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ค าน า 
 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนา

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการวิจัยเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต และด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2556-2560 ได้สิ้นสุด
ลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้ท าการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ือให้สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก 1) นโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 2557) 2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) 3) ไทยแลนด์ 4.0     4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 5) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 6)นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 7) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 8)แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 9)นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   10) แผนพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 11)แผนพัฒนา
จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 12)นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 13)
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559 14)แผนพัฒนา
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 15)นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2560-2564) 16)แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 15 
มิถุนายน พ.ศ.2560)ตลอดจนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึง กลยุทธ์
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาสถาบันวิจัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยใช้แนวทาง
กระบวนการพัฒนาแผนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแผนจากการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมและได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  

สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า  เอกสารแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปี             
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็น
แนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2561 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามมุ่งหวัง
ไว้ต่อไป  
 
 

(ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส)  
        ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
กรอบแนวคิด 

 
หลักการและเหตุผล 

 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารจัดการ

องค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีส่วนร่ วมในการ
ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับสถานภาพ
ภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่มีพลวัตตลอดเวลา เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็น
กรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2552-2556 ได้สิ้นสุดลงจากเหตุที่กล่าวมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือให้สถาบันวิจัย
และพัฒนามีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ 1) นโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 2557) 2) ไทยแลนด์ 4.0 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 4) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 5) นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 6) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
– 2579 7) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 8) นโยบายการปรับ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 9)ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560 ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559 10) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 11) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 12) แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 15 มิถุนายน พ.ศ.2560) 

ตลอดจนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ ช่วยส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ
การด าเนินงาน การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของแผนต่างๆ ได้
ดังนี้ 
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นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

การขับเคลื่อนสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พิจารณา ปัจจัยต่างๆ ในด้านนโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 
กันยายน 2557)  

2. ไทยแลนด์ 4.0  
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  
5. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
9. ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559 
10. แผนพฒันาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
11. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
12. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 15 มิถุนายน 

พ.ศ.2560) 
 
1. นโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 
2557)  

รัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอ  สมพอควร
แก่ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ ฉบับที่ 11 
แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกมา  โดยตลอดและน่าจะ
ชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้  

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4) การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ นวัตกรรม  
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์  

อย่างยั่งยืน  
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
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2. ไทยแลนด์ 4.0 

“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา เศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ  สงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญใน การขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้  เจริญ สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามี
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก หรือ “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น 
ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์เป็นต้น ยุคสอง หรือ  “ประเทศไทย 2.0” เน้นอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นแต่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน (พ.ศ.2559) จัดอยู่ ในยุคที่สาม หรือ “ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนัก
และการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออก เหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 
แต่ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง จึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึง
เป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ ให้รหัส ใหม่ว่า “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มี
รายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้ เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ เป็นการการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่
พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” 
หรือ เก าหลีใต้ “Creative Economy” เป็นต้น “ประเทศไทย 4.0” ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่ สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2561 – 2565  

ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่ มั่นคง และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้อง
ให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิด ใหม่ที่มีศักยภาพสูง 
เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่  High Value Services และเปลี่ยนจาก
แรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  

เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้  

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่  (New Startups) ด้าน 
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี 
การแพทย์ สปา เป็นต้น  

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น  
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี  การศึกษา E-
MargetPlace E-Commerce เป็นต้น  
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5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ ไลฟ์
สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น  

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการ 
ขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค  สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผ่าน โครงการ บันทึกความร่วมมือ 
กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับ
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ
การดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้
จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และ
กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนใน ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ 
(Start Up) ซ่ึงแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบ และก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถสานต่อการ
พัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง  
 ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้ง
ในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ 
รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด าเนิน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังมีจุดเน้นและประเด็นการ
พัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 
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  1. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2. เตรียมพร้อมด้านก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพของประชากร 
  3. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  5. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  7. บริหารจัดการในภาครัฐ 
  8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  9. พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  11. พัฒนาเศรษฐกิจมหภาค 
 
4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 
– 2565) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทย โดยมี เป้าหมายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพ อุดมศึกษาไทย เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนา  ศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย  

1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ  
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ของ

ประเทศ  
3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และ

เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาโดยได้จัดท า

ยุทธศาสตร์ให้ สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการด าเนินงานตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551 – 2565) เช่น สนับสนุนและส่งเสริมการท า ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีกองทุนสนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร มีการจัดวาง ระบบการเงิน งบประมาณ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล  

 
5. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  

กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้ วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  พอเพียง” ซึ่ง
ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน ดังนี้  

1) ความม่ันคง ตัวอย่างกิจกรรมในการจัดศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากใน
พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ไม่สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงจังหวัด  ชายแดน
ภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ) ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ ความส าคัญกับ
การศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และโรงเรียนชายขอบด้วยเช่นกัน ทั้งการให้ ความส าคัญกับภาษาที่ใช้
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ในพ้ืนที่ หรือสิ่งที่เรียนสถานศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึงมี ความส าคัญกับนโยบายด้านการศึกษา
เป็นอย่างมาก  

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้มีคนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับ นานา
ประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษหรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะทาให้
การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากข้ึน ก็ถือเป็นตัวอย่าง กิจกรรมโครงการของ
ยุทธศาสตร์ด้านนี้  

3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งส าคัญ มาก 
เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด้วย  

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล  าทางสังคม อาทิ การประเมินผล นักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่หากดูคะแนน
สูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่ งจากการประเมินผล PISA แต่
การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่ า เพราะไทยส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน รวมถึงโรงเรียนขนาด
เล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังคงมีคะแนนต่ าด้วย จึงท าให้ค่าเฉลี่ยของประเทศต่ าลง 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนใน
ชนบทที่ยังขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้น เราต้องกลับไป พิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาดอะไรบ้าง เช่น 
ขาดครูกี่คน มีครูครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น เพ่ือท าการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงจุด  

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่ส าคัญ อาทิ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น  

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เช่น การด าเนินการด้านต่างๆ ของ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็ก
ให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโต ขึ้นมากับความไม่โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และ
การสนทนา เพราะการไม่โกงมี วิธีการเดียว ก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า" 
 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับร่าง (พ.ศ.2560-2574)  
 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในปี 2560 จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิ การได้น าไปเป็น
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายของแผนฯ โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็น
พลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า 
 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จะเป็นเสมือนหนึ่งแผนที่น าทางให้ระบบการศึกษาไทยสามารถ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพส าหรับ
ประชากรทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) 
คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใต้บริบท
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เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่เป็นพลวัต ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง เป้าหมาย
สุดท้ายของแผน หลักการ/แนวคิด และยุทธศาสตร์/มาตรการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision) 
   ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของ
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็น
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 
 2. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา (Goals) 
   การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 4 (เป็นคนดี มี
วินัย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด
ความสนใจ) และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษที่ 21 ด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 3. ความคาดหวังของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Aspiration) 
  ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
     - สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้น
ต่ าที่รัฐก าหนด 
     - สถานศึกษามีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สนองตอบ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 
  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     - ประชากรทุกคนที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล 
     - ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผ่านระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Learning Outcome) ทั้งการเรียนรู้จากการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
การศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์จากการท างาน ผ่านการสะสมหน่วยการเรียน และการเทียบโอน เพ่ือ
ยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     - สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ เพ่ือความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
     - สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน แต่ขาดศักยภาพและความพร้อม ได้รับการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ เพ่ือความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
  เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ภายใต้การก ากับของรัฐ 
     - ลดบทบาท อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขนาดของหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลักมาเป็นผู้ก ากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม
ประเมินผล ควบคู่กับการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา 
     - ควบรวมสถานศึกษาที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และไม่อยู่ใน
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สภาพและสถานะของความเป็นโรงเรียน มีครูไม่ครบชั้น ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือให้มีจ านวนและขนาดสถานศึกษาที่เหมาะสม ภายใต้บริบทของโครงสร้างประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในอีก 30 
ปีข้างหน้า โดยเปลี่ยนสถานภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามความต้องการจ าเป็น 
     - ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตในคณะ/สาขาวิชาที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญเพ่ือความเป็นเลิศ หรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และลดการผลิตบัณฑิต
ในคณะ/สาขาวิชาที่เกินความต้องการของตลาดแรงงาน 
     - ควบรวมสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้มีจ านวนและขนาดที่เหมาะสมกับการผลิตก าลังคนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม 
     - ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อม เข้ามามีส่วนร่วม
ในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษา 
โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคม และผู้เรียน 
 วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับร่าง (พ.ศ.2560-2574) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   เป้าหมายที่ 3 : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมายที่ 1 : ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   เป้าหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
   เป้าหมายที่ 3 : สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   เป้าหมายที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
   เป้าหมายที่ 5 : ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   เป้าหมายที่ 6 : ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับ
สากล 
   เป้าหมายที่ 7 : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
   เป้าหมายที่ 2 : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ส าหรับ
คนทุกช่วงวัย 
   เป้าหมายที่ 3 : ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   เป้าหมายที่ 2 : หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมายที่ 1 : โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
   เป้าหมายที่ 2 : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   เป้าหมายที่ 3 : ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
   เป้าหมายที่ 4 : กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
   เป้าหมายที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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 แผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย 
 ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2560-61) 
  การด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในระยะเร่งด่วนประกอบด้วย 
   • การจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์
รว่มกัน ระหว่าง ศธ. และหน่วยงานอื่น 
   • การขยายการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการใช้ประโยชน์จาก DLIT, DLTV 
   • การจัดอัตราก าลังครูให้ครบตามเกณฑ์ 
   • การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
   • การปรับระบบการสอบ O-Net ให้เป็นที่ยอมรับ 
 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-64) 
  เป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ ในเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วง 5 
ปีแรก ซึ่งหน่วยงานที่จัดการศึกษาจะต้องน ายุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ไปจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 5 ปี และจัดท ารายละเอียดการด าเนินการแต่ละปี ในลักษณะแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้บรรลุผล
ตามท่ี ก าหนดไว้ 
 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2565-69) 
  เป็นการด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วง 5 ปีที่สอง ซึ่งหน่วยงานที่
จัดการศึกษาจะต้องประมวลผลการด าเนินการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติในระยะเร่งด่วนและระยะ 
5 ปีแรก และน ามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการ 
 ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2570-74) 
  เป็นการด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วง 5 ปีที่สาม โดยหน่วยงานที่
จัดการศึกษาต้องทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดจากผลของการจัดการศึกษาในช่วง 10 ปีแรก และประเมิน
สภาวการณ์ของประเทศและของโลกเพ่ือการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
 ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2575-79) 
  เป็นการด าเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดผลลัพธ์ไว้ในช่วง 5 ปีที่สี่ โดยหน่วยงานที่จัด
การศึกษาต้องทบทวนยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัดจากผลของการจัดการศึกษาในช่วง 15 ปีแรก และประเมิน
สภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพ่ือการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
 
7. แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) แ ละแผน การศึ กษ าแห่ งช าติ  พ .ศ .2560 – 2574 กั บ ทิ ศท างการ พั ฒ นาการศึ กษ าขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการทั้งในมิติด้านความม่ันคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวง ศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้วจึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้ วัดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
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 1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 
 2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
  2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ 
  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  6.ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาทีท่ างานให ้
  7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
  8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
  9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
  10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี 
  11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
  13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 3. วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”  
  “ผู้ เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
  “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
  “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 
  “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
 4. พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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 5. ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ   
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมหารือและก าหนดแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดย ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน  การสอนเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้  

1. พันธกิจ  
1.1) ผลิตบัณฑิต  
1.2) วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
1.3) ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม  
1.4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัด

การศึกษา  
1.5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การ 

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
2. วัตถุประสงค์  

2.1) จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตก าลังคน เพ่ือ ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ  

2.2) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน  
2.3) การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการ การ

จัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ  
2.4) การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่น ให้มี

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0  
3. ยุทธศาสตร์  

3.1) การพัฒนาท้องถิ่น  
3.2) การผลิตและพัฒนาครู  
3.3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
3.4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
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9. ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559 
 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 2557-2560 เป็นฐานในการปรับปรุงให้
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน สกว. ในอีก 2 ข้างหน้า 
 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้น าด้านการ
บริหารจัดการการวิจัยในเอเชีย สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยน าไปสู่การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนา
ประเทศ 
 ส าหรับพันธกิจของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 ที่ได้ท าการ
ปรับปรุงใหม่นั้น ประกอบด้วย 

1. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา 
2. สนับสนุนการสร้างพัฒนานักวิจัยและองค์วิจัย 
3. สนันสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ 
4. สนับสนุนการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
5. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
6. สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ ระบบและวิธีการ การติดตามและประเมินผลงานวิจัย 

 โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 
1. เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายที่มี

คุณภาพสูง และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง มีการกระจายศูนย์กลางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคและการเพ่ิมผลิตภาพ
ของภาคการผลิต และบริการให้เติบโตขยายตัวในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างทุนทางสังคม  และการ
เข้าถึงทรัพยากรและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

2. เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัยและสถาบันวิจัยของประเทศทั้งหน่วยวิจัย
ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และหน่วยวิจัยพัฒนา เพ่ือการ
พัฒนาที่เน้นการใช้ประโยชน์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาระบบวิจัยของประเทศให้มีความเป็นสากลและเป็นผู้น าในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
การสร้างความร่วมมือกับแหล่งทุน และสถาบันวิจัยในต่างประเทศเพ่ือการด าเนินการวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการบุกเบิก
สร้างรูปแบบใหม่ๆ ของการบริหารจัดการการวิจัย 

4. เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมการสร้างความรู้ การใช้ความรู้ ข้อมูลและเหตุผล
ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างแพร่หลายกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับชุมชนและ
ครัวเรือน 
 ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สกว. ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกรอบก ากับการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย ซึ่งจัดท าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 3 ด้าน คือ  
 1. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth and Competitiveness)  
 2. การสร้างการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)  
 3. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
 โดยยุทธศาสตร์ของ สกว. จะเน้นการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบวิจัย การสร้าง การพัฒนานักวิจัย  
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องเชื่อมประสานและผนึกก าลัง (Synergy) กันทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ไปพร้อม
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กัน เพ่ือให้งานวิจัยได้ประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดการเติบโตด้านต่างๆ ไปด้วยกันอย่างมีดุลยภาพเพ่ือสร้างการ
เติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) ของประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ของ สกว. มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ 1 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม 
ทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายที่ถูกต้องและเพียงพอตรงกับปัญหา และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างและการเพ่ิมศักยภาพของนักวิจัย บุคลากรวิจัย เครือข่ายวิจัยและองค์กรวิจัย ให้มี
ขีดความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มีการท างานเป็นเครือข่ายและเชื่มโยงสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการเพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การพัฒนาระบบการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับสังคมและฝ่านนโยบาย เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความรู้และ
งานวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
10. แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 
– 2565) ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนร่วมกันของอุดมศึกษาไทยโดยมีเป้าหมายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ประกอบด้วย 
 1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 3) สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
 เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในโลกา
ภิวัฒน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และ
เครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 
 ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9ประเด็นไดแก 
 1. รอยตอกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา ซึ่งมีแนวโนมที่นาเปนหวงวานักเรียน มัธยมซึ่งเป็น
ตัวปอนอุดมศึกษา มีคุณภาพโดยรวมที่ต่ําลง ซึ่งจะตองมีการพัฒนาใน 3 เรื่องไดแก พัฒนาและสรางครูคุณภาพสูง 
การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเปดโอกาสใหผูจบอาชีวศึกษาและก าลังท างานสามารถเขาศึกษาตอใน
อุดมศึกษาไดดวยความยืดหยุน 
 2.การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน ซึ่งในปจจุบันมีสถาบันที่ใหปริญญาประมาณรอยหาสิบแหงที่สังกัด
กระทรวงศึกษา มีความซ้ําซอน แยงชิงนักศึกษาและทรัพยากรมีปญหาคุณภาพ ซึ่งตองใชกลไกมาตรฐานและการ
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จัดการทรัพยากร เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไมใชความตองการของสังคม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ เกิดระบบอุดมศึกษาที่
แบงงานกันท า วางต าแหนงของแตละสถาบันใหเหมาะสม (Positioning) 
 3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ชวยในการก าหนดทิศทางจนถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยได
เร็ว อุดมศึกษาไทยตองปรับปรุงเรื่องนี้ตั้งแตระดับองคกรก าหนด และก ากับนโยบายคือสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารทุก
ระดับ โดยสรางกลไกพัฒนาผูด ารงต าแหนงสภามหาวิทยาลัย และบริหารระดับตางๆ ปรับระบบธรรมาภิบาล 
 4.บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จากผลการประเมิน
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย มหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีคุณภาพทั้งในระดับ
โลก และระดับภูมิภาคความสามารถในการสรางนวัตกรรมของประเทศต่ า โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับทายๆ อุดมศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งของระบบวิจัยของประเทศ จึงถูกคาดหวังวาเปนกลไกส าคัญในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 5. การเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาที่ผานระบบงบประมาณปจจุบันยังไมสะทอนคุณภาพการศึกษา 
และยังมิไดใชเปนกลไกก ากับเชิงนโยบายอยางเต็มที่การแบงภาระคาใชจายเพื่ออุดมศึกษาระหวาง ผูเรียน รัฐ และผูได
รับประโยชนจากอุดมศึกษาไมเหมาะสม แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอใหรัฐมีการปรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปส าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและเปนไปตาม Performance-based มาก
ขึ้น 
 6.การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษาเปนเงื่อนไขส าคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาใหมีคุณภาพทั้งนี้การพัฒนา
อาจารยในมหาวิทยาลัยตองค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติเชนดานวิชาการความเปนครู ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนความสามารถดานการวิจัยสมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการเปนตน 
 7. เครือขายอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทยยังมีความแตกตางสูง และมีชองวางของระดับการพัฒนา 
(University Divide) หลายมิติ เชน ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ตั้ง บุคลากรคุณภาพนักศึกษา การสราง
เครือขายอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนใหสถาบันที่เขมแข็งชวยสรางความสามารถสถาบันใหมสรางเครือขายพัฒนาการ
เรียนการสอนการพัฒนาบุคลากรเปนตน 
 8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
ไดก าหนดใหมีการพัฒนาในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาเด็ก เยาวชน และนักศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรในพ้ืนที่
การสรางความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนาอุดมศึกษาสูอาเซียนเพ่ือชวยแกปญหาความรุนแรงใน
พ้ืนที่สามจังหวัดภาคใต 
 9. โครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรูของอุดมศึกษา เปนหัวใจและปจจัยส าคัญของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสร
างเชิงสารัตถะและโครงสรางเชิงกายภาพ 4 ประการสวนหัวใจคือโครงสรางหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของ
ตลาดและสังคมปจจุบันและอนาคต สวนที่เปนปจจัยคือสังคมสารสนเทศสังคมฐานความรู ทรัพยากรการเรียนรู ระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิตสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิสัมพันธและการเรียน 
  
11. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1 : เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น 
เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา และการวิจัย เพ่ือพัฒนางานประจ า  ที่มีทั้งคุณภาพ ปริมาณ และมุ่ง
เป้าสนองตอบต่อเป้าหมายและประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการ
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วิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูประบบ
วิจัยแบบบูรณาการของประเทศ(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) และ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพ่ือมุ่งเป้าสนองตอบ
ต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศและภารกิจของหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามกรอบวิจัยมุ่งเป้าและวิจัยท้าทายไทยที่เป็น
ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี และ 20 ปีหรือการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศในอนาคต 
 กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างสังคมวิจัยในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มีศักยภาพเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาแบบสหสาขาให้สามารถได้รับการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะยาว เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน เพ่ิมพูนศักยภาพ เพ่ิมการลงทุนและขยายการวิจัยและ
พัฒนา จนเกิดผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ด้านการผลิ ต การ
พาณิชย์ และบริการ ที่สนองตอบต่อความต้องการของภาคเอกชนและการพัฒนาประเทศ รวมถึงสามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลิตภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเพ่ิมการลงทุนและขยายการวิจัยและพัฒนา
ภายในองค์กร ในการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ด้านการ
ผลิต พาณิชย์และบริการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ และการบังคับใช้
ให้สามารถเอ้ือต่อการลงทุน/ร่วมลงทุน การด าเนินการวิจัยและพัฒนา และการจดสิทธิบัตรของภาคเอกชนข้อมูล ณ 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมระบบและกลไกความร่วมมือ และร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และ
ภาคการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาและการใช้ประโยชน์ รวมถึงกลไกการด า เนินการวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของ
ภาครัฐต่างหน่วยงาน ภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคการศึกษากับภาคเอกชน ที่ได้ผลในทางปฏิบัติ 
 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้อุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย ใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม และตรงตามความ
ต้องการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัย เพ่ือน 
าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย 
 กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยต่อยอด เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้ประโยชน์หรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
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 กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยอย่างทั่วถึงด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชาการ และนโยบาย 
 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก วิธีการ และการบังคับใช้
ให้เอ้ือต่อการน าผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยภาครัฐ 
ภาคเอกชนภาคการศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เพ่ือน ากระบวนการวิจัย 
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4 : เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ  
และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้ประเทศมีระบบวิจัยที่มีการบูรณาการ เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน รวมทั้งมีการ
ปฏิรูปหน่วยงานหลักในระบบวิจัย ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
2579) และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการการวิจัย ระบบงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในลักษณะบูรณา
การ การพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม และระบบติดตามและประเมินผลการวิจัย โดยมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมอย่างจริงจังของเครือข่ายวิจัย และหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและทุกระดับให้มีการบริหาร
จัดการการวิจัยที่มีเอกภาพ ความรับผิดรับชอบ (Accountability) ประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
และจัดสรรงบประมาณการวิจัยที่รวดเร็ว ระบบงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในลักษณะบูรณาการ 
การประเมินผลในระบบวิจัย และแนวทางติดตามประเมินผลการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Monitoring and 
EvaluationSystem) 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี 
และแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปฏิรูปหน่วยงานหลักในระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้ปรับบทบาท 
หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการท างาน เพ่ือให้มีความชัดเจน เชื่อมโยง เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ บู รณาการ
และร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและการใช้ประโยชน์ให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
จ านวนเพียงพอ และคุณภาพได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ  1) โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ เช่น 
ห้องปฏิบัติการทดลอง เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการ
ทดสอบ  (laboratory testing centers) ศูนย์วิจั ยแห่ งชาติ  โรงงานต้นแบบ  (Pilot Plant) หน่ วยบ่ ม เพาะ 
(Incubator) อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศการวิจัยที่ครอบคลุม เชื่อมโยง 
และใช้ประโยชน์ได้ท่ัวประเทศ  2) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เช่น ระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (MSTQ) ได้แก่ ระบบมาตรวิทยา (Metrology) การก าหนดม า ต ร ฐ า น (Standardization) ก า ร 
ท ด ส อ บ (Testing) ก า ร รั บ ร อ งคุณภาพ (Quality Assurance)3) โครงสร้างพ้ืนฐานทางกลไก เช่น ระบบการ
สร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการการเงิน อาทิ ระบบการให้ทุนสนับสนุน แรงจูงใจทางการเงิน สิทธิประโยชน์เร่งรัดการ
ลงทุน มาตรการการคลัง รวมถึงมาตรการทางภาษี รวมทั้งระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐมาตรฐานการวิจัยและทดลองต่างๆ เช่น มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองาน
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ทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางคุณภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีจ านวนที่เพียงพอและได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกลไกด้านการวิจัยและพัฒนา 
รวมถึงระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศการวิจัย รวมถึงระบบฐานข้อมูลการ
วิจัยของชาติให้เชื่อมโยง ครอบคลุม สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกกับผู้ใช้ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ท่ัวประเทศ 
 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 : เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในจ านวนเพียงพอในทุกภาคส่วน
และทุกระดับ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์
ในวงกว้าง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้เยาวชนและ
บุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และเป็นฐาน
การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริหารโครงการวิจัย การจัดการความรู้ การ
ถ่ายทอด และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย และอัตราค่าตอบแทนเพ่ือจูงใจและ
เก็บรักษาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาให้เยาวชนและบุคลากรในภูมิภาคและท้องถิ่น/ชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 5 : ยกย่องเชิดชูผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความโดดเด่นและ
สร้างประโยชน์ในวงกว้างส าหรับทุกภาคส่วน 
 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 7 : พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
 เป้าประสงค์ : เพ่ือให้เครือข่ายวิจัยในระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัยของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และภาคท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ การวิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย การบริหารจัดการ  และการสนับสนุน
ทุนวิจัย รวมทั้งมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัยของภาค
ส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายวิจัย ทุกภาคส่วนและทุก
ระดับในรูปแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ  (Collaborative Partnership) 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและขยายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ นักวิจัยต่างประเทศ และ
นักวิจัยไทยในต่างประเทศ รวมถึงกลไกข้อตกลงความร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือ การร่วมลงทุนวิจัย และยุทธศาสตร์
การทูตวิทยาศาสตร์ 



22 
 

12. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 15 มิถุนายน พ.ศ.
2560) 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรประจ าปีพ.ศ. 2561 – 2565 
 ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้
เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการ
รับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 ภารกิจ : ตามมาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ 
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 (1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาสากล 
 (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ 
านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
 (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดการจัดการการบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 พันธกิจ (Missions) : 
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร  
ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
 4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลมีการ
พัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 
 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
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 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม 
 เป้าประสงค์ (Goals) : 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 
 4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่
ชุมชนและท้องถิ่นภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ : 
 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย 
 2. ยกระดับความสามารถของก าลังแรงงานและผู้สูงวัยในท้องถิ่น 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยให้ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ : บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ : 
 1. พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 2. พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (HighPerformance Teacher) เพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
 3. สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
 เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 
 กลยุทธ์ : 
 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 
 2. สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิต 
 3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีคุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม 
 4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล และ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ : 
 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่งและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 2. พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
 3. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 5. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
 6. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2560  (1 ตุลาคม 2559 ถึง 
14 กุมภาพันธ์ 2560) 
 การวัดความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ พิจารณาจากความส าเร็จของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดความส าเร็จของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่สากล  ก าหนดตัวชี้วัดของประเด็นนี้คือ จ านวนร้อยละบทความ
ตีพิมพ์ในระดับสากล 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT Analysis) 

จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทบทวนผลการด าเนินงาน โดยได้วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผลการประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพ องค์ประกอบที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 รวมทั้งผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ สถาบันวิจัยฯ  (SWOT 
Analysis) มีดังนี ้ 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 การประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านทุนวิจัยมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
S2 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
S3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ เอื้อต่อการบริหารงานวิจัย 
S4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในระดับชาติ  
S5 มีนักวิจัยอาวุโสมีความสามารถและเต็มใจช่วยเหลือให้
ค าแนะน าแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
S6 เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการวิจัยมีความสามารถ
และประสบการณ์ ในการอ านวยความสะดวกให้กับ
นักวิจัย 

W1 เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน  
W2 กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีภาระงาน
ด้านวิชาการ ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ  
W3 . วั สดุ ค รุภั ณ ฑ์ ไม่ เพี ย งพอต่ อการบ ริห ารงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
W4 ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยยังไม่
ครอบคลุมทุกด้าน  
W5 มาตรการในการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยยังไม่
เข้มแข็ง 
W6 กลไกในการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติยังไม่เข้มแข็ง 
W7 การรวบรวมข้อมูลเงินทุนวิจัย ผลงานวิจัยและการ
น าไปใช้ประโยชน์ยังไม่ครบถ้วนทั้งมหาวิทยาลัย 
W8 การด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นระบบ 
W9  ก ระบ วน ก าร ใน ก ารส นั บ ส นุ น ทุ น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยยังไม่มีเป้าหมายเชิงพ้ืนที่และประเด็นที่
ชัดเจน 
W10 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยยังไม่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะของผู้รับการพัฒนา 
W11 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นปัจจุบัน 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
O1 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศมีความชัดเจน 
O2 หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายการวิจัยภายนอก
สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนานักวิจัย
อย่างต่อเนื่อง  
O3  ชุมชนท้องถิ่นต้องการงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้
ในการพัฒนา  
O4 การเป็นประชาคมอาเซียนท าให้มี โอกาสสร้าง
งานวิจัยและเครือข่าย 
O5 เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานผู้สนับสนุนทุน
วิจัยช่วยสนับสนุนการท าวิจัยและการบริหารงานวิจัย 
O6 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายทางสังคมช่วยใน
การบริหารและประชาสัมพันธ์ 
O7 แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยมีมากขึ้นเอ้ือต่อการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัย 
O8 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ. 
O9 องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างมาก 

T1 ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆมีมากขึ้น
ท าให้มีการแข่งขันในการขอทุนวิจัยมากขึ้น 
T2 การยอมรับศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
จากชุมชนและแหล่งทุนยังมีน้อย 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประจ าปี พ.ศ. 2556-2560 
(ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  การสร้างนักวิจัย    
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น           
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

พันธกิจด้านการวิจัยในยุคแรกๆ ของการจัดตั้งวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 
ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา โดยแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่       
ฝ่ายส่งเสริมและบริการวิชาการ ฝ่ายฝึกอบรม และโครงการพิเศษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ     
เป็นหัวหน้าศูนย์ มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้ก ากับดูแล มีส านักงานที่ท าการตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 (อาคาร
ส านักงานอธิการบดีหลังเก่า) ในยุคแรกของพันธกิจด้านการวิจัยมีความร่วมมือกับสห วิทยาลัยพุทธชินราช              
ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยครูนครสวรรค์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
ได้ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยร่วมกัน ในการส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการตาม
หน้าที่ของสหวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตามบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครูก าแพงเพชร  

จากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ในปี พ.ศ.2535 ภารกิจด้านการวิจัยยังเป็นภารกิจที่จ าเป็นและ
ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะของสถาบันซึ่ งถือเป็นชุมชนวิชาการ คือการแสวงหาความรู้ การพัฒนาองค์
ความรู้ และน าความรู้ไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยของสถาบัน ในช่วงระยะเวลาต่อมา จึงมุ่งเน้นการวิจัยเรื่อง
ของท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเน้นการวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้านและศักยภาพชุมชนให้มากข้ึน ให้การสนับสนุน การวิจัยด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของชาวบ้านจังหวัดก าแพงเพชร และตาก รวมถึงการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น โดย
เปลี่ยนชื่อจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาเป็นส านักวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และ
ต่อมาเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล เป็นหัวหน้าส านักวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์
นายะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ก ากับ ดูแล ตามล าดับ ในปี พ.ศ.2547 มีประกาศกระทรวงศึกษาการซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ปรับเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการ
แบ่งโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่ จากส านักวิจัย เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งสถานะเทียบเท่า
คณะจนถึงปัจจุบัน โดยมีพันธกิจในการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และติดตาม การบริการ
วิชาการด้านการวิจัย และการประสานงานการจัดบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้อ านวยการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา 
อรัญวงศ์ เป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วังศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
เป็นผู้ดูแล ก ากับ ติดตาม จนถึงปี พ.ศ.2551 ต่อมาในปีพ.ศ. 2552 – มีนาคม พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ 
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดูแล ก ากับ ติดตาม มีการจัดสรรทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน 
และงบบ ารุงการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ มีการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ ในชุมชนท้องถิ่น มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้เป็นผลงานวิจัยเด่น 

ประวัติความเป็นมาหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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จากงานวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยพัฒนาเครือข่ายเชิงพ้ืนที่เพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
(Local learning Enrichment Network : LLEN) รวมทั้ งพัฒนาวารสารสักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre : TCI  
 ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเพ่ือน าไปพัฒนาและแก้ปัญหา
ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ก าลังพัฒนาวารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็น
วารสารระดับชาติเพ่ือเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ให้กับบุคลากร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ก ากับ ดูแล และมีดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส เป็น
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน   
 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 17 คน โดยแยกเป็นบุคลากรสายวิชาการจ านวน 12 คน 
และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 5 คน ดังต่อไปนี้ 
บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 

(คน) 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 

(คน) 
รวมทั งสิ น ร้อยละ 

ข้าราชการ 2 ข้าราชการ - 2 11.76 
พนักงานมหาวิทยาลัย 10 พนักงานมหาวิทยาลัย 3 13 76.48 
อาจารย์ประจ าตาม
สัญญา 

- เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง 2 2 11.76 

รวมทั งสิ น 12 รวมทั งสิ น 5 17 100.00 
คิดเป็นร้อยละ 70.58 คิดเป็นร้อยละ 29.42   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 



29 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/บุคลากร 
 

งานนโยบายและแผนการวิจัยและ
พัฒนา 

งานจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
งานพัฒนาบุคลากรทางการวิจยั 
งานพัฒนาเครือข่ายการวิจยั 

งานวิจัยและพัฒนา 
งานให้บริการทางวิชาการ 

งานข้อมูลและ
สารสนเทศงานวิจัย 
งานเผยแพรผ่ลงานการ
วิจยั 
งานวารสาร 

งานบริหารธุรการ 
งานคลังและพสัด ุ
งานนโยบายและแผน 
งานพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
งานประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการประจ า 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการบริหาร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส านักงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ฝ่ายบริหารจัดการ
งานวิจัย 

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
และการบริการวิชาการ 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานวิจัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้ได้ผลงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 

 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยให้มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ผลงานวิจัย เพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย  
3. บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 
 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเผยแพร่ใน
ระดับชาติ นานาชาติและใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
2. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 
 

1. มหาวิทยาลัยผลิตผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
และใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มข้ึน 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย 
4. สถาบันวิจัยมีการบริหารจัดการได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเผยแพร่ใน
ระดับชาติ นานาชาติและใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

1. มหาวิทยาลัยผลิตผลงานงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
และใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างชัดเจน 

1. พัฒนาสมรรถนะการวิจัยให้กับ 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการท า
วิจัยให้มีคุณภาพ ได้รับงบประมาณ
ทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถ
ตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณทุน
สนับสนุนการวิจัยเพิ่มข้ึน 

2. ส่งเสริมการน างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
หรือเชิงพาณิชย์ 

3. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

4. สถาบันวิจัยมีการบริหารจัดการได้
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และเกณฑ์องค์กรสุขภาวะ 

4. พัฒนาการบริหารจัดการ
ส านักงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให้เป็นระบบได้มาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในและ
เกณฑ์องค์กรสุขภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
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เป้าประสงค์ 4 
สถาบันวิจัยมีการบริหาร
จัดการได้มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายในและ
เกณฑ์องค์กรสุขภาวะ 

เป้าประสงค์ 3 
สถาบันวิจัยและพัฒนามี

ระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการงานวิจัย 

เป้าประสงค์ 2 
มหาวิทยาลัยได้รับ

งบประมาณทุนสนับสนุนการ
วิจัยเพิ่มขึ้น 

 

เป้าประสงค์ 1 
มหาวิทยาลัยผลิตผลงาน

งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ และ
ใช้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนอย่างชัดเจน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์

และนวัตกรรมเผยแพร่ในระดับชาติ 
นานาชาติและใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

พันธกิจ 
1. ส่งเสรมิและพัฒนาการวิจัยให้มคีุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ผลงานวิจัย เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย  
3. บริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี วัด  และกลยุทธ์ 
 

วิสัยทัศน ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานวิจัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้ได้ผลงานวิจัยท่ีพัฒนาองค์ความรู้ 

งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีคณุภาพระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
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ตัวชี วัด 
9.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากสถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
10.จ านวนแผนการจัดการ
ความรู้ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และความรู้อื่นๆ 
ในงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
11.จ านวนองค์ความรู้ที่
หน่วยงานได้จากการจัดการ
ความรู้ 
12.จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่

ตัวชี วดั 
7.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของชุมชนต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
8.ร้อยละของงานวิจยัที่แล้ว
เสร็จต่องานวิจัยที่ได้รับทุนใน
ปีงบประมาณ 
 

เป้าประสงค์ 4 เป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 2 
 

เป้าประสงค์ 1 
 

ตัวชี วดั 
5.จ านวนผลงานวิจัยท่ีจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
6.จ านวนชุมชนท่ีพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ตัวชี วัด 
1.ร้อยละของงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา 
ชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ 
2.ทุนอุดหนุนการวิจัยท้ังหมด 
จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงาน 
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนางานวิจัย 
3.ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อ
จ านวนงานวิจัยท้ังหมด 
4.จ านวนกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  

กลยุทธ์ 4 
พัฒนาการบริหารจัดการ
ส านักงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาให้เป็นระบบได้

มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในและเกณฑ์องค์กรสุข

ภาวะ 

กลยุทธ์ 3 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

ใช้ในการบริหารจัดการ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม 

กลยุทธ์ 2 
ส่งเสริมการน างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น ใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการหรือเชิง

พาณิชย์ 

กลยุทธ์ 1 
พัฒนาสมรรถนะการวิจัย

ให้กับ คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี ในการท าวิจัยให้มี
คุณภาพ ได้รับงบประมาณ

ทุนสนับสนุนการวิจัย 
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และใช้

ประโยชน์ได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
1.ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
งาน ส ร้ า งส รรค์ แ ล ะ
นวัตกรรมเผยแพร่ใน
ระดับชาติ  นานาชาติ
แล ะ ใช้ ป ระ โยชน์ ต่ อ
สังคม 

1.ม ห าวิ ท ย าลั ย ผ ลิ ต
ผลงานงานวิจั ย  งาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ และใช้
ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างชัดเจน 

1.พัฒนาสมรรถนะการ
วิจัยให้กับ  คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ในการท า
วิจัยให้มีคุณภาพ ได้รับ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ทุ น
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย 
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
และใช้ประโยชน์ได้ 

1. จัดให้เป็นเง่ือนไขใน
การขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัย เช่น การเขียน
โครงร่างงานวิจัย การ
อบรมจริยธรรมวิจัยใน
ม นุ ษ ย์  ก า ร เ ขี ย น
งบประมาณ 
2. จัดท าประกาศรางวัล
ส า ห รั บ ก า ร จ ด อ นุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร และ
การตีพิมพ์ในวารสารที่
อยู่ ใน ฐาน ข้ อมู ล  TCI 
แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล
น า น า ช า ติ ที่  ส ก อ . 
รับรอง 
3. จั ด ให้ มี ระบ บ การ
ช่วยเหลือนักวิจัยในการ
จ ด อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร 
สิ ท ธิ บั ต ร  แ ล ะ ก า ร
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐ าน ข้ อ มู ล  TCI แ ล ะ
ฐานข้อมูลนานาชาติที่ 
สกอ. รับรอง 
4. จัดผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้
ค าแนะน าในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการเพื่ อ
ขอรับงบประมาณทุน
สนับสนุนการวิจัย 
5. จัดสรรทุนวิจัยให้กับ
อาจารย์และนักศึกษาที่
ท าวิ จั ยพั ฒ นาชุมชน
ท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  
6. จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้
เกี่ยวกับการพัฒนาโจทย์
วิจัยและเขียนโครงร่าง
วิ จั ย พั ฒ น า ชุ ม ช น
ท้องถิ่น การขอรับทุน
วิ จั ย จ า ก ห น่ ว ย ง า น
ภายนอก และโจทย์วิจัย

3 .การจั ดการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
7.กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
8.จัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินปีงบประมาณ 
2561 
9.จัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยจากงบประมาณ 
บ .กศ .ปี งบ ป ระม าณ 
2561 
10.พัฒนาวารสารสัก
ทอง 
12.จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ในสัตว์ทดลอง 
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น
ห้องปฏิบัติการ 
13.การอบรมด้านการ
วิจัย 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ข อ ง ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น
จังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดตาก 
7. ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ห รื อ
ห น่ ว ย ง า น
ภ าย ใน ป ระ เทศและ
ต่ า งป ระ เท ศ ใน ก า ร
ส่ ง เส ริ ม ก า รท า วิ จั ย
พัฒ นาชุมชนท้ องถิ่ น
และการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ การเผยแพร่
ผลงานวิจัย และการน า
ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

 

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

1.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา ชุมชน
ท้องถิ่นต่องบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยท้ังหมด 

35 40 45 50 55 ดร.สภุาพร พงศ์ภญิโญโอภาส 
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันตสิันตสิม 
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 
อ.เสาวลักษณ์ ยอดวญิญูวงศ ์
น.ส.สมุาภรณ์ บดรีัฐ 
น.ส.ชุติมา ทอสาร 
นายทวิช ปิ่นวิเศษ 
นายสุรเชษฐ์ ขอนทอง 
นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล 

2.จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน ภายในประเทศ
และต่างประเทศท่ีร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย 

1 1 2 2 3 

3.ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติต่อจ านวนงานวิจัยท้ังหมด 

10 15 20 25 30 

4.จ านวนกองทุนสนับสนุนการวิจัย  1 1 1 2 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
2 ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพของระบบ
กลไกการบริหารจัดการ
ง า น วิ จั ย ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2 มหาวิทยาลัยได้ รับ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ทุ น
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย
เพิ่มขึ้น 
 

2 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร น า
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
ห รื อน วัต ก รรม ไป ใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น ใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ
หรือเชิงพาณิชย์ 
 

1.จัดสรรทุนวิจัยที่ตรง
กับความต้องการของ
ชุมชน ท้อถ่ิน หรือสถาน
ประกอบการ 
2.ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลน างานวิจัย 
งาน ส ร้ า งส รรค์ ห รื อ
น วั ต ก ร ร ม ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
3. ก า ห น ด ชุ ม ช น
เป้ าหมายที่ จะพัฒนา
โดยใช้ผลงานวิจัยพัฒนา
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ
สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา
ชุมชนนั้นอย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
โดยบูรณาการการวิจัย
กับการบริการวิชาการ 
4. จัดสรรทุนวิจัยให้กับ
ง า น วิ จั ย ที่ จ ด อ นุ
สิทธิบัตรและสิทธิบัตร
ไ ด้  ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารที่เป็นท่ียอมรับ 
5. มอบรางวัล หรือยก
ย่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ์
นักศึกษาที่ท าวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่ อพัฒนา
สังคมหรือชุมชนดีเด่น 

5.บริการวิชาการ 
11.การจด ลิขสิทธิ์ อนุ
สิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
1 4 .จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร
ร่วมกับเครือข่าย 
1 5 . นิ ท ร ร ศ ก า ร
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

 

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

5.จ านวนผลงานวิจัยท่ีจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 1 1 2 2 ดร.สภุาพร พงศ์ภญิโญโอภาส 
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันตสิันตสิม 
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 
อ.เสาวลักษณ์ ยอดวญิญูวงศ ์
น.ส.สมุาภรณ์ บดรีัฐ 
น.ส.ชุติมา ทอสาร 
นายทวิช ปิ่นวิเศษ 
นายสุรเชษฐ์ ขอนทอง 
นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล 

6.จ านวนชุมชนท่ีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1 1 2 2 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
3.การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

3.สถาบันวิจัยและ
พัฒนามีระบบและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการงานวิจัย 
 

3.พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

1..ติดตามประเมินผล
การใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย
แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถาบันฯ 
2. ก าหนดนโยบายให้
ทุ ก ห ลั ก สู ต รจั ด ให้ มี
นักศึ กษาท าวิจั ยและ
นวัตกรรมเพื่ อพัฒนา
สั งคมหรือ ชุมชนโดย
บูรณาการการวิจัยกับ
การบริการวิชาการ 

4.การบริหารจัดการการ
จัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
6 . พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

7.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวจิัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

30 35 40 45 50 ดร.สภุาพร พงศ์ภญิโญโอภาส 
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันตสิันตสิม 
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 
อ.เสาวลักษณ์ ยอดวญิญูวงศ ์
น.ส.สมุาภรณ์ บดรีัฐ 
น.ส.ชุติมา ทอสาร 
นายทวิช ปิ่นวิเศษ 
นายสุรเชษฐ์ ขอนทอง 
นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล 

8.ร้อยละของงานวิจัยท่ีแล้วเสรจ็ตอ่งานวิจัยท่ีได้รับทุนใน
ปีงบประมาณ 

30 35 40 45 50 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
3.การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สถาบันวิจัยมีการบรหิาร
จัดการได้มาตรฐานการ
ประกันคณุภาพภายใน
และเกณฑ์องค์กรสุข

ภาวะ 
 

4 .พั ฒ นาการบริห าร
จัดการส านักงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ใ ห้ เ ป็ น ร ะ บ บ ไ ด้
มาตรฐานการประกัน
คุณ ภ าพ ภ าย ใน และ
เกณฑ์องค์กรสุขภาวะ 
 

1.ปรับปรุงระบบการ
ประเมินการปฏบิัติงาน
ของบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารงานท่ี
รับผิดชอบ 
2.ก าหนดให้บุคลากร
จัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานตาม
กระบวนงานส าคญัทุก
กระบวนงาน 

1 . ก า ร บ ริ ห า ร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.การพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
16.การก ากับติดตาม
และส่งเสรมิการจดัการ
ความรู ้

 

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
61 62 63 64 65 

9.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

70 75 80 85 90 ดร.สภุาพร พงศ์ภญิโญโอภาส 
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันตสิันตสิม 
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ 
อ.เสาวลักษณ์ ยอดวญิญูวงศ ์
น.ส.สมุาภรณ์ บดรีัฐ 
น.ส.ชุติมา ทอสาร 
นายทวิช ปิ่นวิเศษ 
นายสุรเชษฐ์ ขอนทอง 
นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล 

10.จ านวนแผนการจัดการความรู้ การจัดการเรยีนการสอน 
การวิจัย และความรู้อื่นๆ ในงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั 

23 24 25 26 27 

11.จ านวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานได้จากการจัดการความรู ้ 23 24 25 26 27 
12.จ านวนคู่มือการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 5 5 5 6 6 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดกรอบแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตาม นโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กันยายน 2557)  ไทยแลนด์ 4.0  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง 15 มิถุนายน พ.ศ.2560) 
 

แผน/ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ประเด็นที่เชื่อมโยง 
1. นโยบายรัฐบาล (ค าแถลงนโยบาย
ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 
กันยายน 2557)  

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี 

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และพัฒนา และ นวัตกรรม  

2. ไทยแลนด์ 4.0  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้ งเดิมใน
ปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่ เน้น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) โดยเกษตรกรต้องมีฐานะที่ 
มั่ น ค ง  และ เป็ น เกษ ตรกรแบ บ เป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยน
จาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มี
อยู่ และรัฐต้องให้ ความช่ วย เหลืออยู่
ต ล อ ด เว ล า  ไป สู่ ก า ร เป็ น  Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิด 
ให ม่ ที่ มี ศั ก ย ภ า พ สู ง  เป ลี่ ย น จ า ก 
Traditional Services ซึ่ ง มี ก า ร ส ร้ า ง
มู ล ค่ า ค่ อ น ข้ า งต่ า ไป สู่  High Value 
Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะ
ต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และทักษะสูง 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  
 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แผนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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แผน/ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ประเด็นที่เชื่อมโยง 
4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  

 1) ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ  
2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง
ค วาม รู้  แ ล ะน วั ต ก รรม เพ่ื อ เพ่ิ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
3) สนั บสนุ นการพัฒ นาที่ ยั่ งยื นของ
ท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล 
การเงิน การก ากับมาตรฐาน และ 

5. นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
1) ความม่ันคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
– 2579  

กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม  เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
    เป้าหมายที่  1 : ก าลังคนมีทักษะที่
ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    เป้าหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
    เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

7. แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564)  

กระทรวงศึกษาธิการ 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
รวมทั้ งงานวิจัยที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ   

8. นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พันธกิจ  
3)วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
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แผน/ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ประเด็นที่เชื่อมโยง 
9. ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

ยุทธศาสตร์ 1 การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาในประเด็นส าคัญ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา 
และนโยบายที่ถูกต้องและเพียงพอตรงกับ
ปัญหา และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชน  สั งคมและประเทศได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างและการเพ่ิม
ศั กยภาพของนั กวิ จั ย  บุ คลากรวิจั ย 
เครือข่ายวิจัยและองค์กรวิจัย ให้มีขีด
ความสามารถในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ มีการท างานเป็นเครือข่าย
และเชื่มโยงสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการเพ่ือน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การ
พัฒนาระบบการสื่อสารและการเชื่อมโยง
กับสังคมและฝ่านนโยบาย เพ่ือให้เห็น
คุณค่าของความรู้และงานวิจัย 
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาองค์กรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

10. แผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

4.บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของ
ป ร ะ เท ศ  จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไท ย  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไท ย ไม ติ ด ก ลุ
มมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีคุณภาพทั้งใน
ร ะ ดั บ โ ล ก  แ ล ะ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค
ความสามารถในการสรางนวัตกรรมของ
ประเทศต่ า โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยา
ศาสตรอยูในระดับทายๆ อุดมศึกษาเป
นองคประกอบหนึ่งของระบบวิจัยของ
ประเทศ จึงถูกคาดหวังวาเปนกลไก
ส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 
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แผน/ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ประเด็นที่เชื่อมโยง 
11. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2560-2564) 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 : เร่งส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
สนองตอบต่อประเด็น 
เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดย
รัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 : ส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ใน
ภาคเอกชน 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : ส่งเสริมกลไก
และกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย 
ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 : เร่งรัดพัฒนา
ระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้
เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ  
และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการ
วิจัยที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่  5 : พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้ านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 : เพิ่มจ านวนและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 7 : พัฒนาความ
ร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

12. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรประจ าปี พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง 15 มิถุนายน 
พ.ศ.2560) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒ นา
ท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมท้องถิ่น 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
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แผน/ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ประเด็นที่เชื่อมโยง 
4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยให้ตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติและใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 



44 
 

 
ภาคผนวก 

 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 การประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านทุนวิจัยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
S2 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
S3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  เอ้ือต่อการบริหาร
งานวิจัย 
S4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
ในระดับชาติ  
S5 มีนักวิจัยอาวุโสมีความสามารถและเต็มใจช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

S6 เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการวิจัยมีความสามารถและประสบการณ์ในการ
อ านวยความสะดวกให้กับนักวิจัย 

W1 เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน  
W2 กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีภาระงานด้านวิชาการ ประกันคุณภาพและ
บริการวิชาการ  
W3. วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  
W4 ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน  
W5 มาตรการในการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยยังไม่เข้มแข็ง 
W6 กลไกในการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ยังไม่เข้มแข็ง 
W7 การรวบรวมข้อมูลเงินทุนวิจัย ผลงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ยังไม่ครบถ้วนทั้ง
มหาวิทยาลัย 
W8 การด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ยังไม่เป็นระบบ 
W9 กระบวนการในการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่มีเป้าหมายเชิงพ้ืนที่และ
ประเด็นที่ชัดเจน 
W10 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยยังไม่เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้รับการพัฒนา 
W11 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม ศักยภาพ (SWOT  Analysis) 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
O1 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศมีความชัดเจน 
O2 หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายการวิจัยภายนอกสนับสนุนงบประมาณด้านการ
วิจัยและการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
O3  ชุมชนท้องถิ่นต้องการงานวิจัยเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา  
O4 การเป็นประชาคมอาเซียนท าให้มีโอกาสสร้างงานวิจัยและเครือข่าย 
O5 เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานผู้สนับสนุนทุนวิจัยช่วยสนับสนุนการท าวิจัย
และการบริหารงานวิจัย 
O6 เทคโน โลยีการสื่ อสารและเครือข่ ายทางสั งคมช่ วยในการบริหารและ
ประชาสัมพันธ์ 
O7 แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยมีมากขึ้นเอ้ือต่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักวิจัย 
O8 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตามเกณฑ์ของ 
สกอ. 

O9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ค่อนข้างมาก 

T1 ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆมีมากขึ้นท าให้มีการแข่งขันในการขอทุน
วิจัยมากข้ึน 
T2 การยอมรับศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจากชุมชนและแหล่งทุนยังมีน้อย 
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SO 
โอกาส (Opportunities) 

O1 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศมีความชัดเจน 
O2 หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายการวิจัยภายนอกสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
O3  ชุมชนท้องถิ่นต้องการงานวิจัยเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา 
O4 การเป็นประชาคมอาเซียนท าให้มีโอกาสสร้างงานวิจัยและเครือข่าย 
O5 เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานผู้สนับสนุนทุนวิจัยช่วยสนับสนุนการท าวิจัยและการบริหารงานวิจัย 
O6 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายทางสังคมช่วยในการบริหารและประชาสัมพันธ์ 
O7 แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยมีมากขึ้นเอื้อต่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัย 
O8 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ. 
O9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างมาก 

จุดแขง็ (Strengths) กลยุทธ ์ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
S1 การประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านทุนวิจัยมีการด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 
S2 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
S3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เอื้อต่อ
การบริหารงานวิจัย 
S4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในระดับชาติ  
S5 มีนักวิจัยอาวุโสมีความสามารถและเต็มใจช่วยเหลือให้ค าแนะน า
แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

S6  เจ้ าหน้ าที่ ประสานงานด้านการวิจั ยมีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการอ านวยความสะดวกให้กับนักวิจัย 

1. พัฒนาความรู้และทกัษะใหก้ับนักวิจยั
ในการท าวจิัยที่มีคุณภาพและการตีพิมพ์
เผยแพร ่
2. พัฒนากระบวนการก ากบัติดตามการน า
งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการงานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
4. พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลย ี

1.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา ชุมชน
ท้องถ่ินต่องบประมาณ 
2.ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 
จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน ภายในประเทศ
และต่างประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย 
3.ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 
4.จ านวนกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
5.จ านวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
6.จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
7.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ซึ่ง
เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
8.ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จต่องานวิจัยท่ีได้รับทุนใน
ปีงบประมาณ 
9.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
10.จ านวนแผนการจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และความรู้อื่นๆ ในงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
11.จ านวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานได้จากการจัดการความรู้ 
12.จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

1.การบริหารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
2.การพัฒนาบุคลากรสถาบันวจิัยและพฒันา 
3.การจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
4.การบริหารจัดการการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั 
5.บริการวิชาการ 
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
8.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2561 
9.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ บ.กศ.
ปีงบประมาณ 2561 
10.พัฒนาวารสารสักทอง 
11.การจด ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
12.จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ในสัตว์ทดลอง และ
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร 
13.การอบรมด้านการวิจัย 
14.จัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่าย 
15.นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
16.การก ากับติดตามและส่งเสริมการจัดการความรู ้
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WO 
โอกาส (Opportunities) 

O1 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศมีความชัดเจน 
O2 หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายการวิจัยภายนอกสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
O3  ชุมชนท้องถิ่นต้องการงานวิจัยเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา  
O4 การเป็นประชาคมอาเซียนท าให้มีโอกาสสร้างงานวิจัยและเครือข่าย 
O5 เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานผู้สนับสนุนทุนวิจัยช่วยสนับสนุนการท าวิจัยและการบริหารงานวิจัย 
O6 เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายทางสังคมช่วยในการบริหารและประชาสัมพันธ์ 
O7 แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยมีมากขึ้นเอื้อต่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัย 
O8 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ. 

O9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างมาก 

จุดอ่อน (Weakness) กลยุทธ์ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม 
W1 เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน  
W2 กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีภาระงานด้าน
วิชาการ ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ  
W3. วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
W4 ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการบริหารงานวิจัยยั งไม่
ครอบคลุมทุกด้าน  
W5 มาตรการในการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยยังไม่เข้มแข็ง 
W6 กลไกในการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติยังไม่เข้มแข็ง 
W7 การรวบรวมข้อมูลเงินทุนวิจัย ผลงานวิจัยและการน าไปใช้
ประโยชน์ยังไม่ครบถ้วนท้ังมหาวิทยาลัย 
W8 การด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นระบบ 
W9 กระบวนการในการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่
มีเป้าหมายเชิงพื้นท่ีและประเด็นท่ีชัดเจน 
W10 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยยังไม่ เหมาะสมกับ
คุณลักษณะของผู้รับการพัฒนา 
W11 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 

1. พัฒนาความรู้และทักษะให้กับ
นักวิจัยในการท าวิจัยท่ีมีคุณภาพและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
2. พัฒนากระบวนการก ากับติดตาม
การน างานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
4. พัฒนาการบริหารจัดการส านักงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยี 
 

1.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา ชุมชน
ท้องถ่ินต่องบประมาณ 
2.ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 
จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน ภายในประเทศ
และต่างประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย 
3.ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 
4.จ านวนกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
5.จ านวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
6.จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
7.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ซึ่ง
เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
8.ร้อยละของงานวิจัยที่แล้วเสร็จต่องานวิจัยท่ีได้รับทุนใน
ปีงบประมาณ 
9.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
10.จ านวนแผนการจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และความรู้อื่นๆ ในงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
11.จ านวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานได้จากการจัดการความรู้ 
12.จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

1.การบริหารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
2.การพัฒนาบุคลากรสถาบันวจิัยและพฒันา 
3.การจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
4.การบริหารจัดการการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั 
5.บริการวิชาการ 
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
8.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2561 
9.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ บ.กศ.
ปีงบประมาณ 2561 
10.พัฒนาวารสารสักทอง 
11.การจด ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
12.จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ในสัตว์ทดลอง และ
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร 
13.การอบรมด้านการวิจัย 
14.จัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่าย 
15.นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
16.การก ากับติดตามและส่งเสริมการจัดการความรู ้
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ST 
อุปสรรค (Threats) 

T1 ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆมีมากขึ้นท าให้มีการแข่งขันในการขอทุนวิจัยมากขึ้น 
T2 การยอมรับศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจากชุมชนและแหล่งทุนยังมีน้อย 

จุดแข็ง (Strengths) กลยุทธ์ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม 
S1 การประชาสัมพันธ์และประสานงานด้านทุนวิจัยมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
S2 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
S3 สถาบันวิจัยและพัฒนามีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี เอื้อ
ต่อการบริหารงานวิจัย 
S4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในระดับชาติ  
S5 มี นักวิจัยอาวุโสมีความสามารถและเต็มใจช่วยเหลือให้
ค าแนะน าแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

S6 เจ้าหน้าท่ีประสานงานด้านการวิจัยมีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการอ านวยความสะดวกให้กับนักวิจัย 

1. พัฒนาความรู้และทักษะให้กับ
นักวิจัยในการท าวิจัยท่ีมีคุณภาพและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
2. พัฒนากระบวนการก ากับติดตาม
การน างานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
4. พัฒนาการบริหารจัดการส านักงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยี 
 

1.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา ชุมชน
ท้องถิ่นต่องบประมาณ 
2.ทุนอุดหนุนการวิจยัทั้งหมด 
จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหนว่ยงาน 
ภายในประเทศและตา่งประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
งานวิจัย 
3.ร้อยละของงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 
4.จ านวนกองทุนสนับสนุนการวิจยั  
5.จ านวนผลงานวิจยัที่จดสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
6.จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อยา่งยัง่ยืนจากผลงานวจิัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
7.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวจิัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 
8.ร้อยละของงานวิจยัที่แล้วเสร็จต่องานวิจัยที่ได้รับทุนใน
ปีงบประมาณ 
9.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวจิัย
และพัฒนา 
10.จ านวนแผนการจัดการความรู้ การจดัการเรียนการ
สอน การวิจัย และความรู้อื่นๆ ในงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
11.จ านวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานได้จากการจัดการความรู้ 
12.จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

1.การบริหารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
2.การพัฒนาบุคลากรสถาบันวจิัยและพฒันา 
3.การจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
4.การบริหารจัดการการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั 
5.บริการวิชาการ 
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
8.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2561 
9.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ บ.กศ.
ปีงบประมาณ 2561 
10.พัฒนาวารสารสักทอง 
11.การจด ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
12.จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ในสัตว์ทดลอง และ
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร 
13.การอบรมด้านการวิจัย 
14.จัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่าย 
15.นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
16.การก ากับติดตามและส่งเสริมการจัดการความรู ้
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WT 
อุปสรรค (Threats) 

T1 ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆมีมากขึ้นท าให้มีการแข่งขันในการขอทุนวิจัยมากขึ้น 
T2 การยอมรับศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจากชุมชนและแหล่งทุนยังมีน้อย 

จุดอ่อน (Weakness) กลยุทธ์ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม 
W1 เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน  
W2 กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามีภาระงานด้าน
วิชาการ ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ  
W3. วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานสถาบันวิจัย
และพัฒนา  
W4 ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยยังไม่
ครอบคลุมทุกด้าน  
W5 มาตรการในการติดตามความก้าวหน้างานวิจัยยังไม่
เข้มแข็ง 
W6 กลไกในการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติยังไม่เข้มแข็ง 
W7 การรวบรวมข้อมูลเงินทุนวิจัย ผลงานวิจัยและการ
น าไปใช้ประโยชน์ยังไม่ครบถ้วนท้ังมหาวิทยาลัย 
W8 การด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นระบบ 
W9 กระบวนการในการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยยัง
ไม่มีเป้าหมายเชิงพื้นท่ีและประเด็นท่ีชัดเจน 
W10 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยยังไม่เหมาะสมกับ
คุณลักษณะของผู้รับการพัฒนา 
W11 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นปัจจุบัน 

1. พัฒนาความรู้และทักษะให้กับ
นักวิจัยในการท าวิจัยท่ีมีคุณภาพและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
2. พัฒนากระบวนการก ากับติดตาม
การน างานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
4. พัฒนาการบริหารจัดการส านักงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยี 
 

1.ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา ชุมชน
ท้องถิ่นต่องบประมาณ 
2.ทุนอุดหนุนการวิจยัทั้งหมด 
จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหนว่ยงาน 
ภายในประเทศและตา่งประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
งานวิจัย 
3.ร้อยละของงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 
4.จ านวนกองทุนสนับสนุนการวิจยั  
5.จ านวนผลงานวิจยัที่จดสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
6.จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อยา่งยัง่ยืนจากผลงานวจิัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
7.ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวจิัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ซ่ึงเกิดจากการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 
8.ร้อยละของงานวิจยัที่แล้วเสร็จต่องานวิจัยที่ได้รับทุนใน
ปีงบประมาณ 
9.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวจิัย
และพัฒนา 
10.จ านวนแผนการจัดการความรู้ การจดัการเรียนการ
สอน การวิจัย และความรู้อื่นๆ ในงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
11.จ านวนองค์ความรู้ที่หน่วยงานได้จากการจัดการความรู้ 
12.จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

1.การบริหารสถาบันวิจยัและพัฒนา 
2.การพัฒนาบุคลากรสถาบันวจิัยและพฒันา 
3.การจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
4.การบริหารจัดการการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจยั 
5.บริการวิชาการ 
6.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.กองทุนสนับสนุนการวิจยั 
8.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2561 
9.จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ บ.กศ.
ปีงบประมาณ 2561 
10.พัฒนาวารสารสักทอง 
11.การจด ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 
12.จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ในสัตว์ทดลอง และ
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร 
13.การอบรมด้านการวิจัย 
14.จัดนิทรรศการร่วมกับเครือข่าย 
15.นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
16.การก ากับติดตามและส่งเสริมการจัดการความรู ้
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สิ่งท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาควรท าเดินการในปี 2561 
1. พาผู้ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการท าวิจัยที่มีคุณภาพให้สามารถขอต าแหน่งได้ 
2. หนุนเสริมให้ผู้ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นท าวิจัยที่มีคุณภาพสูงให้สามารถขอต าแหน่งได้ 
3. จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่ม และส่งเสริมให้ได้รับการบรรจุและจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า 
4. สร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรของผลงานวิจัย 
5. จัดตั้งคณะท างานและแนวปฏิบัติด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
6. จัดกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

6.1 จัดกรรมการอ่านและให้ข้อเสนอแนะ 
6.2 ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

7. จัดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย 
8. จัดหาผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยในแต่ละด้าน และก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของคลินิกวิจัย 
9. จัดหาสถานที่และสร้างบรรยากาศให้นักวิจัยพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย  

 


