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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

แนวคิด หลักการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
มหาวิทยาลัยทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในพันธกิจของตนเองโดยเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร

ที่ทำกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) มากยิ่งขึ้นโดย"การร่วมคิดร่วมทำ เกิดประโยชน์ร่วมกัน ใช้
ความรู้ความชำนาญที่มีและมีผลกระทบที่ดีต่อสังคม"ในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
องค์กรในชุมชนและท้องถิ่น พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมจึงเป็นจุดเปลี่ยน (Transition) ของการ
ทางานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมดำเนินการอยู่ในรูปแบบของการให้บริการทางวิชาการ
(Service) ไปสู่การทางานร่วม (Engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็นหุ้นส่วนระยะ
ยาว (Long-term Partnership) และหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่  

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุน มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมมือประสานงานวิจัยและบริการวิชาการทั ้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย
การอุดมศึกษาของประเทศ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 

มหาว ิทยาล ัยราชภัฏจ ันทรเกษม ได ้ดำเน ินการกำหนดพื ้นที่ท ี ่ร ับผ ิดชอบเพ ื ่อให ้ เกิด 
ความร่วมมือด้านบริการวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมกับชุมชน 
ในเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนเสนา
นิเวศน์ เขตจตุจักร คณะเกษตรและชีวภาพ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนพหลโยธิน 32 เขตลาดพร้าว คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนพหลโยธิน 32 เขตจตุจักร คณะวิทยาการจัดการ
รับผิดชอบพื้นที่ ชุมชนเสนานิคม 2 คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนเสือใหญ่ เขตจตุจักร 
โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
รับผิดชอบพื้นท่ี ชุมชนเฟรนชิฟ และชุมชนเลิศอุบล 4 เขตลาดพร้าว 

จังหวัดชัยนาท มีพ้ืนที่รับผิดชอบจำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี อำเภอวัด
สิงห์ อำเภอเนินขาม และอำเภอสรรพยา โดยมีคณะรับผิดชอบ ดังนี้  

คณะวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบพื้นท่ี อำเภอหันคา 
คณะเกษตรและชีวภาพ รับผิดชอบพื้นท่ี อำเภอสรรคบุรี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบพื้นท่ี อำเภอวัดสิงห์ 
คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบพื้นท่ี อำเภอเนินขาม 
คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบพื้นท่ี อำเภอสรรพยา (ดังตารางที่ 1) 
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และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

ตารางที่ 1 แสดงพ้ืนที่รับผิดชอบ (พ้ืนที่เป้าหมาย) ของมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท 

คณะ พืน้ที่รับผิดชอบ (พื้นที่เป้าหมาย) 
จังหวัดชัยนาท กรุงเทพฯ  

คณะวิทยาศาสตร์ อำเภอหันคา ชุมชนเสนานิเวศน์ เขตจตุจักร 
คณะเกษตรและชีวภาพ อำเภอสรรคบุรี ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง เขตลาดพร้าว 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อำเภอวัดสิงห์ ชุมชนพหลโยธิน 32 เขตจตุจักร 
คณะวิทยาการจัดการ อำเภอเนินขาม ชุมชนเสนานิคม 2 เขตจตุจักร 
คณะศึกษาศาสตร์ อำเภอสรรพยา โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว 
ชุมชนเสือใหญ่ เขตจตุจักร 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  ชุมชนเฟรนชิฟ เขตลาดพร้าว 
ชุมชนเลิศอุบล 4 เขตลาดพร้าว 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการติดตั้ง

ระบบบริหารงานวิจัยในระดับคณะ เรียกว่า RMU และระดับตำบล เรียกว่า TRMU ซึ่งมีกลไกการทำงาน
ไปพร้อมๆกันทั้งในระดับคณะและระดับตำบล เพื่อสำรวจสภาพปัญหา ทุนด้านต่าง ๆ ตามบริบทของ
พ้ืนที่ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในระดับพื้นท่ี ซึ่งถือเป็นการทำงานในพ้ืนที่เชิงรุก โดยการลงพื้นที่ท่ีผ่าน
มามีการใช้กลไก RMU และ TRMU โดยกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละคณะ เพื่อให้เป็นเจ้าภาพ
พื้นที่ในการจัดทำฐานข้อมูลให้ครบในทุกตำบลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยใช้แบบสอบถามที่จัดทำโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ความหมาย 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ที่
มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ  

กลไก หมายถึง ส ิ ่งที ่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู ่ได้  ได้แก่ หน่วยจัดการ 
(Management Unit : MU) ในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ในระดับจังหวัด/
เขต (PRMU) ระดับอำเภอ (DRMU) ระดับตำบล (TRMU) ระดับคณะ (RMU) และ ศูนย์นวัตกรรมและ
พันธกิจสัมพันธ์ (Innovation and Engagement Hub) ซึ่งมีการดำเนินงานบริหารจัดการ การวางแผน
และปฏิบัติงานเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื ่อนงานพัฒนาท้องถิ ่นของ
มหาวิทยาลัย 
 กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนของหน่วยจัดการในระดับ PRMU 
DRMU TRMU RMU และ ศูนย์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ ทีม่ีการทำงานประสานกันในระบบ 
 พันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชน
ร่วมคิดและร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีการใช้ความรู้หรือเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์ร่วมกันและ
เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมท่ีประเมินได้ 
 
หน่วยจัดการในระดับต่างๆ 

PRMU (Province Research Management Unit) หมายถึง หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธ
กิจสัมพันธ์ในระดับจังหวัด/เขต 

องค์ประกอบ PRMU มีองค์ประกอบดังนี้ 
  1) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/ผู้อำนวยการเขต เพ่ือออกแบบผู้มีส่วนร่วมหรือคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ควรเป็นใคร เพื่อให้สามารถประสานงานได้ง่ายขึ้น (ภายใต้หัวหน้าสำนักงานจะมีเครือข่าย 20 
กว่าหน่วยงาน) วัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานของ PRMU อยู่ภายใต้การทำงานของจังหวัด/เขต เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2) ภาคีภาคประชาชน เชื่อมโยงกับประชาชนภายใต้การแนะนำของจังหวัด/เขต 
 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 4) ตัวแทนของ DRMU (เพื่อสร้างการประสานงานระหว่าง PRMU และ DRMU เป็นบุคคลที่
นอกเหนือจากท่ี สำนักงานจังหวัด สำนักงานเขตกำหนด) 

วัตถุประสงค์ของการ มี PRMU 
1. เพ่ือบริหารงานพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัด/เขต 
2. เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันนโยบายและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด 

(ยุทธศาสตร์จังหวัด) อำเภอ/แขวง และตำบล/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย 
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และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

3.  เพ่ือผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันในการสร้างกิจกรรมการพัฒนาและการจัดทำฐานข้อมูล
ของจังหวัดชัยนาท  

4.  เพื ่อเป็นเวทีเชิงพื ้นที่แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหน่วยงานในพื้นท่ีระดับจังหวัด 
บทบาทภาระหน้าที่ของ PRMU 

1) ผลักดันและเชื่อมโยงนโยบายการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด /เขต กับ
การปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด/เขต  

2) สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับจังหวัด/เขต และส่วน
งานท้องถิน่หรือชุมชน  

3) ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การบริหารงานวิจัยและงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  

4) ช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดตั้งและดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการจัดการความรู้และการ
นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทอ้งถิ่น  

5) รวบรวมวิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์องค์ความรู้ที่สำคัญ
ของชุมชน เพื่อนำไปสู่การผลักดันโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน และส่งโจทย์วิจัย
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ  

6) ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้เกิดระบบและการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด
ชัยนาท/เขตที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน  

7) กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยโครงการที ่รับผิดชอบศูนย์จัดการ
นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและภาคีเครือข่าย 

8) ผลักดันงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายร่วมกับคนในพ้ืนที่ 
 

DRMU (District Research Management Unit) หมายถึง หน่วยบริหารวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ในระดับอำเภอ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือบริหารงานพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนระดับอำเภอ/เขต 
2. เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันนโยบายและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับอำเภอ/

เขต และตำบล/แขวง โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันในการสร้างกิจกรรมการพัฒนาและการจัดทำฐานข้อมูล

ในระดับอำเภอ  
4. เพื ่อเป็นเวทีเชิงพื ้นที ่แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหน่วยงานในพื้นท่ีระดับอำเภอ/เขต 
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

องค์ประกอบ  
 1) นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต เพื่อออกแบบผู้มีส่วนร่วมหรือคณะกรรมการระดับอำเภอ ควร
เป็นใคร เพื่อให้สามารถประสานงานได้ง่ายขึ้น (ภายใต้นายอำเภอ) วัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานของ 
DRMU อยู่ภายใต้การทำงานของอำเภอ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2) ภาคีภาคประชาชน เชื่อมโยงกับประชาชนภายใต้การแนะนำของอำเภอ 
 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ส่วนกลาง (สวพ.) + RMU คณะ) 
 4) ตัวแทนของ TRMU (เพื่อสร้างการประสานงานระหว่าง DRMU และ TRMU เป็นบุคคลที่
นอกเหนือจากท่ีอำเภอกำหนด) 
 

บทบาทภาระหน้าที่ 
1) ขับเคลื่อนการทำงานท้องถิ ่นตามนโยบายที่จังหวัดและมหาวิทยาลัยตกลงร่วมกัน (PRMU) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ  
2) สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานระดับอำเภอ และส่วนงาน

ท้องถิ่นหรือชุมชน  
3) ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการ

บริหารงานวิจัยและงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
4) รวบรวมวิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์องค์ความรู้ที่สำคัญ

ของชุมชน เพ่ือนำไปสู่การผลักดันโจทย์วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน และส่งโจทย์
วิจัยให้กับมหาวิทยาลัยฯ  

5) ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันเพ่ือจัดทำฐานข้อมูลระดับอำเภอที่สำคัญและ
เป็นปัจจุบัน  

6) กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานร่วมกัน  
7) ผลักดันงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายร่วมกับคนในพ้ืนที่ 
 

TRMU (Tambon Research Management Unit) หมายถึง หน่วยบริหารวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ในระดับตำบล 

 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือบริหารงานวิจัยและงานเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนระดับตำบล/แขวง 
2. เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันนโยบายและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบลโดยการมี

ส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันในการสร้างกิจกรรมการพัฒนาและการจัดทำฐานข้อมูล

ในระดับตำบล/แขวง 
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

4. เพื ่อเป็นเวทีเชิงพื ้นที ่แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหน่วยงานในพื้นท่ีระดับตำบล/แขวง 

 
องค์ประกอบ  

 1. นายกเทศมนตรี  
 2. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 4. ภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการ 
 5. ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
 6. RMU 
 7. นักวิจัย  
 

บทบาทภาระหน้าที ่
1. ร่วมจัดการความรู้ วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพ้ืนที่  
2. ร่วมพัฒนาโจทย์การวิจัยและพัฒนาและส่งโจทย์วิจัยให้มหาวิทยาลัย 
3. ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
4. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานร่วมกัน  
5. ส่งต่อองค์ความรู้ที ่ได้จากงานวิจัยให้ทั้งในระดับพ้ืนที่ TRMU และศูนย์จัดการนวัตกรรม 

รวมทั้งขยายองค์ความรู้ให้กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
6. ร่วมจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 7. ผลักดันงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายร่วมกับคนในพ้ืนที่ 
 
RMU (Research Management Unit) หมายถึง หน่วยบริหารวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ในระดับคณะ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
2. ส่งเสริมให้มีการดำเนินการวิจัยวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเชิงการเรียนการสอน และเชื่อมโยง

ภูมิปัญญาสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางด้านการวิจัย ระหว่างคณะกับสถาบันการศึกษา (บูรณาการข้าม

ศาสตร์/สถาบัน)  
4. สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา

วิจัยการดำเนินงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้  
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย ทั้งด้านในการให้ความรู้ในการทำวิจัยเชิงพื้นที่ การแสวงหา
แหล่งทุน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนการนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาท้องถิ่น ทั้งนี้โดยสร้างกลไก
ลการทำงานผ่านระบบผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่ายคู่ความร่วมมือ 

 
องค์ประกอบ 

1. คณบดี 
2. รองคณบดี 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้แทนอาจารย์ตามโครงสร้างในเขตกรุงเทพ (ด้านงานวิจัย,ด้านฐานข้อมูล,ด้านบริการวิชาการ) 
5. ผู้แทนอาจารย์ตามโครงสร้างในเขตจังหวัดชัยนาท (ด้านงานวิจัย,ด้านฐานข้อมูล,ด้านบริการ

วิชาการ) 
6. ผู้แทนบุคลากร 
7. ผู้แทนที่มีบทบาท/ประสบการณ์ ในการวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์ 

 
บทบาทหน้าที่ 

1. สังเคราะห์โจทย์วิจัยจากข้อมูลความต้องการจากชุมชนและจังหวัด/เขต เพื่อนำมาเป็นข้อมูล
สำหรับนักวิจัยในคณะสำหรับการขึ้นโจทย์วิจัย 

2. ส่งเสริม ผลักดัน ติดตาม ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด impact ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
3. กำกับดูแลให้โครงการวิจัย/งานพันธกิจสัมพันธ์ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และทำการ

ประเมินผลกระทบงานวิจัยต่อชุมชน 
4. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย (งบประมาณ แผนการดำเนิ นงานวิจัย 

วิธีการดำเนินงานวิจัย) และคุณสมบัติของผู้ขอทุน ทำการกลั่นกรองข้อเสนอวิจัยในระดับคณะก่อน
นำเสนอ สวพ. พิจารณาการให้ทุน 

5. ประสานงานด้านต่าง ๆ เช่น เป็นตัวเชื่อมระดับตำบล ระดับอำเภอ และ สวพ.  
6. ร่วมจัดทำฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
7. ผลักดันงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายร่วมกับคนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

 
ศูนย์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ศูนย์จัดการนวัตกรรมฯ หมายถึง หน่วยศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างองค์กรหลัก
ของจังหวัดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลและนวัตกรรม 
องค์ความรู้ แบบบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
และจังหวัด โดยมีระบบและกลไกท่ีเชื่อมประสานงานอย่างเป็นระบบ  
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

 วัตถุประสงค์ของการมีศูนย์นวัตกรรมฯ 
 1) เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูล (ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ องค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น) ของชุมชนในจังหวัดชัยนาท/เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
การทำวิจัย และประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต้นน้ำ) 

2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและการดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้และการนำองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น/ชุมชน (กลางน้ำ) 

3) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยมาใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน (ปลายน้ำ) 

 
บทบาทภาระหน้าที่ 

 1) รวบรวบฐานข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหา ศักยภาพ ความต้องการ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนในจังหวัดชัยนาท เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย และประสานงานให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ต้นน้ำ) 
 2) บริหารจัดการนวัตกรรมองค์ความรู้และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น/ชุมชน
เพ่ือการพัฒนาพื้นที ่
 3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปขยายผล
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
 4) ส่งเสริมการวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบจากการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 

องค์ประกอบศูนย์นวัตกรรม 
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (RMU, สวพ., ศูนย์ชัยนาท) 
 2) หน่วยของจังหวัด/เขตที่อยู่ใน PRMU 
 3) ปราชญ์ชาวบ้านและภาคี 
 
ศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community Innovation Hub) 

พันธกิจ 
ดำเนินงานสนับสนุนงานพันธะกิจสัมพันธ์ชุมชนสร้างระบบกลไกเชื่อมโยงเครือข่าย 
ดำเนินงานสนับสนุนงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมชุมชน 
ดำเนินงานสนับสนุนบริการวิชาการพ้ืนที่ตามบริบทชุมชน 

 

นวัตกรรมระบบนิเวศน์ (Innovation Eco System) หมายถึง โครงสร้างเพื่อให้หน่วยงาน และผู้ที่
เกี ่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมได้มีการปฏิสัมพันธ์กัน เนื่องจากนวัตกรรมมีความเป็นระบบ แต่ละ
หน่วยงานไม่สามารถสร้างนวัตกรรมโดยลำพัง ต้องร่วมมือและพึ่งพากันและกันในหลากหลายด้าน อาทิ 
ด้านเทคโนโลยี การพาณิชย์ กฎหมาย สังคม การเงิน ฯลฯ  
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

 องค์ประกอบ 
 1. มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา RMU แต่ละคณะ  
 2. ชุมชน (Community) ประกอบด้วย TRMU, DRMU, PRMU 
 3. ทรัพยากร (Resources) ของหน่วยงาน ฐานข้อมูล (Database) และ ข้อมูลมหัต (Big data) 
 4. เครือข่าย (Network) เพ่ือจัดหาทุน (ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยจัดหาไม่ได้) 
โครงการนวัตกรรม (Innovation Program)  
 1. กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ (Pre-Incubate) ได้แนวคิด (Idea)  
 2. กระบวนการบ่มเพาะที่ต่อเนื่อง (Incubation) ตัวแบบผลิตภัณฑ์ (prototype)  
 3. กระบวนการการเร่งรัด (Accelerate) ระดมทุน งบประมาณ ขยายตลาด  
 
กิจกรรมใน Innovation Program 
 - กิจกรรม KM / เชิญทีมนักนวัตกรรมมาแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งสำเร็จ และ ล้มเหลว 
 - ระบบ Mentor / เชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นพ่ีเลี้ยง 
 - ค่ายฝึกอบรม (Boot camp) จัดหลายทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 - ศึกษาดูงาน 
 - การนำเสนอแนวคิด (pitching) เวทีนำเสนอผล Idea เชิงธุรกิจ // ทำอะไร - โอกาส ความ
น่าสนใจ – market size – ลงทุน/ระยะเวลาคืนทุน / แนวทางต่อยอดธุรกิจ 
 - เวทีแสดงตัวแบบผลิตภัณฑ์ 
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการบริหารงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
กรุงเทพฯ/ 

จังหวัดชัยนาท 

สถาบันวิจัยและพัฒนา PRMU 

RMU  

DRMU 

TRMU 

อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร 

เครือข่าย RMU ภาคี/เครือข่าย TRMU 

งานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ 

นักวิจัยชาวบ้าน, Local organization 

ยุทธศาสตร์ 20 ปี ราชภัฏ 

ยุทธศาสตร์ มจษ. 

ขับเคลื่อนนโยบายภาคปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงานคณะ 

ภาคปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงานพื้นที่ 

ภาคปฏิบัติ
การ 

ศูนย์นวัตกรรม 

พันธกิจสัมพันธ์  

ขับเคลื่อนนโยบาย 

การขยายผลความรู้ 
การบูรณาการข้ามศาสตร์ 

การทำงานตามโครงสร้าง 

การทำงานร่วมกันระหว่าง มจษ 
และ หน่วยขับเคลื่อนในพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ภาค ี 
(ภาครัฐ/เอกชน) 

ศูนย์นวัตกรรมพันธกิจสมัพันธ์ มีการ
จัดการความรู้ และงานวิจัยในทุกระดับ 

ขับเคลื่อนนโยบายภาคปฏิบัติการ 
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การจัดทำ
ยุทธศาสตร์การ

วิจัย 

ต้นน้ำ 

การจัดทำแผน
บูรณาการวิจัย 

การเผยแพร่
ผลงานวิจัยเพื่อ
การใช้ประโยชน์ 
การผลักดันเชิง

นโยบาย 

ปลายน้ำ 

การบริหารจัดการ 
ติดตาม สนับสนุน 

กลางน้ำ 

P 

C 

A 

ระบบ
สนับ 
สนุน 

ระบบฐานข้อมูล 
- ฐานข้อมูล อปท/ 
ชุมชน 
- ฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัย 
- ต้นทุน ศักยภาพ
ชุมชน 

ระบบเครือขา่ย 
- เครือข่าย RMU 
TRMU 
- อปท 
- ภาคีภาครัฐ 
- ภาคีภาคเอกชน 
- ภาคีภาคประชาชน 
- ภาคีภาควิชาการ 

ระบบการจดัการ
ความรู ้
- การจัดการความรู ้
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ การ

พัฒนา
คน 

การพัฒนา
เครือข่าย 

การพัฒนา
งาน 

ระบบสนับสนุน 

คู่มือ และเคร่ืองมือ
การบริหารจัดการ
งานวิจัยและพันธ

กิจสมัพันธ ์

ผลลัพธ์ 

แผนการบริหาร
จัดการงานวิจัย

และพันธกิจ
สัมพันธ ์

เครือข่ายงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนา

พ้ืนที่ 

กลไกการสร้างองค์
ความรู้และการใช้
ประโยชน์อย่าง

ต่อเนื่อง 

ระบบการบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

D 

ผลกระทบ 

มีนักวิจัย มจษ. 
และนกัวิจัยชมุชน 

ที่เก่ง 

เกิดองค์ความรู้
และนวัตกรรม 

เกิดงานและรายได้ 

เป็นมหาวิทยาลัย 
คู่ชุมชน 

เกิด 
การเปลี่ยนแปลง
นำไปสู่การพัฒนา

อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติงาน

พ้ืนที่ 
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

 
 
 

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
• การร่วมประเมนิโดยชาวบ้าน ภาคีเครือข่าย 
• การประเมนิระดับคณะ 
• เสนอกรรมการระดับมหาวิทยาลยั และเครอืข่ายภาควิชาการ 

ระบบการนำงานวิจัยไปเผยแพรแ่ละใช้ประโยชน์ 
• ระบบกลั่นกรองผลการวิจยั 
• การตีพมิพ์เผยแพร่  
• ประชุมวิชาการ 
• การนำงานวิจยัไปใช้ประโยชน ์
• การส่งมอบความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ระบบติดตามและสนับสนุนการวิจยั 

• การติดตามผลการดำเนินกจิกรรม 
• การติดตามความก้าวหน้าผลการวิจยั (ชาวบ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนรว่ม

ในการติดตามความกา้วหน้า) 
• ระบบเสริมพลังให้กับนักวจิัย (ดูงาน, อบรมโดยวิทยากร) 
• การถอดบทเรยีนทุกครั้งที่ดำเนินกิจกรรม 
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการบูรณาการการวจิัยระหว่างศาสตร์และ

พื้นที่ 

ระบบการพัฒนาโจทย์วิจัย 
• การแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ับชาวบ้าน ภาคีเครอืข่าย  
• การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหา ความตอ้งการ ทุนและศักยภาพชมุชน และโจทย์

วิจัยแบบมีส่วนร่วม 
• กำหนดกรอบประเด็นปัญหาการวิจยั 
• การมสี่วนร่วมของ TRMU DRMU และ PRMU 

• คู่มือบริหารจัดการ
งานวิจัย 

• ชุดความรู ้
• พัฒนาโครงสร้าง

และระบบบริหาร
งานวิจัย 

• พัฒนาระบบ
สนับสนุนงานวิจัย 

• ความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกีย่วข้อง 

โครงสร้างและระบบบริหารงานวิจัย 
และพันธกิจสัมพันธ์ 

ระบบพี่เล้ียงและโค้ช
นักวิจยั (Mentorial and  

coaching system) 

ระบบสนับสนนุ 

ระบบเครือข่าย
 

ระบบ
 

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

บุคลากร มจษ. 

RMU TRMU 

DRMU 

นักวจิัยชาวบ้าน 

ยุทธศาสตร์ มรภ.  
จันทรเกษม 

ยุทธศาสตร์ของพื้นที่ 

ปัญหา ความต้องการของพื้นที่ 

กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

นโยบายแหล่งทุน 

PRMU 

การจัดการ
ความรู้ (ศูนย์

ระบบพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 

• ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความสุข 

• บรรลตุาม
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ของพื้นที ่

กระบวนการ ผลลัพธ ์

ผลกระทบ 

ปัจจัยนำเข้า 
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ศึกษาฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม 

ศึกษาสภาพของพื้นที ่
• ทุน 
• ศักยภาพ 
• ปัญหา 
• ความต้องการ 

ศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดการฐานข้อมูล 

การเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย 
• สสส 
• มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 

ได้งานวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์ท่ีตรงกับความ
ต้องการของพื้นท่ีและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ได้การพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาพื้นท่ี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
สร้างนโยบายและยุทธศาสตร์การทำงานกับพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ 

สร้างการบูรณาการเครือข่ายฐานข้อมูลท้ังในระดับพื้นท่ี 
จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ 

Input Process Output 

Impact 

ฐานข้อมูลของท้องถิ่น 

Infographic 

reports 

ฐานข้อมูลของท้องถิ่นที่สมบูรณ์ 

Infographic 
reports 

RMU TRMU DRMU PRMU พ่ีเลี้ยง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การคืนข้อมูลกลับสู่ชุมชน 

ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 

ทุกภาคส่วนในชุมชน 

สังคม 

เศรษฐกิจ 

สุขภาพ 

สภาวะแวดล้อม 

ทุน 

การเมืองการปกครอง 

การศึกษา 

ศักยภาพ 

ปัญหา 

ความต้องการ 

กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล 

กระบวนการการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบความถูกต้อง    
โดยคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ 

วิเคราะห์ สังเคราะห ์ แก้ไข 

ฐานข้อมูลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ฐานข้อมูลเดิมของท้องถิ่น 

ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

หน่วยบริหารจัดการงานฐานข้อมูลพื้นท่ี 

กระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูล 

กระบวนการวิเคราะห์ จำแนกและจัดกลุ่มข้อมูล 

มีหน่วยจัดการงานวิจยัและ 
พันธกิจสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง 

RMU TRMU 

DRMU PRMU 
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ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวจิัย 

และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รวบรวม

ข้อมูล 

ระบบบริหารศูนย์
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ชุมชน 

การนำนวัตกรรมในพ้ืนที่
ไปใช้ประโยชน ์

ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนในจังหวัด
ชัยนาทที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันในระดับจังหวัด 

อำเภอ ตำบล ภาคประชา
สังคม และมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดำเนนิงานจัดตัง้ศูนยบ์ูรณาการพนัธกิจสัมพันธ์และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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องค์ประกอบ 

1. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 
(RMU, สวพ., ศูนย์
ชัยนาท) 
2. หน่วยของจังหวัด/
เขตที่อยู่ใน PRMU 

3. ปราชญ์ชาวบ้านและ
ภาค ี

1. ดำเนนิงานสนับสนุนงาน
พันธกิจสัมพนัธ์ชุมชนสร้าง
ระบบกลไกเช่ือมโยง
เครือข่าย 
2. ดำเนนิงานสนับสนุนงาน
ด้านการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมชุมชน 
3. ดำเนนิงานสนับสนุน
บริการวิชาการพื้นท่ีตาม
บริบทชุมชน 

Innovation Program 

1. University RMU (คณะ
สวพ. มหาวิทยาลัยฯ) 
2. Community TRMU<--
>DRMU <--> PRMU 

3. Resources Database -
-> Big data 

4. Network ทุน/ทรัพยากร
ที่มหาวิทยาลัยจัดหาไม่ได้ 

พันธกิจ Innovation Eco System 

KM ทีมนักนวัตกรรมมาแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งสำเร็จ และ ลม้เหลว //ระบบ Mentor เชิญผูท้ี่ประสบความสำเร็จมาเปน็พี่เลีย้ง // 
Boot camp จัดหลายทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ //ศึกษาดงูาน //pitching เวทนีำเสนอผล Idea เชิงธุรกิจ // ทำอะไร - โอกาส ความนา่สนใจ – market 
size – ลงทุน/ระยะเวลาคนืทุน / แนวทางต่อยอดธุรกิจ // เวทแีสดงตัวแบบผลติภัณฑ ์

1. Pre-Incubate // 
Idea ได้แนวคิด 

2. Incubate // 
prototype ตัวแบบ
ผลิตภัณฑ ์

3. Accelerate // 
Budget ระดมทุนขยาย
ตลาด 

 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์และนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร่วมกับภาคีเครือข่าย 


