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ค าน า 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)  โดยตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของ
หน่วยงาน และความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันของสังคมและประเทศชาติ  เพ่ือเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนด าเนินงาน
ต่างๆ ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยน าทิศทางของแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่  13 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2566 – 2570 รวมทั้งนโยบายสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 นโยบายของคณะ
ผู้บริหาร และข้อมูลสถิติต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย และระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัย นั้น 

อย่างไรคณะท างานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 
2570 และแผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประจ าปีงบประมาณ 2566  ใคร่ขอขอบคุณ ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการการสถาบันวิจั ยและพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
และสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนฯสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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บทที่ 1 

ปัจจัยภายนอกและภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การจัดท าแผนกลกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ ผ่าน
มาน ามาวิเคราะห์และปรับปรุง รวมถึงการท าทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ฉบับที่13 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

กระบวนการ กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เริ่มจากยุทธศาสตร์ใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
การวิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง   
  แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 
2579  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สู่การสร้างจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของ มหาวิทยาลัยออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านการเรียนการสอนที่เน้นการยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัด 
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านการวิจัย ซึ่งมุ่งพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 3. การบริการวิชาการ โดยใช้การประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจ สัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชน ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และเผยแพร่มรดกทาง วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และ 5. ด้านอ่ืน ๆ ที่มุ่งพัฒนาระบบ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศการมีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  และกระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2560 – 2579 นั้น เริ่มจากการปรับ
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยในระยะที่ 1 เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ที่ 2 โดยมี
เป้าหมายของระยะนี้คือ การมุ่งสู่การเป็นองค์การบริหารตนเองของมหาวิทยาลั ย ขณะที่ใน ระยะที่ 3  
คือ การเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ และระยะที่ 4 คือ การเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570         
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1.1 ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย 
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ใน มาตรา 65 ให้รัฐบาลต้องจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นทิศทางการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลา 20 ปี รวมทั้งออกเป็นพระราชบัญญัติ
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดในหมวด 1 มาตรา 5 ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี ส่งผลให้ทุกแผนรวมทั้งแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราขภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์ชาติก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ : ปฏิรูปการเรียนรู้ 
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต คนไทยที่มีคุณธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สร้างสุขภาวะที่
ดี และความอยู่ดีมีสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างความมั่นคงในชีวิต 
และทรัพย์สิน สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม และความสมานฉันท์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ : ระบบบริหารราชการแบบบูรณาการพัฒนาข้าราชการมื ออาชีพ 
ต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้มีความชัดเจน ทันสมัย 

 1.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ประเด็น 
     เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมีประเด็นที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  ประเด็นที่  8 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
คนไทยน าหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพ่ิมข้ึน ได้รับ
การพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม เป้าหมาย ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม  

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมาย 
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป้าหมาย 
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ประเด็นที่ 23 การ
วิจัยและพัฒนา เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
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 1.1.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นั้นมีทั้งหมด 17 

เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  ได้แก่ Goal 4: Quality Education 
เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote 
lifelong learning opportunities for all) ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและ
เด็กหญิงในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (4.2), ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (4.1), การเข้าถึงการศึกษา
ระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่จ่ายได้และมีคุณภาพส าหรับชายและหญิงทุกคน 
(4.3), และในภาพรวมเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ (4.6), เน้นให้
ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ ชนพื้นเมือง และกลุ่มเปราะบาง 
(4.5) นอกจากนี้เป้าหมายนี้ยังส่งเสริมให้เพ่ิมจ านวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน และ
การเป็นผู้ประกอบการ (4.4), และเน้นให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอีกด้วย (4.7) ในเชิงนโยบาย เป้าหมายนี้จะเน้นให้มีการยกระดับอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการศึกษาให้อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และผู้มีเพศสภาวะหลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมให้ปราศจากความรุนแรงต่อกลุ่มเหล่านี้ 

(4.a), ขยายโอกาสด้านทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ (4.b), และเพ่ิม
จ านวนครูที่มีคุณภาพผ่านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายที่ 4  คือ 1.ให้
ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่
สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 2.เพ่ิม

จ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่
ดีและการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 3. ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกัน
ว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการชนพ้ืนเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่า
เทียม ภายในปี 2573 4.สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิงสามารถอ่าน
ออกเขียนได้และค านวณได้ภายในปี 2573 5. สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การ
เป็นพลเมืองของโลกและความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนะธรรมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2573 6. สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ
และเพศภาวะและให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 7.ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพและโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเทคนิค 
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆภายในปี 2563 8.เพ่ิมจ านวน
ครูที่มีคุณภาพรวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลัง
พัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
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1.1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อนที่จะมีการ

ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
แผนหลักเพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีความสอดคล่องเชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีตที่
ผ่านมา จึงมีลักษณะครอบคลุมประเด็นการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างรอบด้าน (Comprehensive Plan) 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าขอ
งบประมาณให้เชื่อมโยงสนับสนุนเป้าหมายของแผนฯ การพัฒนาประเทศภายใต้กรอบแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมา
จึงให้ความส าคัญกับมิติการพัฒนาประเทศทุกด้านอย่างเท่าเทียมและสมดุลกัน โดยจุดเน้นของแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของมิติการพัฒนาแต่ละด้านเป็นหลัก เพ่ือมุ่งหมายให้การ
บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนพัฒนาแต่ละมิติในท้ายที่สุดจะบูรณาการผลรวมที่เกิดขึ้นและท าให้ประเทศ
บรรลุเป้าหมายในภาพใหญ่ภายใตแ้ผนฯ ที่ก าหนดขึ้นได ้
 
 
 
 
 
 ท่ามกลางโอกาสและความเสี่ยงที่ประเทศจะต้องเผชิญ อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง ระดับโลกที่เกิดขึ้นและบริบทภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน รวดเร็วนั้น การวาง
กรอบทิศ ทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปให้สามารถก าหนดแนวทางที่ประเทศจะมุ่งไปเพ่ือบรรลุผลใน
ระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติได้นั้น จ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการและ
รับมือกับ ความเสี่ยง ตลอดจนสรรคสร้างประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งความ
เชื่อมโยง ระหว่างแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ตลอดจนผลกระทบและความปกติใหม่ 
(New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เข้ามากระทบต่อสถานะของการพัฒนา
ประเทศ โดยพิจารณาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน นั้น พบว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่
ส าคัญซึ่ง จะส่งผลท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการพิจารณายกระดับหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานไปจาก
เดิมอย่าง มีนัยส าคัญ ดังนี้ 
   1.1.4.1 ความม่ันคง มีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ 5 ประการ อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ดังนี้ 
    1.โอกาสในการใช้เทคโนโลยีและ Big Data เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทางความมั่นคง 
    2.โอกาสในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เข้าถึงได้
ง่าย และตอบสนองประชาชนได้ดีขึ้น 
    3.ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์สูงขึ้น 
    4.ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัย มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และรุนแรง 
มากขึ้น 
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   1.1.2.2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ 9 ประการ อัน
เป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า และความพยายามระดับโลกในการ
ลดการปล่อย GHG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.1.4.2  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ 5ประการ 
อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร การขยายตัวของความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมและอนาคตของงาน 
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  1.1.2.4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ 6 ประการอัน
เป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล การขยายตัวของความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ และอนาคตของงาน 
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 1.1.4.3  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ 
3 ประการ อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
พยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล่อย GHG การขยายตัวของความเป็นเมือง พลังงานหมุนเวียนและยาน
ยนต์ไฟฟ้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.1.4.4 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีความเสี่ยงและโอกาสที่ส าคัญ 4ประการ 
อันเป็นผลเนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงส าคัญด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม อนาคตของงานและการขยายตัวของความเป็นเมือง 
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  1.1.4.5 องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่)“เศรษฐกิจสร้างคุณค่ า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) 
   เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ระบุทิศ
ทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การก าหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้นคัดเลือก
ประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value andSustainable Thailand ใน
องค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added 
Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (HighOpportunity Society) 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly 
Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใต้
องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้มีการก าหนด“หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทย
ปรารถนาจะเป็นมุ่งหวังจะ‘มี’หรือต้องการจะ‘ขจัด’ในช่วงระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือสะท้อน
ประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญต่อการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailandภายใน
ปี 2570 โดยรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังนี้ 
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1.1.5 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ได้ถูกจัดท าขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงมี
เป้าหมาย ไม่เพียงแค่พัฒนาศักยภาพของคนในประเทศเท่านั้น แต่มุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศเป็น
แหล่งรวมทรัพยากรทางด้านความคิดทั้งบุคลากร ความรู้และเครื่องมือที่น าสมัย เพ่ือการสร้างผลงานวิจัยใหม่ 
ๆ แนวคิดและองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตลอดจนการสร้างหลักสูตรชั้นน าที่สามารถผลิตบุคลากรที่ตอบสนองตลาดแรงงานในสัดส่วน ที่เหมาะสม โดย
มีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับระดับสากล ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศในภาพรวม 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี เป็นไปตามเจตนาที่ตั้งไว้ ที่ต้องการเห็นอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญของการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพ้ืนฐานการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นส าคัญ โดยมี วัตถุประสงค์ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้
เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้วสร้างปัญญาให้สังคมไทยและสังคมโลก ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็น
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ปัจจัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ยกระดับ
ศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและตอบ
โจทย์ยุคโลกาภิวัตน์ 2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้สามารถน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม มาใช้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.เพ่ือสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงานการสร้าง
งานและการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในท้องถิ่น หรือภูมิล าเนาของตนเอง  4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
ก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองของ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาระบบบริหารแบบมืออาชีพ ด้วยการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Re - Positioning) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้ง ทักษะความคิดและการรู้คิด 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
นักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถในการใช้
ความรู้ สร้างผลงานวิจัยค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไป
แก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น ยุทศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยใน
ทุกดา้น 

1.1.6 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้

สอดคล้องและ บูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษท่ี 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมท่ีมั่นคง และสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว”  
ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ ค านึงถึง
บริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน ประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตาม 
เป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่  

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า โดยด าเนินงานควบคู่ไป

กับการปฏิรูประบบ อววน.  
ทั้งนี้ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่ส าคัญ ในระยะสั้น (1 ปี) 

ระยะกลาง (3 ปี หรือภายในปี 2565) และระยะยาว (7 ปี หรือภายในปี 2570) ดังสรุปในตาราง 
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ความส าเร็จด้าน ตัวช้ีวัดส าคัญ 2563 2565 2570 

ก า ร พั ฒ น า 
ก า ลั ง ค น แ ล ะ
องค์ ความรู้ 

จ านวนผู้ เชี่ยวชาญ วิศวกรและ ช่าง
เทคนิ ค เ พ่ือรอง รั บการ  พัฒนา เขต
เศรษฐกิจ EEC (คน) 

5,000 30,000 100,000 

สัดส่วนผู้จบการศึกษาด้าน STEM (ร้อย
ละของผู้ส าเร็จ การศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

จ านวนสิทธิบัตรที่มีการใช้งาน Patents 
in Force (ต่อ ประชากร 100,000 คน) 

3 5 20 

การยกระดับ 
ความสามารถ 
การแข่งขัน 

จ านวน  SMEs ที่ มี นวั ตกรรม  ( ร าย ) 
(ยอดขายเพ่ิม 50 ล้าน บาท/ราย) 

5,000 10,000 50,000 

จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) (ราย) 1,000 3,000 10,000 

จ านวนวิสาหกิจฐานเทคโนโลยี ที่ได้รับ
การพัฒนา (ราย) 

100 300 1,000 

อันดับความสามารถการแข่งขัน ด้าน
วิทยาศาสตร์ จัดโดย IMD 

 1 ใน 30 1 ใน 25 

ดัชนีความสามารถด้าน นวัตกรรม (GII)  1 ใน 40 1 ใน 35 

การลดความ 
เหลื่อมล้ าใน

สังคม 

รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ (บาท/
ครัวเรือน/ปี )  (จากปัจจุบัน 74 ,483 
บาท/ ครัวเรือน/ปี) 

100,000 150,000 250,000 

ชุมชนนวัตกรรม (ชุมชน) 2,000 10,000 30,000 

การพัฒนา อย่าง
ยั่ ง ยื นและ  สิ่ ง
แวดล้อ 

เพ่ิม eco-efficiency จากการ ลดการใช้
ทรัพยากรและการ เกิดของเสีย (ร้อยละ/
ปี 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 

การลงทุนด้ าน 
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา 

การลงทุน R&D ของประเทศ (ร้อยละของ 
GDP) 

ร้อยละ 1.2 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2.0 
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แพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือบรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนด 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and 
Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งในอนาคตสามารถทบทวนและปรับปรุงให้ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และนโยบายของประเทศได้ ดังนี้ 

1. แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ1.โปรแกรม
ที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ ,2.โปรแกรมที่ 2  การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ 
EEC และระบบเศรษฐกิจของประเทศ,3.โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ือ
อนาคต ,4.โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI For ALL),5.
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศมีศักยภาพ ,6.โปรแกรมที่ 6 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ 

2. แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 
โปรแกรม คือ1.โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร,2.โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย ,3.
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

3. แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 
โปรแกรม คือ1.โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ,2.โปรแกรมท่ี 
11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม,3.โปรแกรมท่ี 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 

4. แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า โดย
ด าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ อววน.ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 1.โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรม
ส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม , 2.โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า   
3.โปรแกรมท่ี 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
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1.1.7 ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2578) 
ขึ้นมา เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนฐานความรู้ ความ
เข้าใจร่วมกัน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงจัดท าคู่มือ เพ่ือให้การด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละ
มหาวิทยาลัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการ เรียน

การสอน เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
พันธกิจ   

1. สร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และ ผู้ประกอบการใน
การจัดการศึกษา  

2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะท่ีตลาดแรงงานต้องการ  
3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
4. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
5. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อมน าแนวพระราชด าริท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม   

ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

สร้างสรรค์ คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 
ขับเคลื่อน คุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียบประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
พัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

คุณภาพการศึกษา 
คุณภาพอาจารย์ 
คุณภาพบัณฑิต 
การจัดการเรียนการรู้ ส าหรับศตวรรษท่ี 21 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ระบบฐานข้อมูล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การพัฒนา
เครือข่ายในพ้ืนที่ และสร้างธรรมาภิบาล 
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1.2 ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการวิจัยของอาจารย์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพที่คาดหวัง 
1) ด้านบุคลากรให้บริการ 

 บุคลากรด้านการวิจัยสามารถให้บริการในระดับปานกลางถึงระดับดี มีความกระตือรือร้น  
 บุคลากรมีความพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการ แต่ในบางครั้งก็ไม่
สามารถตอบค าถามที่ชัดเจนตามความต้องการของอาจารย์และนักวิจัยได้ 
 บุคลากรมีอัตราการคงอยู่น้อย เจ้าหน้าที่และผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้
กระบวนการท างานขาดความต่อเนื่อง  
 บุคลากรขาดทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการมีสัมมาคารวะต่อผูท้ี่มีมาตดิต่องานในทกุ
ระดับจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
 บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนักถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ท าให้ท างานไม่
ท างานให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 บุคลากรขาดการวางแผนในการท างาน และไม่สามารถท างานทดแทนกันได้ เนื่องจากทักษะ
การรับรู้งานไม่ครอบคลุมหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน จึงท าให้ไม่สามารถท างาน บริการ 
หรือสนับสนุนนักวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 บุคลากรไม่ทราบพันธกิจหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองอย่างแน่ขัด และไม่ได้ท า
หน้าท่ีที่ตนเองถนัดอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 

 เพิ่มปริมาณบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือพัฒนาทักษะให้บุคลากรสามารถ
ท างานทดแทนกันได้ เพื่อท าให้การด าเนินการด้านวิจัยด าเนินไปอย่างไม่สะดุด  

 การสร้างความมั่นคงในอาชีพให้บุคลากรเพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาการลาออกได้  
 ควรพัฒนาทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และการมีสัมมาคารวะต่อผู้ที่มีมาติดต่องานใน
ทุกระดับจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  

 บุคลากรควรรู้ถึงภาระงานหลัก ภาระงานอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กัน ขอบเขตการท างานของตน
อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องตระหนักถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ท างานให้
สอดคล้องกับพันธกิจ 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพที่คาดหวัง 
2) ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 

 การให้บริการบางอย่างมีความสะดวก แต่ส่วนใหญ่การให้บริการมีความล่าช้า ท าให้อาจารย์
และนักวิจัยต้องติดตามด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น สถาบันวิจัยรับเรื่องแล้วแต่ไม่แจ้งความ
ความก้าวหน้าของงาน ฯลฯ 

 ระบบการจัดเก็บเอกสารของอาจารย์และนักวิจัยยังไม่เป็นมาตรฐานที่เป็นระบบอย่าง
ชัดเจน เช่น เรื่องเอกสาร/หลักฐานหาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดในหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 

 กระบวนการในการแจ้งข่าวสาร และการใช้ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมี
ความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเขียนข้อเสนอได้ทันก าหนดการที่แหล่งทุนก าหนดไว้ 

 ขั้นตอนระบบการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน ควรมีขั้นตอน ระยะเวลา การขออนุมัติทุนวิจัยจาก
ภายใน-ภายนอกที่ชัดเจนไม่มีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่สามารถ
ติดตามได้ว่าเอกสารด าเนินการถึงจุดไหนแล้ว 

 ควรปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่มีรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีการก ากับติดตามและแจ้งผล
ให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ระบบการท างานระหว่างอาจารย์และนักวิจัย 
ผู้เกี่ยวข้อง และงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ควรสร้างกฎระเบียบเง่ือนไข หรือวิธีปฏิบัติของกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน และ
แจ้งให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันอย่างชัดเจน เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในทางเดียวกัน  

 ควรวางระบบการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่ชัดเจน ตรวจสอบติตดตามได้ และควรมี
ระบบตรวจรับและตรวจสอบเอกสารที่เป็นระบบมากกว่านี้ 

 ควรมีการก าหนดโครงสร้างขั้นตอนการด าเนินงาน และแบ่งฝ่ายงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจนด้วยการแจ้งให้บุคคลทั่วไปรับทราบ อีกทั้งมีการแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยทราบ
เป็นระยะข้อมูล และติดตามได้บุคลากรท่านใดในหน่วยงาน 

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ห้องปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ให้บริการไม่เอื้อให้นักวิจัยเข้าไปติดต่องานได้อย่างสะดวก
มากนัก โต๊ะ เก้าอี้ส่วนกลางท่ีสามารถน่ังคอยรับบริการมีน้อยมาก ๆ  

 บรรยากาศดูแออัดมาก ไม่เหมาะต่อการเข้าไปติดต่อประสานงาน 

 การสร้างสภาพแวดล้อมภายในสถาบันให้รู้สึกถึงความทันสมัย ความเป็นวิจัยและพัฒนา 
เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อได้เห็น  

 การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ไม่แออัด กว้างขวาง เหมาะต่อการเข้าไปติดต่อประสานงาน 
 ควรมีการน ารางวัล ภาพการจัดงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลการวิจัยมาแสดง รวมไป
ถึงการจัดพื้นที่รอรับบริการที่ทันสมัย สวย มีที่นั่ง โต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์กลางให้บริการ
สืบค้น เป็นต้น แก่ผู้มาขอรับบริการ 

 ควรมีมุมประชุมหารือที่สะดวกสบายส าหรับที่นักวิจัยสามารถเข้าไปติดต่อประสานงาน 
พูดคุยในระยะเวลาที่ยาวนานได้ 
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4) ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัยน้อยมาก เมื่ออาจารย์และนักวิจัยทราบว่ามีการเปิดรับ
ข้อเสนอก็ใกล้ถึงก าหนดส่งแล้ว ในบางครั้งท าให้ไม่สามารถท าข้อเสนอได้ทัน ท าให้พลาด
การสนับสนุนทุนวิจัยไป  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาออกประกาศล่าช้าจนลดโอกาสส าหรับอาจารย์และนักวิจัยที่อยาก
ขอทุน 

 อาจารย์บางท่านในมหาวิทยาลัยไม่ทราบเลยว่าทางมหาวิทยาลัยมีคลินิกวิจัย  และทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีบริการด้านใดบ้าง ซึ่งเป็นจุดอ่อนส าคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัย
ของทางมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ต่อทั้ง
บุคลากรภายในและภายนอกได้ทราบน้อยมาก ๆ 

 ควรปรับปรุงในการอัปเดตข่าวสารที่ครอบคลุมประกาศทุนต่าง  ๆ แบบทันทีที่ได้รับ
ข่าวสาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอทุนของนักวิจัย และท าให้นักวิจัยสามารถบริหาร
จัดการเวลาของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ควรประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้
รู้ว่ามหาวิทยาลัยก็ท าการวิจัยและพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและชุมชน  

 ควรปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้มีกิจกรรมความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ 
เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ ฯลฯ และควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในมีความหลากหลาย 
เช่น ไลน์ อินสตาแกรม ฯลฯ และระบุให้ชัดเจนว่าจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทาง
ไหนบ้าง และมีช่องทางไหนเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์หลัก 

 
5) ด้านทรัพยากรและระบบสารสนเทศ  

 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนายังขาดความน่าสนใจ ใช้งานและค้นหาเอกสารยาก 
รวมถึงเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ให้ดาวน์โหลด ไม่มาสามารถดาวน์โหลดได้ หรือดาวน์
โหลดมาแล้วใช้งานไม่ได้ เอกสารหรือแบบฟอร์มบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารแล้วแต่
ยังไม่ท าการอัปโหลดเข้าในเว็บไซต์ ขาดการการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

 ฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติต่าง ๆ เพื่อหาเอกสารงานวิจัย เช่น Scopus ใช้ไม่ได้ เพราะ
การเข้าถึงเอกสารงานวิจัยได้ง่ายนั้นเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยต่าง ๆ ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ นักวิจัยจึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 มหาวิทยาลัยขาดฐานข้อมูลนักวิจัยแยกตามด้านว่ามีนักวิจัยถนัดงานวิจัยด้านใดบ้าง แต่ละ
ด้านมีปริมาณเท่าใด เพื่อตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยยังขาดผู้เช่ียวชาญงานวิจัยด้านไหนอยู่  
ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้นักวิจัยได้ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถช่วย
พยากรณ์และวางแผนการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้ด้วย 
 

 ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ทันสมัยอยู่ตลอด การจัดวางหน้า 
Webpage เข้าใจง่าย อัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ เช่น ข้อมูลด้านทุนวิจัย ต้องทันเวลา 
และทันทีเมื่อแหล่งทุนประกาศ ซึ่งอาจประกาศในเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ ฯลฯ ของสถาบันวิจัย
ฯ และมหาวิทยาลัย หรือช่องทางอื่น ๆ  

 เอกสารที่ไม่ใช้แล้วก็ขอให้น าออกจากระบบและอัปโหลดเอกสารที่เป็นปัจจุบันที่สุด
เท่านั้น  

 ฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาติต่าง ๆ  เพื่อหาเอกสารงานวิจัย เช่น Scopus ควรปรับปรุง
ระบบให้เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เพียงอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยท าการ login 
User เข้าใช้ระบบ Wifi ก็สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยได้ทันที ไม่ต้องโหลด VPN 
หรืออ่ืน ๆ มาแล้วก็ยังไม่สามารถใช้ได้เหมือนเดิม 
ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย และผู้ทรงแบบละเอียด เพื่อให้มหาวิทยาลัยเลือกใช้
นักวิจัย และมอบหมายงานวิจัยให้เหมาะสมกับความถนัด ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ควร
ท าให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
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6) ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 

 ขั้นตอนต่าง ๆ การบริหารจัดการงานวิจัยไมชั่ดเจน และไม่เสถียร มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ท า
ให้เกิดความสับสนในการบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายของบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
การเงิน ไม่สื่อสารกันอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุส าคัญที่ท าให้กระบวนการวิจัยเกิดขึ้นช้าเพราะ
การเงินยังไม่อนุมัติ 

 การสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และจากแหล่งทุนภายนอกต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ยังน้อยอยู่ 

 ข้อเสนอโครงการค่อนข้างมีขีดจ ากัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงพื้นท่ี ซึ่งในบางครั้งงานวิจัย
ที่อาจารย์เช่ียวชาญ และสนใจนั้นสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ 

 ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ ที่เน้นการท าการวิจัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งมักเป็นกรอบการวิจัยที่เน้นการพัฒนาพื้นที่ ท าให้อาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่อาจารย์และนักวิจัยไม่สามารถก าหนดหัวข้อได้ เนื่องจากเชี่ยวชาญการสร้างงานหัวข้อวิจัย
ในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ในห้องปฏิบัติการมากกว่า ท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัย ประกอบกับระยะทางในการเดินทางไปด าเนินการวิจัยในจังหวัดสระแก้วค่อนข้างไกลมาก 
ท าให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายการเดินทางค่อนข้างมาก 

 ด้านการเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบของผลงานบทความวิชาการและวิจัย และ
การจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร รวมไปถึงการจดตราสินค้าที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการ
จ่ายเงินรางวัลสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยท่ีเผยแพร่ผลงานได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดี ท าให้เกิดแรงจูงใจท่ี
ท าให้เกิดการสร้างผลงานมากขึ้น 

 ไม่มีแผนหรือนโยบายด้านการท าวิจัย กระบวนการกลั่นกรอง เกณฑ์การให้ทุนภายใน-ภายนอก 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ชัดเจน ท าให้ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมให้เจ้าหน้าที่บริหาร
จัดการงานวิจัยและอ านวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ   

 การให้เขียนข้อเสนอสมบูรณ์ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งท าให้ข้อเสนอโครงการที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ
น้อยเสี่ยงต่อการไม่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย 

 ควรสร้างระเบียบปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติของกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยที่ยึดถือและปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดปัญหาความสับสน
และไม่ชัดเจน  

 การแก้ไขปัญหาระบบการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น 
งานวิจัยก็จะสามารถด าเนินไปได้ตรงกับแผนท่ีวางไว้ ลดการขอขยายระยะเวลา 

 ควรสร้างข้อตกลงระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน (MOU) ในการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ให้มากยิ่งขึ้น และครอบคลุม
ทุกศาสตร์ 

 ข้อเสนอโครงการอยากให้เปดิกว้างมากขึ้นไม่ควรเน้นเฉพาะเชิงพื้นที่ เพื่อเปิด
โอกาสให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้พัฒนางานวิจัยมากยิ่งข้ึน 

 ควรพัฒนาระบบแผนกระบวนการอนุมัติทุนทั้งภายในและภายนอกที่ชัดเจน 
รวดเร็ว และตรวจสอบได ้

 มีการก าหนดนโยบาย แผนการท างานต่าง ๆ อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และ
ท างานตามที่วางแผนไว้ เพื่อให้เกดิการบรหิารงานวิจัยท่ีเป็นระบบและเกดิ
ประสิทธิภาพ 

 ควรเปิดโอกาสให้การท าวิจัยในบริบทและพื้นที่ที่หลากหลาย ไม่ควรเน้นการวิจัย
เฉพาะพื้นท่ีจังหวัดปทุมธาน ีและจังหวัดสระแก้ว 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพที่คาดหวัง 
7) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 การส่งเสริมยกระดับ และบ่มเพาะนักวิจัยนั้นยังอยู่ในระดับน้อย ซึ่งอาจท าการบ่มเพาะแก่
อาจารย์ในทุกระดับเพื่อ Upskill และ Reskill ให้ตื่นตัวกับการท าวจิัยเพื่อพัฒนาตนเอง
อยู่อย่างเสมอ 

 การรับนโยบายด่วนจนท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่มีข้อมลูส าหรับการด าเนินงานต่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องก าหนดกรอบแนวคิด 
เป้าหมาย และโจทย์วิจัยของพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ให้ชัดเจน
เพื่อให้นักวิจัยได้ท างานได้ตรงกับความต้องการของชุมชน ไม่ยัดเยียดหรือเพิ่มภาระให้
ชุมชน และควรเปิดโอกาสสนับสนุนทุนให้แก่นักวิจัยที่มีพื้นที่วิจัยในจังหวัดอื่น ๆ รวมไป
ถึงหัวข้อวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ในห้องปฏิบัติการด้วย 
 

 
 1.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการวิจัยของของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อมหาวิทยาลั ยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพที่คาดหวัง 
1) ด้านการประสานงาน 

 ขาดความยืดหยุ่นกรณีบูรณาการงานวิจัยหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ 
 การประสานงานกับนักวิจัย/อาจารย์โดยตรงจะสะดวกกว่า 
 บุคลากรผู้ประสานงานยังขาดความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงาน เช่น แบบฟอร์ม 
ขั้นตอน ฯลฯ 

 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาควรมีแผนรองรับปัจจัยเสี่ยงจากการเผชิญกับนโยบาย
เร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับมหาวิทยาลัย และนักวิจัย 

 ควรมีหน่วยงานกลางท่ีท าหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยสามารถสนับสนุนการท างานของ
นักวิจัยเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ ทั้งเรื่องเครื่องมือ สถานที่ การเงิน และการให้
ข้อมูลด้านความเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยได้ 

 บุคลากรผู้ประสานงานควรมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ   
 มีความต้องการความสะดวกในการประสานงานอย่างเช่นมีช่องทางในการประสานงานที่
หลากหลายมีเจ้าหน้าที่ท่ีพร้อมให้ข้อมูล 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพที่คาดหวัง 
2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

 เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการการท างานท่ีชัดเจนถูกต้อง 
 เจ้าหน้าที่ท างานเป็นขั้นตอนมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดจึงท าให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดข้อผิดพลาด 

 ควรมีขั้นตอนกระบวนการการท างานท่ีชัดเจนถูกต้องและรวดเร็ว 
 มีความต้องการให้มีขั้นตอนการด าเนินงานไม่ซับซ้อนง่ายต่อการเข้าถึง 

3) ด้านความคุ้มค่าของงานวิจัย 
 งานวิจัยบางเรื่องไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรให้ 
 คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังที่เห็นผลจากการวิจัยผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
งานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ์และลุ่มลึก 

 คาดหวังว่างานวิจัยท่ีใช้ต้นทุนอย่างสมเหตุสมผล แต่ได้รับประโยชน์ครอบคลมุหลายมติิ 
 ต้องการงานวิจัยที่มีคุณภาพมีข้อมูลตรงตามความเป็นจริงมีการส ารวจจริงลงพื้นที่จริง

ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยเหมาะสมกับงานท่ีจัดหาให้จัดท าให้ 
4) ด้านมาตรฐานในการท าวิจัย 

 มีระเบียบวิธีวิจัยเป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการ 
 งานวิจัยส่วนใหญ่มีมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยมีขั้นตอนถูกต้อง แต่มีบางส่วน
ที่ยังขาดความเรียบร้อย และการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด 

 กรณีที่ต้องท างานวิจัยในมนุษย์ หรือในสัตว์ทดลอง ให้ปฏิบัติตามแนวทางของการขอ
จริยธรรมนั้นตามหลักสากล 

 ความถูกต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรม และระเบียบวิธีวิจัย 
5) ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 สามารถน าองค์ความรู้ ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของงานวิจัยใน
ปีงบประมาณต่อไปได้ 
 งานวิจัยท่ีได้ผลออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้จริง และน าไปผลิตเป็นสินค้า
ต่อยอดได้ 
 เป็นข้อมูลพื้นฐาน สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปงานวิชาการ ต่าง ๆ 
 งานวิจัยส่วนใหญ่มีการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งมีการลงส ารวจพื้นที่ด้วยตัวเองผู้วิจัยเองจึงท าให้
ข้อมูลมีความละเอียดถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงสามารถน ามาต่อยอดในการวิจัย
ต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้หน่วยงานอ่ืนได้ 

 
 
 
 

 ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอบโจทย์ความต้องการชุมชนซึ่งเป็นปัญหา
ระดับพื้นท่ี 

 ควรมีการจัดแสดงผลงานท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 องค์ความรู้จากผลงานเชิงพาณิชย์ สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ง่าย และสร้าง

ผลตอบแทนให้กับผู้ที่สนใจได้มากข้ึน 
 สามารถน ามาใช้พัฒนาต่อได้จริง และแก้ปัญหาได้จริงอย่างยั่งยืน 
 คาดหวังว่างานวิจัยท่ีท าข้ึนจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพที่คาดหวัง 
6) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 มีความต้องการอยากให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย 
 มีความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการที่ดี ความพร้อมของนักวิจัย เครื่องมือท างานวิจัยท่ีได้มาตรฐาน 
 ควรบูรณาการหน่วยงานวิจัยทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกร หรือเอกชนในระดับพื้นที ่และร่วมกันผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 การวิจัยที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีด้วยการน าผลงานวิจัยเข้าไปช่วยเหลือ 
 หน่วยผู้ให้ทุนวิจัย มีความคาดหวังสูงในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หลังจากเสร็จสิ้นโครงการวิจัย  
 ความคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ได้ท างานร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยจากหลากหลายศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  
 ต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาด้านการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลในชุมชนช่วยให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
 กระบวนการการประสานงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจนในการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 

  
1.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการวิจัยของของหน่วยงานภาคเอกชนที่มีต่อมหาวิทยา ลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพที่ความคาดหวัง 
1) ด้านการประสานงาน 

 มีการติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบโดยยึดความสะดวก
ในการเข้าประชุมหรือการด าเนินงานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน 

 มีความต้องการให้มีการประสานงานกับกลุ่มนักวิจัยโดยตรง เพื่อความสะดวก และลด
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลระหว่างการสื่อสาร 
 

2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 นักวิจัยมีการวางแผน ด าเนินการตามขั้นตอนการท างานชัดเจน เข้าใจง่ายไม่ก่อให้เกิด
ความสับสน 

 ทางมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานเอกชนมีการร่วมกันวางแผน และก าหนดขั้นตอนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ และมีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

3) ด้านความคุ้มค่าของงานวิจัย 
 มีความคุ้มค่ามาก มหาวิทยาลัยสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และพัฒนา
รูปแบบของสินค้าได้มากข้ึน 

 งานวิจัยที่ช่วยพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้านนอกเหนือจากการพัฒนาสินค้า ทั้งการพัฒนา
บุคลากร ระบบการท างาน เพื่อลดต้นทุนขององค์กร 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพที่ความคาดหวัง 
4) ด้านมาตรฐานในการท าวิจัย  

 นักวิจัย/อาจารย์ที่ร่วมงานปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานเอกชนก าหนดโดยเคร่งครัด 
โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรที่อาจมีผลต่อการละเมดิทรัพยส์นิ
ทางปัญญา 

 ควรค านึงถึงจริยธรรมในในการท าวิจัยระหว่างด าเนินการวิจัยในทุกข้ันตอน 

5) ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ได้รับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การวางแผนการตลาด ซึ่งมี
ความพึงพอใจอย่างมาก เพราะสามารถน าเอาองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้ง่าย แต่
ต้องชะลองานดังกล่าวเนื่องจากปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ 

 ด้านการพัฒนาการตลาดที่หลากหลาย มีความต่อเนื่องในระยะยาว 
 ด้านการให้องค์ความรู้ดับพนักงานของบริษัทที่จ าเป็น เช่น ระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยภายในโรงงาน ฯลฯ 

6) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนและพัฒนาในด้านการท าวิจัยที่สร้างหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการท างานให้กับหน่วยงานเอกชนได้ Upskill Reskill มุ่งเน้นท างาน
เชิงรุก ให้บริการถึงหน่วยงานโดยตรง เช่น การพัฒนาการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ องค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงงาน เป็นต้น 

 มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนในมิติความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาคเอกชนให้มากยิ่งข้ึน  
 มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนาองค์กรทั้งด้านบุคลากร กลไกการท างาน ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดสู่การจัดจ าหน่ายได้จริง ผ่านกระบวนการวิจัยที่รวดเร็ว ชัดเจน ถูกต้อง 
และประหยัดต้นทุน 

 มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่น าองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการท าวิจัยของอาจารย์กับนักศึกษาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้พัฒนาองค์กรตามบริบทของแต่ละ
หน่วยงานอันจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาหน่วยงานแบบรอบด้าน 
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1.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการวิจัยของของชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

 
สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพที่ความคาดหวัง 

1) ด้านการประสานงาน 
 ชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการบริการ การประสานงานด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลยั
โดยตรง ส่วนใหญ่ผ่านนักวิจัย 

 ชุมชนจะได้รับการติดต่อประสานงานจากอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
การลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลการวิจัยและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

 ควรมีช่องทางในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
 ต้องการประสานงานกับอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยจะสะดวกและง่ายต่อการท างานมากท่ีสุด 
 ควรมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับชุมชนโดยตรง อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและง่ายในการด าเนินงาน 

2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ทราบกระบวนขั้นตอนการให้บริการด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 ชุมชนได้รับทราบกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านการวิจัยในส่วนของการ
เบิกจ่ายค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอื้อต่อการท างานจากอาจารย์ที่เป็นนักวิจัย 

 ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการที่ง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ในการติดต่อกับชาวบ้านซึ่งไม่เข้าใจระบบการท างานของมหาวิทยาลัย 

 ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการสร้างความเข้าใจบริบทของพื้นที่  การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ และจัดท าแผนพัฒนาชุมชนร่วมกัน 
 

3) ด้านความคุ้มค่าของงานวิจัย 
 ชุมชนยังไม่เข้าใจและเห็นความส าคัญของเป้าหมายของงานวิจัย 
 ชุมชนมีส่วนร่วมในการท างานท าให้การเกิดสัมพันธภาพที่ดี  เกิดความร่วมมือในการ
ท างาน 

 คาดหวังท่ีจะให้อาจารย์ที่ท าวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับอย่างสมเหตุสมผล 
 ผลงานวิจัยท่ีเกิดขึ้นต้องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ 
 เกิดการขับเคลื่อนการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับชุมชน 
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สภาพที่เกิดขึ้นจริง สภาพที่ความคาดหวัง 
4) ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ชุมชนได้น าเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยน าไปต่อยอดในการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม โดยแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 นักวิจัยไม่ได้คืนข้อมูลผลงานวิจัยให้กับชุมชนท าให้งานวิจัยนั้น ๆ ไม่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ 
 ขาดระบบการก ากับติดตามที่เป็นระบบชัดเจน 

 อยากให้ผลงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 ชุมชนสามารถน าผลการวิจัยไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดไปยัง
ชุมชนอื่นได้ 

 ควรน าผลการวิจัยการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เป็นการพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ เป็นสถานท่ีให้หน่วยงานอ่ืน ๆ มาศึกษาดูงานขึ้น 

 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ เช่น การยกระดับในพื้นท่ีเจาะจงพื้นท่ีนั้น ๆ 
ให้ดีขึ้น ฯลฯ ผ่านกระบวนการก ากับติดตามที่เป็นระบบชัดเจน 

5) ด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย ์
 ชุมชนยังไม่ได้น าผลการวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง  เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือพ้ืนท่ี ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 นักวิจัยไม่ได้คืนข้อมูลผลงานวิจัยให้กับชุมชนท าให้งานวิจัยนั้น ๆ ไม่ได้น าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์ 

 ควรติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพื้นที่  ที่ก่อให้เกิดรายได้  หรือน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ 

 ชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยไปพัฒนาต่อยอด
เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้จริง โดยการแปรรูปวัตถุดิบทางเกษตรที่มีใน
ครัวเรือนเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป 
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บทที่ 2 
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปรัชญา  
  วิจัยสร้างคุณค่า พัฒนาท้องถิ่น   

ปณิธาน  

   เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็งและม่ังคั่งของชุมชนด้วยการวิจัย 
อัตลักษณ์ 

มุ่งสร้างวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ 

วิจัยและนวัตกรรมบนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค่านิยม 

  VRURDI  
   V : รอบรู้มีวิสัยทัศน์ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 
   R : มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   U : รู้รักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
   R : มีความรับผิดชอบและตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
   D : ขับเคลื่อนสู่อนาคตปรับปรุง และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

I : พัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรม 
วิสัยทัศน์   

 หน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมฐานราก 

 
พันธกิจ   

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร ให้มีสมรรถนะด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติ และนานาชาติ 

2. สนับสนุนจัดหาและจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชนในการผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 

3.  ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ลดความ
เหลื่อมล้ า เสริมพลังทางสังคมและเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 

 4. พัฒนาหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและมีระบบบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการอ านวยการด้านการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และงานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนานักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
      2.จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนการวิจัย แสวงหาความร่วมมือและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
      3. ขับเคลื่อนการวิจัยและนวตักรรม ตอบโจทย์ท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 

      4.พัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารและสนับสนุนงานด้านการวิจัย
และนวัตกรรม  

      5.จัดท าฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
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2.2 แผนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย 

 
ประเด็นที่ 1 

ผลผลิตการเกษตรปลอดภัย 

ประเด็นที่ 2 
ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตร

อย่างยั่งยืน 

ประเด็นที่ 3 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

โจทย์วิจัย 
1. การเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร 
2. การลดต้นทุนการผลิตของภาค
การเกษตร 
3. การเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ 
ประมง) 
4. การยกระดับขีดความสามารถการ
แข่งขันด้านผลิตผลการเกษตร 
5. การบูรณาการเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ด้านการเกษตรร่วมกับชุมชน 
6. การพัฒนาผลิตผลการเกษตรตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน 
7. การยกระดับประสิทธิภาพด้าน
การเกษตร 

8. การเกษตรแม่นย าสูง (Precision 
Agriculture) 
9. การเกษตรประณีต (Intensive 
Agriculture) 
10. การเกษตรในโรงเรือน (Green 
House) 
11. โรงงานการผลิตพืช (Plant 
Factory) 
12. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(Good Agricultural Practices: 
GAP) 
13. การจัดการฟาร์มยุคใหม่  

โจทย์วิจัย 
1. นวัตกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
2. นวัตกรรมทางการเกษตรชีววิถี 
3. นวัตกรรมการปรับปรุงสายพันธุ์ พืช สัตว์ 
ประมง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
4. การปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตร 
5. การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่
เหมาะสมและการจัดการผลิตผลทางการ
เกษตรอย่างครบวงจร 
6. นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farming)  
7. นวัตกรรมการแปรรูปอาหารเชิงพาณิชย์ 
ที่ได้มาตรฐาน 
8. นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
9. การเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ โคก หนอง นา 
10. นวัตกรรมการเก็บเก่ียวและนวัตกรรม
หลังการเก็บเกี่ยว 
11. นวัตกรรมการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
12. นวัตกรรมการก าจัดของเสยีในฟารม์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
13. นวัตกรรมการท าปุ๋ยหมัก 

โจทย์วิจัย 
 1. การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและ
อาหารฟังก์ชัน (Functional Food) 
ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกช่วง
วัย 
 2. การผลิตส่วนประกอบอาหาร
และสารสกัดจากธรรมชาติที่มีมูลค่า 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า
จากส่วนเหลือของภาคการเกษตร 
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรในชุมชน 
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ให้ได้มาตรฐาน มผช อย. GMP 
HACCP เพ่ือการส่งออก 
 6. การผลิตอาหารปลอดภัย (Food 
Safety) 
7. การพัฒนาห่วงโซ่สมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพในชุมชน 
8. การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพ 
10. การจัดชุมชนเกษตรให้เป็น
เมืองอาหารและสมุนไพรอย่าง
สมบูรณ์ 
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นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าและมูลค่าใหม่ในอุตสาหกรรมบริการ 

ประเด็นที่ 1 
การพัฒนาขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการในพื้นที่  
บนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อสร้าง

เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์  

ประเด็นที่ 2 
นวัตกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 

ประเด็นที่ 3 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เชิงพื้นที่ 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนาผู้ประกอบการราย
ใหม่ (Startup) 
2. การพัฒนาผู้ประกอบการขนาด
เล็กและขนาดย่อม (SME) หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
4. การพัฒนาธุรกิจเชิงบูรณาการ
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้าน
เศรษฐกิจ 
5. การพัฒนาธุรกิจเพ่ือแก้ไขความ
ยากจนในภาคเกษตร 
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิง
บูรณาการแบบมีส่วนร่วมในยุคนิ
วนอร์มัล (New Normal)  
7. การพัฒนาย่านหรือเมือง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และหมุนเวียน
ฐานทุนวัฒนธรรมทรัพยากรในพื้นที่ 
9. การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการใน
การแข่งขันในตลาด 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 
2. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
3. การพัฒนานวัตกรด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 
4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก  
5. การพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวอารยธรรม  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเที่ยวส าหรับผู้
สูงวัย 
6. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แบบมีส่วนร่วมใน 
ยุคนิวนอร์มัล (New Normal) 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีที่บูรณาการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ากับองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ
เศรษฐกิจชุมชน 
2. การพัฒนาการผลิตแอนิเมชัน  
เกม และเนื้อหาสาระดิจิทัล (Digital 
Content) ได้แก่ Virtual Reality (VR), 
Augmented Reality (AR)  
เป็นต้น 
3. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในระบบการขนส่งสินค้า 
4. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
(Application) รูปแบบตลาดออนไลน์ 
และแพลตฟอร์ม (Platform) 
5. การพัฒนาการเรียนรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีชุมชน 
6. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือยกระดับและเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน 
ประเด็นที่ 1  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจหมุนเวียน  

ประเด็นที่ 2  
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันภัย

พิบัติ 

ประเด็นที่ 3  
การพัฒนาพลังงานทดแทน 

ประเด็นที่ 4  
นวัตกรรมการส่งเสริม

สุขภาพ 
ทุกช่วงวัย 

โจทย์วิจัย 
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)  
ในชุมชน 
2. การสร้างระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนจากทรัพยากรขยะใน
ชุมชน 
3. นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิม่
จากขยะ  
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสตกิ
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจยคุ
ใหม่ “BCG Economy Model” 
ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) 
7. การจัดการขยะและของเสีย
ชุมชน  
ในยุคนิวนอร์มัล (New Normal)  
 

โจทย์วิจัย 
1.การบริหารจัดการทรัพยากร
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
2. การบริหารจัดการทรัพยากร
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3. การบริหารจัดการทรัพยากร
ป้องกันภัยพิบัต ิ
4. การบรหิารจัดการคุณภาพน้ า 
5. การบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
6. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมใน
ชุมชน 
7. การพัฒนาเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนาพลังงานทดแทน 
ได้แก ่พลังงานชีวมวลเชื้อเพลิง
ชีวภาพ พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็น
ต้น 
2. การพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
การใช้พลังงานทางเลือก 
พลังงานทดแทน 
3. การบริหารจัดการพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้
ในระดับชุมชนและระดบั
ครัวเรือน 
4. การพัฒนานวัตกรรม
พลังงานทดแทนดา้น
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
โดยการมีส่วนร่วมในชุมชน 
 

โจทย์วิจัย 
1. การบริหารจัดการ
และพัฒนาก าลังคน 
ในภาพรวมของระบบ
สุขภาพ 
2. การพัฒนาความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ในระบบบริการสุขภาพ
ทุกระดับ 
3. การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อ ผู้สูงวัยอย่างมี
คุณภาพและเปน็
ประโยชน์ (Active 
and Productive 
Aging) 
4. การพัฒนานวัตกรรม
การส่งเสริมสุขภาวะ
ชุมชนยุคนิวนอร์มัล 
(New Normal) 
5. การพัฒนานวัตกรรม
ความปลอดภัย  
และการป้องกันอุบัติภัย
ส าหรับทุกช่วงวัย 
6. การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการดูแลสุขภาพ
ด้วยสมุนไพร ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแพทย์แผน
ไทย ในยุคนิวนอร์มัล 
(New Normal)  
7. การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ในการวางแผนเฝ้า
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นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน 
ประเด็นที่ 1  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจหมุนเวียน  

ประเด็นที่ 2  
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันภัย

พิบัติ 

ประเด็นที่ 3  
การพัฒนาพลังงานทดแทน 

ประเด็นที่ 4  
นวัตกรรมการส่งเสริม

สุขภาพ 
ทุกช่วงวัย 

ระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
8. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โปรแกรม
ประยุกต์ 
(Application) ระบบ
แจ้งเตือน  
เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ 
ดูแล ผู้สูงอายุในชุมชน 
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นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นที่ 1  

การจัดการการเรียนรู้และ
การบริหารในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ประเด็นที่ 2  
การพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นที่ 3  
ชุมชนนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ชุมชนอัจฉริยะ  

ประเด็นที่ 4  
สังคมคุณภาพและ

ความมั่นคง 
ส่งเสริมการวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 

โจทย์วิจัย 
1. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การส่งเสริมพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนทกุช่วงวัย 
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพ
ตามทศวรรษที่ 21 และสอดรับ
กับยุคนวินอร์มัล (New 
Normal) 
3. การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในรูปแบบผสม (On-site และ 
Online 
4. การพัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาด้วยระบบนิเวศ
การศึกษา 
5. การพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามตาม
ทศวรรษที่ 21 และสอดรับกับ
ยุคนิวนอร์มัล (New Normal) 
6. การบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนรว่มระหว่าง
โรงเรียน ชุมชน และ 
มหาวิทยาลัย 
7. การพัฒนาต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา (Education 
Sandbox)  
เพื่อยกระดับคณุภาพโรงเรียน 
8. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียนทุกช่วงวัยในยุค
นิวนอร์มัล (New Normal) 
9. การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้ในยุคนวินอร์มัล (New 
Normal) 

โจทย์วิจัย 
1. การสร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ
ในด้านตา่ง ๆ (Reskill และ 
Upskill)  
โดยความร่วมมือ
ระดับอุดมศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
2. การพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Massive Open Online 
Courses : MOOCs) 
4. การพัฒนานวัตกรรม
ต้นแบบโรงเรียนออนไลน์ 
ส าหรับผู้สงูอาย ุ
 5. การพัฒนาสมรรถนะ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน
ยุคนิวนอร์มัล (New Normal) 
6. การพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. การพัฒนาทักษะเพื่อการ
ประกอบอาชีพของคนทุกช่วง
วัย 
8. การพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพ
บัณฑิต และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
สอดรับกับยุคนิวนอร์มัล 
(New Normal) 
 
 
 

 

โจทย์วิจัย 
1. การสรา้งชุมชนที่เข้มแขง็แบบมีส่วน
ร่วม  
2. การสรา้งนวตักรรมชุมชนโดยนกัวิจัย
ชุมชน  
3. การสรา้งรปูแบบการพฒันาชุมชน
อัจฉริยะ ร่วมกบัองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 
4. การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น
อัจฉริยะ (Smart Local Government)  
5. การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทาง
พระราชด าริหรือศาสตร์พระราชา  
6. การพัฒนาการมีสว่นร่วมการเรียนรู้
ของชุมชนในการพัฒนานวัตกรรม
ชุมชน 
7. การพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิน่สู่ชุมชน
นวัตกรรม 
8. การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) และวิศวกรสังคม 

โจทย์วิจัย 
1. การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลใน
ชุมชน 
2. การพัฒนา
รูปแบบการสรา้ง
ความมั่นคง  
สังคมสมานฉันท์ 
ลดความรุนแรง 
และส่งเสริมสงัคม
เปิด (Open 
Society)  
3. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
กระบวนการ
ยุติธรรมในชุมชน 
4. การสร้างสรรค์
งานศิลป์ในชุมชน 
5. วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน 
6. การพัฒนา
รูปแบบการ
แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมในยุคนิวนอร์
มัล (New 
Normal) 
7. การพัฒนาการ
เตรียมความพร้อม
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นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นที่ 1  

การจัดการการเรียนรู้และ
การบริหารในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ประเด็นที่ 2  
การพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นที่ 3  
ชุมชนนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ชุมชนอัจฉริยะ  

ประเด็นที่ 4  
สังคมคุณภาพและ

ความมั่นคง 
ส่งเสริมการวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 

10 การพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารในสถานศึกษาเพื่อความ
เป็นเลศิในศตวรรษที่ 21 สอด
รับกับยุคนวินอร์มัล (New 
Normal) 

เข้าสู่สังคมของผู้สูง
วัย 
8. การพัฒนา
นวัตกรรมแบบมี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่นให้สอดรับ
กับแผนระดบั
จังหวัด ระดับกลุ่ม
จังหวัด  
10. การพฒันาการ
จัดสวสัดิการสังคม
ของผู้สงูวยัโดยการมี
ส่วนร่วมของชมุชน 

 

 

 

2.3 แผนพัฒนานักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
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2. โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระย 5 ป ี
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บทท่ี 3  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
3.1ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับ
ติดตาม  

ผู้รับผิด 
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. จ านวนเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยที่
ตอบโจทย์การพัฒนา 
เชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็นด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว การเกษตร
และอาหาร การสร้าง
เสรมิสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

35 40 40 45 45 ล้าน
บาท 

-คณะ/
วิทยาลัย 
-มรวอ.
สระแก้ว 
-ร.ร.สาธิต  
มรวอ. 
-สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

สถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 

รศ.ดร.
นฤมล 
ธนานันต์ 
รอง
อธิการบด ี

ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

 
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

         1. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
         2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและ
น่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 
 3. หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นท่ีได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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3.2ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ผู้ก ากับ
ติดตาม 2565 2566 2567 2568 2569 

วัตถุประสงค ์2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและ
สังคม 
2.1 จ านวน

ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้าน
การจัดการ
เรียนรู้ ดา้นการ
บริการและการ
ท่องเที่ยว 
การเกษตรและ
อาหาร การสร้าง
เสรมิสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 
ที่มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือ
องค์ความรู้ต่อ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชนหรือ
การจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร 
และการจดอนุ
สิทธิบัตร 

ผลงาน 8 9 10 18 12 -คณะ/วิทยาลัย 
-มรวอ.สระแก้ว 
-สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
-ร.ร.สาธิต 
มรวอ. 

ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

รศ.ดร.
นฤมล 
ธนานันต์  
รอง
อธิการบดี  

2.2 จ านวน
โครงการวิจัยที่
ถูกก าหนดเป็น
นโยบาย
สาธารณะ 

โครงการ 1 2 3 4 5 -คณะ/วิทยาลัย 
-มรวอ.สระแก้ว 
-สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

รศ.ดร.
นฤมล 
ธนานันต์ 
รอง
อธิการบด ี

2.3 จ านวน
โครงการวิจัยที่
ถูกน าใช้
ประโยชน์ใน
ชุมชนและเชิง
พาณิชย ์

โครงการ - 1 2 3 4 คณะ/วิทยาลยั 
-มรวอ.สระแก้ว 
-สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

รศ.ดร.
นฤมล 
ธนานันต์ 
รอง
อธิการบด ี

2.4 จ านวนเงิน
รายได้จาก
งานวิจัยและทั้ง

ล้าน
บาท 

- 50 70 80 100 คณะ/วิทยาลยั 
-มรวอ.สระแก้ว 
-สถาบันวิจัย 

ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 

รศ.ดร.
นฤมล 
ธนานันต์ 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ผู้ก ากับ
ติดตาม 2565 2566 2567 2568 2569 

ภายในประเทศ
และต่างประเทศ  
 

และพัฒนา นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

รอง
อธิการบด ี

2.5 ร้อยละของ
ผลงานทาง
วิชาการรับใช้
สังคมสามารถ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและสังคม
ในพื้นที่ต่อ
ผลงานทาง
วิชาการที่ได้
ด าเนินการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ - 10 30 30 30 คณะ/วิทยาลยั 
-มรวอ.สระแก้ว 
-สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

ผศ.ดร. 
วีระวัฒน ์
อุ่นเสน่หา 
นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

รศ.ดร.
นฤมล 
ธนานันต์ 
รอง
อธิการบด ี

2.6 ร้อยละอาจารย์
ที่ร่วมท าวิจัยกับ
มหาวิทยาลยัทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ - 20 20 30 40 คณะ/วิทยาลยั 
-มรวอ.สระแก้ว 

-สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

รศ.ดร.
นฤมล 
ธนานันต์ 
รอง
อธิการบด ี

  
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์    1.1  สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

  1.2  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐาน 
การศึกษา 

1.3  ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

1.4  เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรงตรมความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

  1.5  พัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  1.6  ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและ 

วิชาชีพ (คณะ)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริม 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ 
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานความร่วมมือของหน่วยงานและ
ความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน และสังคม  

     2.2  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งใน 
     ระดับชาติและนานาชาติ 
     2.3  พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  
   ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 
                    ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์ 3.1 บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
   ท้องถิ่น แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า และเสริมพลังทางสังคม 
      3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพื่อ 
   มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
      3.3  ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model 
      3.4  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
      3.5  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืน 
      3.6  ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์/ 
   คณะ 
                    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ 
   ความเป็นเลิศ 
      4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
   Governance) 
      4.3 ส่งเสริมการน าระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของ 
   มหาวิทยาลัย 
      4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
      4.5 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียนสาธิต มรวอ. 
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 3.3 โครงการตามแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570 
ยุทธศาสตร์ที ่1การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
1.4 เสริมสร้าง
ความรู้ และทักษะ 
soft kill ของ
นักศึกษาให้ตรงตรม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

1.4.1. โครงการพัฒนา
นักศึกษา วิศวกรสังคม
ผู้ประกอบการใหม่
ฝึกหัด(Startup) ที่เกิด
จากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั 

1.4.1.3 จ านวน
ผู้ประกอบการใหม่
ฝึกหัด (Startup) ที่
เกิดจากการบ่มเพาะ
ของมหาวิทยาลัย 

5 5 5 5 5 • บ่มเพาะทักษะ
ความเป็น
ผู้ประกอบการ 
• ฝึกปฏิบัติการเขียน
แผนธุรกิจ 
• ศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 
• ทดลองปฏิบัติตาม
แผนธุรกิจ 

• คณะ/
วิทยาลัย 
• มรวอ.
สระแก้ว 
• งานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
ใหม ่

• อ.กุลชาติ 
พันธุวรกุล 
• อ.ณัฐพงษ ์
ยิ่งยง 
• อ.วิรันญา 
ระฆังทอง 
• น.ส.ปัญจพร 
กลิ่นหอม 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี
รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี

  1.4.1.4 จ านวน
ผู้ประกอบการที่
ด าเนินการธรุกิจตาม
แผนธุรกิจได้จริง/
ได้รับรางวัลจากการ
เป็นผู้ประกอบการ 

1 1 2 2 3 • คณะ/
วิทยาลัย 
• มรวอ.
สระแก้ว 
• งานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
ใหม ่

• อ.กุลชาติ 
พันธุวรกุล 
• อ.ณัฐพงษ์ 
ยิ่งยง 
• อ.วิรันญา 
ระฆังทอง 
• น.ส.ปัญจพร 
กลิ่นหอม 

รศ.ศศินันท์ 
เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี
รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 ส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวจิัย 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ ท่ี
มีคุณภาพ ตอบ
โจทย์การพัฒนา
ประเทศ บน
พื้นฐานความ
ร่วมมือของ
หน่วยงานและ
ความต้องการของ
หน่วยงาน ชุมชน 
และสังคม 

2.1.1 โครงการ
ผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนา
ประเทศ 

2.1.1.1จ านวนสัญญา
หรือโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนบัสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ใน
การแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ า เสริมสร้าง
พลังทางสังคมเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนและท้องถิ่นใน
การพัฒนาตนเองและ
จัดการตนเอง 

12 14 16 18 20 • พัฒนาระบบกลไกการ
จัดหาเงินทุนสนับสนุน
การวิจัยที่ตอบโจทย์การ
พัฒนา เชิงพื้นทีแ่ละเชิง
ประเด็น 
• วางแผนและบริหารทุน
วิจัยที่ตอบโจทย์การ
พัฒนา เชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 
• บ่มเพาะนักวิจัยในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ 
• จัดหางบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 
• รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผน 
• สนับสนุนการวิจยัที่
ตอบโจทย์การพัฒนา เชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น 

• คณะ/
วิทยาลัย 
• มรวอ.
สระแก้ว 
• ร.ร.สาธติ มร
วอ 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

• ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
• นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี

2.1.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีต่อบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่
และเชิงประเด็น 

30 40 50 60 70 • คณะ/
วิทยาลัย 
• มรวอ.สร
แก้ว 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
• ร.ร.สาธติ มร
วอ. 
 

• ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
• นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.1.2 โครงการสรา้ง
ความร่วมมือกับชุมชน 
/ หน่วยงานภายนอก
เพื่อผลิตผลงานวิจัย 

2.1.2.1 จ านวน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิด
จากความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนในการแก้ไข
ปัญหาชุมชน 

40 70 80 90 90 • สร้าง และพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาผลงานวิจัย 
และศักยภาพนักวิจัย 
• ศึกษาประเด็นปญัหา
ส าหรับการวิจัย/แก้ไข
ปัญหา 
• ด าเนินการวิจัยตาม
ข้อตกลงความร่วมมือ 

• คณะ/
วิทยาลัย 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

• ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
• นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี

2.1.2.2 ร้อยละ
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อสรา้ง
นวัตกรรมหรือ
งานวิจัยท่ีส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคม
ฐานราก 

10 10 15 15 20 • คณะ/
วิทยาลัย 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

• ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
• นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี

2.2 ส่งเสริมการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ ทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.2.1 โครงการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ที่
ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ และได้รับ
การอ้างอิงในระดับ
นานาชาติ 

2.2.1.1 ร้อยละ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่
และเชิงประเด็นท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

45 50 55 60 65 • วางแผนและก าหนด
เป้าหมายจ านวนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
• วางแผนและก าหนด
เป้าหมายจ านวนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ

• คณะ/
วิทยาลัย 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

• อ.กุลชาติ 
พันธุวรกุล 

• น.ส.ปรียา 
ยอดจันทร ์

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.2.1.2 ร้อยละของ
จ านวนบทความวิจัย
ของอาจารย์ที่ไดร้ับ
การอ้างอิงจากฐาน 
TCI กลุ่ม 1 

10 20 20 25 30 ระดับสูงเพื่อให้ไดร้ับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
1 และฐานข้อมูลในระดับ
นานาชาติ Q1 
Q4 
• พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
• สนับสนุน องค์ความรู้ 
และบริการที่เป็น
ประโยชน์ในการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีต่อบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
• สนับสนุน องค์ความรู้ 
และบริการที่เป็น
ประโยชน์ในการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพดี
เพียงพอท่ีจะตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 และ
ฐานข้อมูลในระดับ
นานาชาติ Q1 

• คณะ/
วิทยาลัย 
• มรวอ.
สระแก้ว 
• บัณฑิตวิทยา 
• สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

• อ.กุลชาติ 
พันธุวรกุล 

• น.ส.ปรียา 
ยอดจันทร ์

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต ์

2.2.1.3 ร้อยละของ
จ านวนบทความวิจัย
ของอาจารย์ที่ไดร้ับ
อ้างอิงจากฐานข้อมูล
นานาชาติ Q1-Q4 

5 5 10 10 20 • คณะ/
วิทยาลัย 
• มรวอ.สร
แก้ว 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
• ร.ร.สาธติ มร
วอ. 

• อ.กุลชาติ 
พันธุวรกุล 

• น.ส.ปรียา 
ยอดจันทร ์

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต ์

รองอธิการบดี 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

Q4 
• จัดท าวารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณฯ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่งเสรมิ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีต่ีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติที่ตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพืน้ท่ีและ
เชิงประเด็น 

2.2.1.4 ร้อยละของ
งานวิจัยและนวัตกรรม
การจัดการเรยีนรู้ที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน/ใน
การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน/การฝึกหัดครู
ต่อจ านวนผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ของอาจารย์
ทั้งหมด 
 

20 25 30 35 40 • ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้และทักษะ
อาจารย์เพื่อผลิตผล
งานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านการจดัการเรียนรู ้
• ส่งเสริมการตีพมิพ์
เผยแพรผ่ลงานด้านการ
จัดการเรียนรู ้

• คณะ/
วิทยาลัย 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

• อ.กุลชาติ 
พันธุวรกุล 

• น.ส.ปรียา 
ยอดจันทร ์

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต ์

รองอธิการบด ี
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน/์จด
สิทธิบัตร/ต่อยอด
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค ์

2.2.2.1 จ านวนรายได้
ที่เกิดจากทรัพยส์ิน
ทางปัญญาที่ไดร้ับการ
ต่อยอดเชิงพาณิชย ์

3 5 5 10 10 • พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการใช้
ประโยชน์ / การจด
ทะเบียน 
• เสริมสร้างความรู้ และ
ทักษะนักวิจัย ด้านการ
ต่อยอดผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์
• จัดตั้งหน่วยบริหารและ
จัดการทรัพยส์ินทาง
ปัญญา ในรูปแบบ 
Startup หรือกิจการร่วม
ค่า (Joint Venture) 
เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
มูลค่าเพิม่จากงานวิจัย
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
• ส่งเสริมการน าผลงานท่ี
ยื่นจดทะเบยีนทรัพยส์ิน
ทางปัญญาสู่การต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 
 
 
 

• คณะ/
วิทยาลัย 
• มรวอ.สร
แก้ว 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
• ร.ร.สาธติ  
มรวอ. 

• อ.ว่าที่ 
ร.ต. 
ปิยะพงษ์  
ยงเพชร 
• น.ส.ปัญจ
พร กลิ่น
หอม 
 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.2.3 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

2.2.3.1 จ านวนครั้ง 
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

5 7 9 11 13 • วางแผนและก าหนด
เป้าหมายในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาตริ่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 
• พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
• จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ร่วมกับภาคเีครือข่าย 
• จัดประชุม อบรม 
สัมมนา เพื่อสร้าง
เครือข่ายวิจัยกับ
พันธมิตรวิจัยทั่วประเทศ 

• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
• คณะ/
วิทยาลัย 
• ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ 
งานทะเบียน 

• อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ
• น.ส.ตมสิา 
สุขจิตร 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี

2.3. พัฒนา
ศักยภาพการ
สร้างสรรค์
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ 
ตามความ
เช่ียวชาญ 

2.3.1 โครงการพัฒนา 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
วิจัยนวัตกรรมและ
บริการวิชาการ 
(VALAYA 
Community-based 
Hub) 

2.3.1.1 ร้อยละของ
งานวิจัยท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือของ 
PMUs ชุมชน ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

20 20 30 40 40 • พัฒนา ศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นวิจัยนวัตกรรม
และบริการวิชาการ 
(VALAYA Community-
based Hub) 
• ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัยท่ีเกดิจาก
ความร่วมมือของ PMUs 

• คณะ/
วิทยาลัย 
• มรวอ. 
สระแก้ว 
• สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 
• ร.ร.สาธติ  
มรวอ. 

• ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
• นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 
• น.ส.ปรียา 
ยอดจันทร ์

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
• ส่งเสริมการท ากิจกรรม
เพื่อสังคม (Social 
Enterpreneur) ที่ได้รับ
การพัฒนาจาก
มหาวิทยาลยั 

2.3.2 โครงการบริหาร
กองทุนเริ่มต้น
ผู้ประกอบการ (Pre 
Seed Fund) 

2.3.2.1 จ านวนการ
สนับสนุนทุนเริ่มต้น
ผู้ประกอบการ (Pre 
Seed Fund) 

5 5 5 5 5 • จัดตั้งกองทุนกองทุน
เริ่มต้น ผู้ประกอบการ 
จัดหาเงินทุน 
• จัดสรรเงินทุนให้กับ 
start-up บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ บริหาร
จัดการ 
• ประเมินผลการ
ด าเนินงานและพัฒนา
รูปแบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม 

• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

• อ.กุลชาติ 
พันธุวรกุล 
• อ.ณัฐพงษ์ 
ยิ่งยง 
• อ.วิรันญา 
ระฆังทอง 
• น.ส.ปัญจ
พร กลิ่น
หอม 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี

2.3.3 โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.3.3.1 ร้อยละของ
อาจารย์นักวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

50 55 60 65 70 • พัฒนา บ่มเพาะนักวิจัย
ให้สามารถจัดหาเงินทุน
เพื่อการท าวิจัย พัฒนา
กระบวนการจดัท า
ข้อเสนองานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

• คณะ/
วิทยาลัย 
• มรวอ.สร
แก้ว 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

• ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
• นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.3.3.2 ร้อยละของ
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่ได้รับการอนุมัตติ่อ
จ านวนโครงการวิจยัที่
ยื่นเสนอทั้งหมด 

80 80 80 80 80 • คณะ/
วิทยาลัย 
• มรวอ.สร
แก้ว 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

• ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
• นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
3.5. พัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
การเป็น
มหาวิทยาลยัเชิง
พื้นที ่

3.5.1 โครงการส่งเสริม
มหาวิทยาลยัเป็นข้ัว
ความเจรญิเศรษฐกิจเชิง
พื้นที่ วิจัย พัฒนา
นวัตกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนา
สินค้าชุมชน 

3.5.1.1 จ านวนเงิน
รายได้ที่เกิดจากการ
ส่งเสริมให้
มหาวิทยาลยัเป็นข้ัว
ความเจรญิ
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ 
วิจัย พัฒนา
นวัตกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนา
สินค้าชุมชน 

4 6 8 10 12 • ส่งเสริม
มหาวิทยาลยัเป็นข้ัว
ความเจรญิ
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ 
วิจัย พัฒนา
นวัตกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อพัฒนา
สินค้าชุมชน 

• ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
• งานบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได ้

• อ.กุลชาติ 
พันธุวรกุล 
• อ.ณรัช    
พรนิธิบุญ 
• น.ส.ปัญจพร 
กลิ่นหอม 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 
รองอธิการบด ี
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ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
4.1. พัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลยัเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

4.1.1โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลยัตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

4.1.1.2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนา
ตนเอง 
(Improvement 
Plan) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) 

80 80 85 90 95 • จัดอันดับ
มหาวิทยาลยัเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
• บริหารจัดการการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
IQA 
• บริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา
เพื่อรับการตรวจ
ประเมินภายนอก 
• พัฒนาระบบการ
ท างานเพื่อปิด
ช่องว่างของการ
พัฒนาตามเกณฑ์ 
EdPEx 
• พัฒนาระบบการ
ถ่ายทอดวิธีการ
ด าเนินการตาม
เกณฑ์ EdPEx เพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 
• รายงานผลการ

ทุกหน่วยงาน • อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ
• น.ส.สุพัตรา 
ทาสีเสยีด 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี



52 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
ด าเนินการตาม
เกณฑ์ EdPEx 
• ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

4.1.2 โครงการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสู่
มหาวิทยาลยัแห่ง
ความสุข 

4.1.2.3 ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ/ต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นตามแผนการ
พัฒนาตนเองของ
แผน 

70 70 80 80 90 • เตรียมความพร้อม
และการสรา้งแรง
บันดาลใจในการเข้า
สู่ต าแหน่งท่ีสูง 
• ส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ 
และบุคลาการ 

• งานบริหาร 
งานบุคคล 
• ทุก
หนว่ยงาน 

• อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ
• น.ส.สุพัตรา 
ทาสีเสยีด 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

4.1.3 โครงการปรับปรุง
ภาพลักษณ์และส่งเสริม
การตลาด 

4.1.3.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกมิติที่มีต่อ
มหาวิทยาลยั 

มาก 
กว่า 
4.00 

มาก 
กว่า 
4.00 

มาก 
กว่า 
4.00 

มาก 
กว่า 
4.00 

มาก 
กว่า 
4.00 

• จัดท าแผนปรับ
ภาพลักษณ์องค์กร 
• พัฒนาบุคลากร 
อาคารสถานท่ี 
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
• จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด 
• จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด
และการสรา้ง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้เรยีน และลูกค้า

• งานสื่อสาร
องค์กร 
• ทุก
หน่วยงาน 

• อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ
• น.ส.สุพัตรา 
ทาสีเสยีด 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลุ่มอื่น 

4.1.4 โครงการส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลยั 

4.1.4.1 จ านวน
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีการ
บริหารจดัการที่
น ามาใช้ในการเพิ่ม
ความสามารถให้กับ
อาจารย์ บุคลากร 
และผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย 

6 7 8 9 10 • ปรับระบบการ
ท างาน 
• พัฒนาความรู้
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
จัดการความรู้
ภายในองค์กรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• สร้างนวัตกรรม
การจัดการเรยีนรู้
โดยบูรณาการ
ระหว่างยุทธศาสตณื
การท างานต่างๆ 
• สร้างนวัตกรรม 1 
ผลงานต่อสายงาน 

• คณะ/ 
วิทยาลัย 
• มรวอ. 
สระแก้ว 
• บัณฑิต
วิทยาลัย 
• ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
• สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
• ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
• ส านักงาน
อธิการบด ี

• อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ
• น.ส.สุพัตรา 
ทาสีเสยีด 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

4.2. พัฒนา การ
บริหาร งานของ
มหาวิทยาลยัตาม
หลัก ธรรมาภิบาล 
(Good 

4.2.2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
ส านักงาน 

4.2.2.1 ร้อยละของ
ส่วนงานท่ีมีค่า 
EBITDA เป็นบวก 

80  90  100  100  100  • ประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะ 
ศูนย์ ส านัก ร.ร.
สาธิต และ
มหาวิทยาลยั 

ทุกหน่วยงาน  • อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ
• น.ส.ปนิดา 
เวชประสิทธ์ิ 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

4.2.2.2 ร้อยละของ 55  60  65  70  75  ทุกหน่วยงาน  • อ.ปวิช  ผศ.เจษฎา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
Governance) ส่วนงานท่ีมีค่า Net 

Income เป็นบวก 
• บริหารจัดการ
ส านักงาน (เช้ือเพลิง 
วัสดุส านักงาน วัสดุ
การศึกษา ครุภณัฑ์ 
ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ) 
• ก่อสร้าง ปรับปรุง 
และพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
• จ่ายเบี้ยประกัน
ชีวิตของนักศึกษา 
• บริหารจัดการ
ความเสีย่ง 
• ตรวจสอบภายใน 

เรียงศิร ิ
• น.ส.ปนิดา 
เวชประสิทธ์ิ 

ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

4.2.2.3 ร้อยละของ
ส่วนงานท่ีมีค่า ROA 
มากกว่าร้อยละ 5 

20  25  30  35  40  ทุกหน่วยงาน  • อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ
• น.ส.ปนิดา 
เวชประสิทธ์ิ 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

4.2.2.4 ร้อยละของ
ส่วนงานท่ีมีค่า Net 
Profit Margin 
มากกว่าร้อยละ 5 

55  60  65  70  75  ทุกหน่วยงาน  • อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ
• น.ส.ปนิดา 
เวชประสิทธ์ิ 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 
รองอธิการบด ี

4.2.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.2.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

100  100  100  100  100  • ประชุม
คณะกรรมการ
ภายในหน่วยงาน 
• ประชุม
คณะกรรมการ สภา
วิชาการ 
• ประชุม
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 
• ประชุม

ทุกหน่วยงาน  • อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ
• น.ส.ตมสิา 
สุขจิตร 

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย  
รองอธิการบดี  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
คณะอนุกรรมการ
ประเมิน
มหาวิทยาลยั 
• ประชุมส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

4.2.5 โครงการบริหาร
จัดการงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.2.5.1 สัดส่วน
งบประมาณแผ่นดิน
ต่องบประมาณ
รายได ้

60:40  60:40  60:40  50:50  50:50  • วิเคราะห์ความ
จ าเป็นและความ
ต้องการในการใช้
งบประมาณ 
• พัฒนากิจกรรม
เพื่อยกระดับ
มหาวิทยาลยัเพื่อ
ความเป็นเลิศ 
• ติดตามการใช้
งบประมาณอย่าง
เป็นระบบ 
• ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 

ทุกหน่วยงาน • อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ

• น.ส.ปนิดา 
เวชประสิทธิ ์

ผศ.เจษฎา 
ความคุ้นเคย 

รองอธิการบด ี

 4.2.5.2 ร้อยละ
ผลตอบแทนจาก 
การลงทุนจากเงิน
รายได้สะสมของ
มหาวิทยาลยั 

12  14  16  18  20  

 

• อ.ปวิช  
เรียงศิร ิ
• น.ส.ปนิดา 
เวชประสิทธ์ิ 

 

4.3 ส่งเสริมการน า
ระบบ Digital มาใช้
ในการพัฒนาการ
บริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยั 

4.3.2 โครงการพัฒนา
พื้นที่นวัตกรรม 

4.3.2.1 ร้อยละของ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
นวัตกรรมของคณะ/
วิทยาลัยที่มีการ
ด าเนินการส าเร็จ
ตามแผนการจัดตั้ง
พื้นที่นวัตกรรม 

65  70  75  80  80  • ปรับปรุง จัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ให้ทันสมัย 
รองรับ 
ระบบปฏิบตัิการ 
• พัฒนาระบบ
เครือข่ายไรส้าย

• งานศูนย์
คอมพิวเตอร ์
• ทุก
หน่วยงาน 

• ผศ.ดร. 
วีระวัฒน์ อุ่น
เสน่หา 
• นายชูศักดิ์ 
ขันธชาติ 

อ.ไชย  
มีหนองหว้า 
รองอธิการบด ี
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
(Innovation 
Space) 

ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
• จัดซื้อซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์การบริหาร
และการปฏิบัติงาน 
• จัดตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์กลาง
ของมหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านไอทีที่ทันสมยั 
• จัดตั้งศูนย์สอบ
ทักษะคอมพิวเตอร์
เพื่อให้บริการอบรม
ทักษะ 
ความสามารถ
คอมพิวเตอร์ให้แก่
บุคลากร นักศึกษา
ด้วยระบบสอน
ออนไลน์ตาม
มาตรฐานสากล 
• ปรับปรุง 
Infrastructure ให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน 
• บริการนโยบาย
การให้บริการรวม
ทุกบริการของ
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ ) แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับ/ติดตาม 

2566 2567 2568 2569 2570 
มหาวิทยาลยัผ่าน 
App 
• สร้างพื้นที่เรียนรู้
ร่วมกัน innovation 
Learning Space 
ทุกคณะ 
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บทที่ 4 
การก ากับติดตาม 

4.1 แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าเป็น

อย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การด าเนินงานและการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ 
สาระส าคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ง
บุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็น
เป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ ส านัก ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
การจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอ้ืออ านวยต่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนว
ทางการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
4.2 รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

เพ่ือท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ  สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์
ผลของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผล
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบ
ของ Balanced  Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้
มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาองค์การ  
4.3  ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 

การขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
 
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

     1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่
วางไว้เกิดผล  ในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2565 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งใน
ส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ ส านัก รวมทั้งส านักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการ
ด าเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
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      1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลั กดันจากกลไกภายใน อันได้แก่  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจ าเป็นต้องมีการน าเสนอจัดการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

       1.3 การมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของ
การด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ 
คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิง
ปฏิบัติ   

      1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงาน
ผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้
รับทราบเป็นระยะ เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
เกิดผลมากยิ่งข้ึน โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการน าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการ
จัดรายการวิทยุกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

2. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 

     2.1 การพัฒนาผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดัน
ให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธี
ปฏิบัติงาน ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอัน
จ าเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและ
ตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน  

    2.2 การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจาก
กระบวนการน ายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง 
ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตาม
แผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ยึดหลักการท างานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้การด าเนินการขับเคลื่อน
การด าเนินการประสบผลส าเร็จ 

       2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสาร 
สร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการ
บริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์  การวางแผนโครงการและจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลส าเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัล
สิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 
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     2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการ
ด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน 12 เดือน ของทุกปี และ
น าเสนอผลการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะและน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป 
 


