท 
  กิจกรรมที่ 2 การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จังหวัดชัยนาท 
  กิจกรรมที่ 3 การติดตามความก้าวหนา้งานวิจยัที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัพื้นที่จังหวัดชยันาท 
  กิจกรรมที่ 4 การติดตามความก้าวหนา้งานวิจยัที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัพื้นที่จังหวัดกรงุเทพฯ 
  กิจกรรมที่ 5 การคืนข้อมูลให้ชุมชนทอ้งถิ่น 
จังหวัดชัยนาท 

งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
งานวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
Line 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

          -โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยัให้แก่
นักวิจยั 
-โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหบุ้คลากร 
นักศึกษา และการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม 
  กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
  กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนทุนวิจัยรุ่นใหม ่
  กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนักศึกษา 
  กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย 

งานพัฒนาและ
ส่งเสริม
งานวิจัย 

เพื่อผลิตผล
งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ 
สามารถน าไป
ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและ
ชุมชนเมือง 

1.2 การพัฒนาระบบและกลไกใน
การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 

-โครงการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน
งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การอบรม 
ออกแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น  
   กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผน
กลยุทธก์ารวจิัยร่วมกับหนว่ยงานในพื้นที่และ
เครือข่าย  
-โครงการส่งเสริมการจัดหาห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือครุภัณฑ์ เพื่อการวิจยัและการบริการ
วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
Line 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

         1.4 ส่งเสริม สนับสนุนหลัก
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์และ
สัตว์ทดลอง 

-โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจรยิธรรมการวิจยั  
   กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์  
   กิจกรรมที่ 2 การเข้าอบรม คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์  
   กิจกรรมที่ 3 การเข้ารว่มอบรม คณะกรรมการ
ก ากับดแูลการด าเนินการต่อสัตว ์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
Line 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลชุมชน
ส าหรับใช้ในการ
วางแผนงานเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนเมือง 

2.1 จ านวนชุมชนในพื้นที่บริการที่มีการ
จัดท าฐานข้อมูลชุมชน 
2.2 ร้อยละของโครงการหรือกจิกรรมบริการ
วิชาการบรรลุตามตัวชี้วัด 
2.3 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนิน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

ชุมชน 
 

ร้อยละ 
 

เครือข่าย 

5 
 

65 
 
6 
 
 

3 
 

70 
 
6 
 
 

4 
 

75 
 
7 

5 
 

80 
 
8 
 
 

10 
 

85 
 
9 

15 
 

85 
 

10 
 
 

2.1 พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนใน
พื้นที่บริการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

-โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเขตจตจุักรและเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  
    กิจกรรมที่ 1 อบรบเชิงปฏบิัติการใชร้ะบบบริการ
ฐานข้อมูลชุมชน  
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาฐานขอ้มูลชุมชนเขตจตุจักร
และเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  
-โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทอ้งถิ่นจังหวดัชัยนาท  
   กิจกรรมที่ 1 อบรบเชิงปฏิบัติการใช้ระบบบริการ
ฐานข้อมูลชุมชน  
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาฐานขอ้มูลท้องถิน่จังหวัด
ชัยนาท  

งานบริการ
วิชาการ 

ก ากับ ติดตามงาน
บริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน
เมือง 

2.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการ
งานบริการวิชาการให้เป็นไปตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

-โครงการติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ  
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อก าหนดพื้นทีเ่ป้าหมายใน
การพัฒนาท้องถิ่น  
   กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนางานบริการวิชาการ  
   กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมินผลการด าเนิน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น   

เพิ่มเครือข่ายและ
ความร่วมมือการ
บริการวิชาการกบั
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน
เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นที่
บริการ 

2.3 การบูรณาการความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการ “จันทรเกษม พันธกจิสัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน” 
     กจิกรรมที่ 1 จันทรเกษม พันธกจิสัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน  
     กจิกรรมที่ 2 นิทรรศการโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
Line 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

เพื่อให้ผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมได้
น าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่น 

3.1 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
วารสารหรือการประชุม ระดับชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
3.2 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
วารสารหรือการประชุม ระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
เมืองต่อผลงานท้องถิ่นที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
3.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาวารสาร
จันทรเกษมสาร 
3.5 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 
หรือลิขสิทธิ์ 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ระดับ 
 

เร่ือง 
 
 

- 
 
 
 
1 
 
 
 
- 
 
 
2 
 
- 
 
 

-  
 
 
 
1 
 
 
 

40 
 
 
2 
 
1 
 
 

60 
 
 
 
1 
 
 
 

40 
 
 
3 
 
1 
 
 

10 
 
 
 
2 
 
 
 

45 
 
 
3 
 
1 
 
 

10 
 
 
 
5 
 
 
 

50 
 
 
3 
 
1 
 
 

11 
 
 
 
6 
 
 
 

55 
 
 
4 
 
2 
 
 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ

-โครงการพัฒนาระบบและกลไกการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การอบรม 
ออกแบบระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  
   กิจกรรมที่ 2 การสังเคราะห์องค์ความรู้จาก
งานวิจัยเพือ่น าไปสู่การใช้ประโยชน ์
- การน าเสนอผลงานวิจยัในการประชุมระดับชาติ 
(Thailand Research Expo ) 

งานพัฒนา
และส่งเสริม
งานวิจัย 

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกให้มีการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

3.3 ส่งเสริมผลงานวิจัยให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดย
อาศัยเครือข่ายผู้ชว่ยเช่ียวชาญ
จากภายนอก 

-โครงการประเมินความคุ้มค่าของงานวจิัยเพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
-โครงการบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจอื่นๆ  
ตามศาสตร์พระราชา  
-โครงการบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ 

3.5 ส่งเสริม สนับสนุน
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมให้สามารถน าไปจดอนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ ์ 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าผลงานวิจัย
ไปขอจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรอืลิขสิทธิ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
Line 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

เพื่อให้วารสาร
จันทรเกษมสาร
เป็นแหล่งเผยแพร่
ทางวิชาการ 

        3.4 เพิ่มคุณภาพวารสารจันทร
เกษมสารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มฐาน 1 
(TCI 1) 

-โครงการพัฒนาระบบวารสารจันทรเกษมสาร
เพื่อเข้าสู่ TCI ฐาน 1 
   กิจกรรมที่ 1  การบริหารจัดการงานวารสาร 
   กิจกรรมที่ 2  การอบรมให้ความรู้เรื่องระบบ 
ThaiJo แก่คณะกรรมการด าเนินงานวารสาร 
   กิจกรรมที่ 3  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาวารสารเป็น (TCI) ฐาน 1  
   กิจกรรมที่ 4  การจัดพิมพว์ารสารจันทรเกษม
สาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Based 
Line 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนาที่ได้รับการพัฒนา 
4.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานที่
บรรลุตามแผน 
4.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

คะแนน 
 

100 
 

85 
 

4.67 
 

 

100 
 

88 
 

4.67 
 

100 
 

90 
 

4.68 
 

100 
 

90 
 

4.69 
 
 

100 
 

95 
 

4.70 
 

100 
 

95 
 

4.71 
 
 
 

4.1 สร้างเสริมประสิทธิภาพการ
วิจัยและการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนากระบวนการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

-โครงการจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันวิจยัและพัฒนา (งบรายได้) 
-โครงการบริหารจัดการงานสถาบันวิจยัและพัฒนา 
  กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุส านักงาน (งบประมาณ
แผ่นดิน) 
-โครงการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันวิจัย 
  กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน 
  กิจกรรมที่ 2 จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง 
(SAR) 
  กิจกรรมที่ 3 การเตรียมรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ตรวจเสมือนจริง) 
-โครงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
-โครงการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนประจ าปี
ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบันวิจยัฯเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น 

-โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจยัท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
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5.7 ตารางความเชื่อมโยงตัวชี้วัดและกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม 
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
1.2 จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 
1.3 จ านวนรางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย 
1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ า 
 

1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.2 การพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัย เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยตามแผนของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ราชภัฏ 
ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ
สัตว์ทดลอง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม 
สนับสนุนงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

2.1 จ านวนชุมชนในพ้ืนที่บริการที่มีการจัดท า
ฐานข้อมูลชุมชน 
2.2 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ
บรรลุตามตัวชี้วัด 
2.3 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในพ้ืนที่บริการ 
 

2.1 พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่บริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนเมือง 
2.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้เป็นไปตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
2.3 การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 

3.1 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
3.2 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
3.5 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้มีการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
3.3 ส่งเสริมผลงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยอาศัย
เครือข่ายผู้ช่วยเชี่ยวชาญจากภายนอก 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ให้สามารถน าไปจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 

3.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาวารสารจันทรเกษม
สาร 
 

3.4 เพ่ิมคุณภาพวารสารจันทรเกษมสารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มฐาน 1 (TCI 
1) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 

4.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับ
การพัฒนา 
4.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานที่บรรลุตาม
แผน 
4.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4.2 ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
4.3 สร้างเสริมประสิทธิภาพการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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5.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2561-2565)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

v 

 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

2. การส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นและชุมชนเมือง 

3. การเผยแพร่งานวิชาการผ่านช่องทางที่
หลากหลายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ตา
มพั

นธ
กิจ

 

ระบบบริหารจัดการงานวจิัยและ 
การบรกิารวิชาการที่มีประสิทธภิาพ 

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา
เป็นนกัวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. มีงานวจิัย นวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากภายนอกมากขึ้น 

1. ท้องถิ่น ชุมชนเมอืง ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการพฒันาจากการวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค ์
2. ผลงานวจิัย นวัตกรรม ไดร้ับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1. ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับการ
พัฒนาตามทิศทางการศึกษาบนฐานความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
2. ท้องถิ่น และชมุชนเมอืงได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพยอย่างย่ังยืน 

คุณ
ภา

พก
าร

ให
้บร

กิา
ร 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ
กา

รป
ฏิบ

ัติิ ร
าช

กา
ร 

กา
รพั

ฒน
า

อง
ค์ก

ร 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย  
และบรกิารวชิาการ 
2. ส่งเสรมสนับสนนุการพัฒนาการประกนัคุณภาพ
การศกึษาและการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

สร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม
และงานสร้างสรรคท์ี่มีคุณภาพและมีปริมาณ

เพิ่มขึน้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการท าวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์กับหน่วยงาน

วิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ที่สอดคลอ้งกับความ

ต้องการของทอ้งถิน่และชุมชนเมอืง 

การบรกิารวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของทิ้งถิ่นและชมุชนเมือง 

ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและ 
งานสร้างสรรค์สามารถบูรณาการกับ 

พันธกจิของมหาวทิยาลัย 

สร้างความร่วมมือในการบรกิารวิชาการ
ระหว่างมหาวทิยาลัยกับชุมชน/ท้องถิ่น 

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู ้
ความสามารถทางด้านการวิจัยการให้บริการ

วิชาการและการบริหารจัดการ 

พัฒนาฐานขอ้มูลสารสนเทศ ด้านการวิจัย 
และการบรกิารวิชาการ 
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ส่วนที่ 6  
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
6.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของแผนและการบริหาร
จัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ทิศทางที่ได้ก าหนดร่วมกัน ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สู่การปฏิบัติจึงมีแนวทาง ดังนี้   

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของแผนการวิจัยและบริการ
วิชาการและมีความพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยผลักดันให้บุคลากรทุกระดับ
ร่วมด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งในระดับหน่วยงานและภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ด้านวิจัยและบริการวิชาการกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้จัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้สามารถร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ โดยมีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน สร้างช่องทางให้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน  
แผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้คณะผู้บริหารของสถาบันวิจัย
และพัฒนาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง น าแผนกลยุทธ์มาเป็นกรอบการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานในแต่ละปีที่ชัดเจน และใช้เป็นเงื่อนไขในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยปรับทัศนคติในทางบวกและวิธีการท างานของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ
กระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น สร้างการยอมรับจากสังคมผลักดันและ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในทุกระดับ ตั้งแต่คณะ ภาควิชา หรือส่วนงานมีบทบาทในการพัฒนางานวิจัย และ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

6. ติดตาม ประเมินผล มีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ มีการปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงมี
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ เป็นหลัก  พร้อมทั้ งสร้างตัวชี้ วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับ 
การด าเนินงานตามเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีกลไกในการการจัดตั้ง คณะกรรมการ 
หรือคณะท างาน หรือหน่วยงานภายใต้แผนกลยุทธ์ ติดตามความก้าวหน้า และความส าเร็จของโครงการต่างๆ 
ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลั ยและ
ระดับหน่วยงานตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งหมายรวมถึงแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัย 
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7. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสม 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของแผน 

8. บูรณาการผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์ กับการประเมินผลการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ
ของบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้สามารถเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคคล 
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
 
6.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
 
6.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
 1. ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย
และพัฒนา และประเมินผลแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เป็นรายไตรมาส 
 2. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ของทุกฝ่ายงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และรวบรวมเข้ารายงานต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรายไตรมาส 
 3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อมหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส 
 
6.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล 
 1. ทุกฝ่ายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้หัวหน้าส านักงานฯ เพ่ือรวบรวม
ส่งไปยังกองนโยบายและแผน เป็นรายไตรมาส 
 2. ทุกฝ่ายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMANSCR) ทุกโครงการทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ เป็นรายไตรมาส ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดไตรมาส 
ตามปีงบประมาณ 
 3. หัวหน้าส านักงานฯ รวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และส่งไปยังกองนโยบายและแผน เป็นรายไตรมาส  
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ภาคผนวก 
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ก. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริม สนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

 ตัวช้ีวัด 1.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
  

 ค ำอธิบำย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและบทบาทที่ส าคัญในการบริหารงานการให้การ
สนับสนุนงานด้านการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ให้
เข้าใจกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันค้นหาโจทย์วิจัยจากพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และสามารถเ ขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ พร้อมได้รับการสนับสนุนการวิจัยทั้งจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก 
 

 ข้อมูลที่ติดตำม 
1. จ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 
 

 กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  
 

จ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก   
  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 
วิธีกำรค ำนวณคะแนน 
 

 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

10 11-20 21-30 31-40 ≥41 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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 ตัวช้ีวัด 1.2 จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 
 
 ค ำอธิบำย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจนเกิดนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือการพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยเกิดขึ้นจากผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 
  
 

 ข้อมูลที่ติดตำม 
  จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 
  
  กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  
  นับจ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 
  
วิธีกำรค ำนวณคะแนน 

 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาก
ผลงานวิจัย 

5 6-10 11-15 16-20 ≥21 
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 ตัวช้ีวัด 1.3 จ านวนรางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย 
 
 ค ำอธิบำย 
 มหาวิทยาลัยจันทรเกษม ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และสามารถส่งผลงานเข้ารับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  
 

 ข้อมูลที่ติดตำม 
 จ านวนรางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย 
 
   กำรค ำนวณผลกำรด ำเนนิงำน  

นับจ านวนรางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนรางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย 
 

1 2 4 5 ≥6 
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 ตัวช้ีวัดที่ 1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
 
 ค ำอธิบำย 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยงานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  
   
 

 เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
  
 เกณฑ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น  
  คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
  คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
  คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท 
  
 สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณจ านนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
      จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยภายในสถาบันทั้งหมด 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถำบัน 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
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หมำยเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม  
ผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้น ๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริม สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
 
 ตัวช้ีวัด 2.1 จ านวนชุมชนในพ้ืนที่บริการที่มีการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน 
 
 ค ำอธิบำย 

  การพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรับผิดชอบ คือการมี
ฐานข้อมูลของชุมชนในพ้ืนที่บริการที่แสดงถึง ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมที่แสดงสถานะของต าบล 6 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ การเมืองการ
ปกครอง และด้านการศึกษาในพ้ืนทีบ่ริการ  ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสามารถจัดท าระบบข้อมูล
ครอบคลุมทุกต าบลในจังหวัดชัยนาท และกรุงเทพ ได้แก่ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว จะเป็นคลังข้อมูล (Big 
data) ที่ส าคัญที่จะสามารถน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งโดย
มหาวิทยาลัยเอง หรือหน่วยงาน องค์กรภาคีร่วมพัฒนาต่างๆ น าสู่เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  

 
 ข้อมูลที่ติดตำม 
 จ านวนชุมชนในพ้ืนที่บริการตามแผนที่แสดงสถานะของต าบล 6 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง และด้านการศึกษาในพ้ืนที่บริการ   
 
 กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  
 นับจ านวนชุมชนในพ้ืนที่บริการที่มีการจัดท าฐานข้อมูลชุมชนทั้ง 6 มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ 
สภาวะแวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง และด้านการศึกษา 
   
 
เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนชุมชนในพ้ืนที่บริการที่มี
การจัดท าฐานข้อมูลชุมชน 

<3 3 4 5 >5 
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 ตัวช้ีวัด 2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานที่บรรลุตามแผนบริการวิชาการ 
 
 ค ำอธิบำย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 และมีการก าหนดพ้ืนที่
รับผิดชอบในการพัฒนาและมีการก าหนดชุมชนเป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผนบริการวิชาการ โดยคณะ/
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและบรรลุ
ตามตัวชี้วัดตามแผนที่ก าหนด 
 
 ข้อมูลที่ติดตำม 
             โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

          จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุตามแผนบริการวิชาการ 

    

         จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนบริการวิชาการ 

 
เกณฑ์กำรประเมินผล 
เกณฑ์กำรประเมิน   1 คะแนน  2 คะแนน   3 คะแนน   4 คะแนน      5 คะแนน 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ที่บรรลุตามแผน
บริการวิชาการ 

60 61-70 71-80 81-90 ≥91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 
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 ตัวช้ีวัด 2.3 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนิน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
 
 ค ำอธิบำย 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มีการบริการวิชาการแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม โดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายทั้งจังหวัดชัยนาท เขตลาดพร้าว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้กลไก RMU DRMU และ TRMU โดยมีคณะต่างๆ ลงพ้ืนที่ในการให้บริการวิชาการ 
รวมถึงการประสานงานกับพ้ืนที่ ทั้งหน่วยงานระดับท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม ภาคี
เครือข่าย รวมถึงบุคคลส าคัญในพื้นที่เพ่ือเป็นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และภาคี
เครือข่าย ในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย  และ
ชุมชนสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้เกิด
ความเข้มแข็ง และยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

 ข้อมูลที่ติดตำม 
   1. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 

 กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

นับจ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนที่ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 

<6 6 7 8 >8 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
 
 ตัวช้ีวัด 3.1 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 
 ค ำอธิบำย 
 งานวิชาการ - งานเขียนทางวิชาการท่ีได้รับการอธิบาย การวิเคราะห์ประเด็นอย่างชัดเจน ตามหลัก
ทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย บทความวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ – วารสารในประเทศที่
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและอยู่ในฐาน TCI รวมถึงวารสารนานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลงานวิจัยระดับชาติ 
 
 

 ข้อมูลที่ติดตำม 
1. จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ  
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
 
 กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

 
จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ  
 

    

          จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

 
เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละของผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทีต่ีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

60 61-70 71-80 81-90 ›90 

 
 
 
 
 
 

X 100 
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 ตัวช้ีวัด 3.2 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 
 ค ำอธิบำย 
 งานวิชาการ - งานเขียนทางวิชาการท่ีได้รับการอธิบาย การวิเคราะห์ประเด็นอย่างชัดเจน ตามหลัก
ทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย บทความวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ –มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบและอยู่ในฐาน TCI รวมถึงวารสารนานาชาติที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
 
 

 ข้อมูลที่ติดตำม 
1. จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
 
 กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

 
จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
 

    

          จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

 
เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละของผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทีต่ีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ทั้งหมด 

50 51-60 61-70 71-80 ›80 

 
 
 
 
 
 

X 100 
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 ตัวช้ีวัด 3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 
 
 ค ำอธิบำย 
 ผลงานวิชาการงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจด  
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
สถาบันวิจัยและพัฒนาก็จะได้ผลักดันให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น การนัดพบระหว่างนักวิจัยพบ
ผู้ประกอบการ แหล่งทุนวิจัยวิจัย เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดงานเพ่ือให้นักวิจัยได้พบผู้ประกอบการเป็นประจ าทุกปี 
 
 

 ข้อมูลที่ติดตำม 
1. จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
2. จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 

 
 กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

 
จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
 

    

                   จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 
 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล 
 
 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชนเมือง 

60 61-70 71-80 81-90 ≥91 

 
 
 

X 100 
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 ตัวช้ีวัด 3.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาวารสารจันทรเกษมสาร 
  
 ค ำอธิบำย 
 วารสารจันทรเกษมสาร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวารสารที่
ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มฐาน 2 (TCI 2) ซึ่งการจะให้วารสารจันทรเกษม
สารได้ขึ้นในกลุ่มฐาน 1 (TCI 1) มเีกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสาร ดังนี้ 
 เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ) 
           1. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่ก าหนด 
           2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล 
           3. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
  - ข้อมูลในบทความแต่ละฉบับซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อบทความ และชื่อของผู้นิพนธ์ 
  - Aim & Scope ของวารสารที่ชัดเจน 
  - ข้อความที่ระบุประเภทของบทความท่ีตีพิมพ์อย่างชัดเจน 
  - ข้อความที่ระบุประเภทของการ Peer review 
  - ข้อความท่ีระบุจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อบทความ 
  - ก าหนดออก 
  - รายชื่อและท่ีอยู่ของกองบรรณาธิการทุกท่าน 
  - ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน และต้องระบุรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้หรือให้ตัวอย่างการใช้เอกสารอ้างอิง 
 เกณฑ์รอง (20 คะแนน) 
           1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI (2 คะแนน) 
           2. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน (2 คะแนน) 
          3. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
    (2 คะแนน) 
           4. วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน (2 คะแนน) 
           5. วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ (3 คะแนน) 
  - การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรงจามสาขาวิชา 
  - บทความจากผู้นิพนธ์ภายในต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่
จัดท าวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
  - ความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความ 
           6. วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ (2 คะแนน) 
           7. คุณภาพของบทความในวารสาร (5 คะแนน) 
  - ความชัดเจนของรายละเอียดและบทคัดย่อ 
  - คุณภาพของบทความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร 
  - องค์ประกอบและความง่ายของการอ่านบทความ 
  - องค์ความรู้ใหม่ 
           8. เกณฑ์คุณภาพอ่ืนๆ (2 คะแนน) 
  - วารสารมีการระบุวันที่รับบทความ, วันที่แก้ไขบทความ, วันตอบรับบทความ 
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  - วารสารมีเนื้อหาและรายละเอียดของ Publication Ethics 
 
 

 การจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI 
 วารสารกลุ่มที่ 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูก
คัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 
 พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ ผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ ขึ้นไป และมีคะแนน
จากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันไม่ต่ ากว่า 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 วารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
 พิจารณาจากวารสารที่ผ่านตามเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันต่ า
กว่า 15 คะแนน แต่ไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 วารสารกลุ่มที่ 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ใน
อนาคตพิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันต่ ากว่า 10 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 
 ข้อมูลที่ติดตำม 
 การประเมินภายใน 1  ปีงบประมาณและตามเกณฑ์การประเมิน TCI พ.ศ. 2563-2565 (รอบการ
ประเมิน TCI) 
 
   กำรค ำนวณผลกำรด ำเนนิงำน  

คะแนนการประเมินภายใน 1  ปีงบประมาณและตามเกณฑ์การประเมิน TCI พ.ศ. 2563-2565 
(รอบการประเมิน TCI) 

 
เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
วารสารจันทรเกษมสาร 

ผ่านเกณฑ์
หลักบางข้อ 
และผา่น
เกณฑร์อง 
10 คะแนน 

ผ่านเกณฑ์
หลักบางข้อ 
และผา่น
เกณฑร์อง  
12 คะแนน 

ผ่านเกณฑ์
หลักทุกข้อ  
และผา่น
เกณฑร์อง  
14 คะแนน 

ผ่านเกณฑ์
หลักทุกข้อ  
และผา่น
เกณฑร์อง 
15 คะแนน 

ผ่านเกณฑ์
หลักทุกข้อ  
และผา่น
เกณฑร์อง  
16 คะแนน 

ขึ้นไป 
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 ตัวช้ีวัด 3.5 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือ
ลิขสิทธิ์ 
 
 ค ำอธิบำย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ ส่งเสริมให้น าผลวิจัยและผลงานวิชาการให้สามารถน าไป 
จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ หรือน าสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการจากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ที่ได้รับหนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองตามกฎหมาย 
 
 
 

 ข้อมูลที่ติดตำม 
 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 

 
 

   กำรค ำนวณผลกำรด ำเนนิงำน  

นับจ านวนผลงานวิจัย งานสรา้งสรรค์ หรือนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 
 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 

1 2 3 4 5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
 ตัวช้ีวัด 4.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการพัฒนา 

 ค ำอธิบำย 
 บุคลากร คือ ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัย
และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญ โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อหน่วยงานให้ด าเนินงาน
ได้มีประสิทธิภาพด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้การพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวข้องกับงานประจ า และทักษะอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 

 ข้อมูลที่ติดตำม 
1. บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งบริหาร 

1.1 จ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งบริหารที่ได้รับการพัฒนา 
1.2 จ านวนรายงานผลการพัฒนาตนเอง (อย่างน้อยคนละ 1 รายงาน) 
1.3 จ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งบริหารทั้งหมด 

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา 
2.2 จ านวนรายงานผลการพัฒนาตนเอง (อย่างน้อยคนละ 1 รายงาน) 
2.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

 

กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

จ านวนบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการพัฒนา 
 

    

              จ านวนบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้งหมด 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละของบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนาที่ได้รับการพัฒนา 

60 61-70 71-80 81-90 ≥91 

  
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 4.2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานที่บรรลุตามแผน 

X 100 
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ค ำอธิบำย 

   ความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตาม
ตัวชี้วัดที่หน่วยงานก าหนด                     
 

  ข้อมูลที่ติดตำม 

1. จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

   
   กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

  

        จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
    

         จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล 
 

 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานที่บรรลุตามแผน 

60 61-70 71-80 81-90 ≥91 

 

 

 

 

 

 

 

X 100 
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ตัวช้ีวัด 4.3  ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
ค ำอธิบำย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัย ให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย จึงต้องมีการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน  เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจหลักบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 
 
 

 ข้อมูลที่ติดตำม 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 
 
 
 กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

ผลรวมคะแนนตามตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
จ านวนตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล 
 

 ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

0.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 

 
 
 


