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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ก 

คํานํา 
 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดออกกฎกระทรวงการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่  22 มีนาคม 2564 มีสาระสําคัญ คือ กําหนดให มีการจัด
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดหรือบางสวนออกเปนกลุม ใหรัฐมนตรีคํานึงถึงจุดมุงหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร ศักยภาพ 
และผลการดําเนินการท่ีผานมาของสถาบันอุดมศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดมีคําสั่งที่ 14/2564  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการไดดําเนินการตาม ขอ 13 วรรคสาม กลาวคือ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับผล
การประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา และไดเลือกสังกัดกลุมตามขอ 3 แลว ใหคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ   
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาดานอ่ืน เพื่อการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 เพื่อนําเสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาตอไปการเสนอแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังท่ี 8/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพ่ือใหความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะใช
แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามพันธกิจ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการและผูเก่ียวของทุกทานที่มีสวนรวม 
ในการจัดทําแผนฯ ฉบับนี้สําเร็จ ไว ณ โอกาสนี้ 

   
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
             กันยายน 2564 
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ข 

บทสรุปผูบริหาร 

การจัดทําแผนการพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 – 2570 
---------------------------------------------------------------------------- 

ความเปนมา 

  กฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ขอ 3 ใหจัดสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุม 
ดังตอไปนี้ 
   (1) กลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
   (2) กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม  
  (3) กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอื่น 
   (4) กลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา 
  (5) กลุมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ 
   (6) กลุมอ่ืนตามที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด 
  แตละกลุมจะมีพันธกิจหลักและยุทธศาสตรของสถาบันการศึกษากลุมตาง ๆ และ ขอ 13             
ไดกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจเลือกสังกัดกลุมตามขอ 3 ได โดยตองประเมินตนเอง ตามตัวชี้วัด
ศักยภาพองคกรและตัวชี้ วัดผลการดําเนินงานของแตละกลุมตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งอยางนอยตองมีผูแทนของสํานักงานปลัดกระทรวงอยูดวย  
เพื่อประมวลขอมูลที่ เ ก่ียวของกับการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและทําการประเมินตนเอง 
เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา และไดเลือกสังกัดกลุมตาม                
ขอ 3 แลว ใหคณะกรรมการตามวรรคสองจัดทําแผนการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา   
แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ หรือ แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ดานอ่ืน เพ่ือการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 45 เพื่อนําเสนอ สภาสถาบันอุดมศึกษาตอไป ขอ 14 เมื่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามขอ 13 แลว ให เสนอผลการประเมินตนเองและแผนการพัฒนา 
ความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ 
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาดานอ่ืน ตอสํานักงานปลัดกระทรวง เพ่ือกลั่นกรองใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
และนําเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตอไป 
  ดวยเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงไดดําเนินการตามกฎกระทรวงการจัด
กลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
  1. วันที่ 21 พฤษภาคม  2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โดยประกอบดวยคณะกรรมการนโยบายและ
แผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และผูแทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 1 ทาน 
  2. วันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดําเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกร 
และตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพ่ือเลือกสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
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  3. วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดําเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา 2564 เสนอผลประเมินตนเองตามขอ 2  ตอสภามหาวิทยาลัย 
  4. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดําเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ศกึษาแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาความเปนเลิศตามแบบของกระทรวง
และกําหนดกรอบในการจัดทําแผนความเปนเลิศ ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดของการจัดกลุมของมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุม
ที่ 3 มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี  2) เสริมจุดแข็ง อุดจุดออน และ 3) แนวทางการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย 
   5. วันที่ 23 กรกฎาคม  2564 จัดกิจกรรมสัมมนาโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรีสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือสรางความรูความเขาใจและความตระหนักแกผูบริหาร อาจารย บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาดานตาง ๆ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 3 ทาน ไดแก ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการ              
ดานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการดานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และ               
นายพันธุเพ่ิมศักดิ์ อารุณี ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  6 .  วั นที่  27  กรกฎาคม 2564  - 10 สิ ง หาคม  2564 คณะกรรมกา รดํ า เ นิ นก าร 
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจัดทําราง
แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 6.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาแนวทางและวัตถุประสงค  
ในการจัดทําแผนขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เชน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
และการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  
การประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร โดยใชระบบ Thai University Strategic 
Classification and Self-Assessment System (UCLAS) การวิเคราะหศักยภาพ จุดออนจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) ศักยภาพที่มหาวิทยาลัยมีอยู เชน บุคลากร นักศึกษา วัสดุอุปกรณ อาคาร
สถานที่ งบประมาณ รวมถึงยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย และ 
ความคดิเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในจังหวัดลพบุรี  สิงหบุรี และสระบุรี 
 6.2 คณะกรรมการดําเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จัดทํารางแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางและ
กรอบกิจกรรมที่กระทรวงกําหนด โดยวิเคราะหผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยท้ังดานศักยภาพ 
(Potential) และ ผลการดําเนนิงาน (Performance) และเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายระดับตาง ๆ ดังนี้  
   (1) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยที่มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ 
   (2) แผนแมบทที่ 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต : ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และมี
จิตสํานกึความเปนไทย ดํารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
   (3) แผนแมบทที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู : คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
   (4) แผนแมบทท่ี 15 พลังทางสังคม : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง  
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   (5) แผนแมบทที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม : ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บรกิารสรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน 
   (6) กฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 กลุมสถาบันอุดมศึกษา
ตามขอ 3 (3) มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตรที่มุงสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน และชุมชนที่มีวัตถุประสงคหรือ
ประโยชนรวมกัน การเปนแหลงเรียนรู ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและ
การใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตอง 
    1) เนนการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและการสรางศักยภาพใหสถานศึกษา 
องคกรในชุมชนและประชาชนมีความเขมแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  
    2) ผลิตบัณฑิตและเปนแหลงพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ใหมีจิตสํานึก
และความรูความสามารถเพื่อเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนที่  
    3) ดําเนินการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อนําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนาชุมชน  
    4) สืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ประยุกตและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหเขากับยุคสมัยเพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคา 
    5) สงเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรูจากผูมีภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาของทองถ่ิน 
 (7) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา7 และมาตรา 8 
 (8) แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ที่เนนการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่รองรับการเรียนรูตลอดชีวิต การผลิตและพัฒนาครูสูความเปนเลิศ การพัฒนา
ศักยภาพอาจารยและบุคลากรในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล การเปนคลังปญญาดานองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาใหกับประชาชนในทองถ่ิน สรางนวัตกรชุมชนที่
สามารถพัฒนานวัตกรรมชุมชนในการแกไขปญหาชุมชนและเพิ่มรายไดใหกับชุมชน เสริมสรางความเขมแข็ง
เครือขายผูนําชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่อยางย่ังยืน แสวงหารายไดตามพันธกิจ รวมถึง การปรับเปลี่ยน
โครงสราง ระเบียบ ลดขั้นตอนภายในที่เปนอุปสรรคตอการดาํเนินงานตามพันธกิจ 
   (9) นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2563 – 2570 โดยมีวิสัยทัศนเพื่อ “เตรียมคนไทยแหงศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจท่ีกระจายโอกาส
อยางทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล 
นําพาประเทศไปสูประเทศที่พัฒนาแลว” การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรฉบับนี้ คํานึงถึงบริบทของการ
ปฏิรูปประเทศในปจจุบัน การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยกําหนด
แพลตฟอรม (Platform) ความรวมมือ ตามเปาประสงคของการพัฒนา 4 ดาน ไดแก 1) การพัฒนากําลังคน
และสถาบันความรู 2) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม 3) การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน และ 4) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล้ํา  
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   (10) แผนพัฒนาภาคกลาง และ แผนจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดสระบุรี 
   (11) นโยบายและแผนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะ 5 ป (2566 -2570) 
   (12) ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (2561-2579) 
   (13) แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระยะ 5 ป (2566 - 2570) 
   (14) แผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  6.3 กําหนดแผนงาน โครงการสําคัญ เปาหมาย ผลลัพธ  ผลผลิตในระยะ 5 ป เพื่อให
หนวยงานกําหนดแผนงานสําคัญ นําการกําหนดผลลัพธ (Key Results) มาประกอบการกําหนดคาเปาหมาย 
กําหนดผูรับผิดชอบคาเปาหมายเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย 
 6.4 พิจารณาทบทวนปรับแก ร า ง แผนพัฒนาความ เปน เลิศของมหา วิทยาลั ย 
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  7. วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 เสนอรางแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย ตอสภา
มหาวิทยาลัยและปรับแกแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
  8. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับโครงการ 
ตามแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย 
  9. วันที่ 9 กันยายน 2564 คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
พิจารณารางแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุง เพื่อนําสงสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2564  
  10. จัดระบบการกํากับติดตามและประเมินผล โดยกําหนดกลไกขับเคลื่อน 3 ระดับ คือ 
 1) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย  
 2) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 3) คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
กําหนดการรายงานผลเปนรายไตรมาส โดยรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทุกเดือน และรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 
 
สาระสําคัญ : ผลการประเมินตนเองและการกําหนดกลุมยุทธศาสตร 
  จากการประเมินตนเองเพื่อจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร โดยใชระบบ Thai 
University Strategic Classification and Self-Assessment System (UCLAS) ผลการประเมิ น  พบว า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีจุดเดนที่สุด คือ ดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอื่น (Area-Based and 
Community) โดยคะแนนเฉลี่ยดานศักยภาพ  (Potential) = 3.50 และคะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน 
(Performance) = 3.50 รองลงมาไดแก ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation)   
ดานพัฒนาวิชาชีพและสาขาจําเพาะ (Development of Professionals and Specialists) มีคะแนนเฉลี่ย
ดานศักยภาพ  (Potential) = 3.00  ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงสรุปผลการประเมินตนเองใหอยูในกลุมที่ 3  
  นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหขอมูลผลการประเมินมหาวิทยาลัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา การตรวจติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง   
การวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัยดานตาง ๆ รวมท้ังการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของมหาวิทยาลัย                
ยังสนับสนุนผลการประเมินดังกลาวอีกดวย 
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  เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร กลุมที่ 3 
ภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูระดับดีมาก 3 ตัวชี้วัด ไดแก  
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area Based Development) การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 
และการบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
(Integrated Government Budget)  สวนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตองปรับปรุง มี 2 ตัวชี้วัด ไดแก 
ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green / Sustainability)  และการวิจัยและบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research / Service in Region)  
  
แนวทางการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  จากการวิเคราะหผลการประเมินดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงตองปรับกระบวนทัศน
ในการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกลุมที่ 3 มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ เสริมจุดเดนของ
มหาวิทยาลัยและพัฒนาจุดดอย เพ่ือยกระดับความเปนเลิศดานการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเตรียม
ความพรอมใหอาจารยและบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับคนทุกชวงวัย และ
นําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย  
โดยกําหนดกิจกรรมตามแนวทางการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตรที่ 3 ดาน
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยและแผนแมบทชาติ รวมถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดจุดเนนที่สําคัญ ดังนี้ 
  1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีประเด็นที่ตองพลิกโฉม 2 ประเด็นดังนี้ 
 1.1 ศูนยการเรียนรูโลกสมัยใหม เปนการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  
โดยมีโครงการสนับสนุน 7 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนาครูทองถ่ินสามบุรี 
   2) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรูในโลก
สมัยใหมของประชาชนสามบุรี 
   3) โครงการพัฒนาทุนมนุษย (Newskill/Reskill/Upskill) 
   4) โครงการถายทอดและพัฒนาศักยภาพดานทักษะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการศึกษา 
   5) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการบูรณาการศาสตรเพื่อแกปญหาและ
พัฒนาทองถ่ิน 
   6) โครงการบัณฑิตวิศวกรสังคม 
   7) โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 1.2 สถาบันสงเสริม เรียนรู เพ่ือความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (สถาบัน
สงเสริมการเรียนรูดานสังคมศาสตร) เปนการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความรักชาติ รักแผนดิน โดยมีโครงการ
สนับสนุน 4 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการสงเสรมิการเรียนรูดานสังคมศาสตร 
   2) โครงการสรางความรัก ความสามัคคีของคนสามบุรี 
   3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสรมิความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 
   4) โครงการศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
  2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มีประเด็นท่ีตองพลิกโฉม 3 ประเด็นดังนี้ 
 2.1 ศูนยความเปนเลิศดานการเกษตรและอาหาร เปนการสรางความเปนเลิศความ
เชื่อมั่น ดานการผลิตอาหารปลอดภัยและการเกษตรยั่งยืน โดยมีโครงการสนับสนุน 7 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการเกษตรและอาหาร 
   2) โครงการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและอาหาร 
   3) โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   4) โครงการฝกอบรมและพัฒนาระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
      "Smart Automation System and Development Center"  
   5) โครงการสงเสรมิการแปรรูปอาหารแหงอนาคตจากสัตวและพืช 
   6) โครงการ (University Marketplace) 
   7) โครงการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือผลิตยาและอาหารเสรมิ 
 2.2 ศูนย เรียนรูด านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สามบุรี เปนการนํา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มาตอยอดใหเกิดมูลคาเพ่ิม โดยมีโครงการสนับสนุน 4 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการศึกษา วิจัย ถายทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน สามบุรี 
   2) โครงการสง เสริมความรักษทอง ถ่ิน สรางหลักสูตรที่ เ กิดจากองคความรู 
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค  
   4) โครงการพัฒนาบุคลากร/ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2.3 สถาบัน "สามบุรี" : องคความรูและนวัตกรรมการพัฒนา เปนการจัดระบบ
ฐานขอมูล องคความรูและนวัตกรรมเพ่ือตอยอดใหเกิดการนําไปใชประโยชน ทําใหชุมชนพัฒนาอยางย่ังยืน 
โดยมีโครงการสนับสนุน 4 โครงการ ดังนี้ 
   1) จัดทําฐานขอมูลเพ่ือเผยแพร การนําไปใชประโยชนและตอยอดงานวิจัยและ
นวัตกรรมใน “สามบุรี”  
   2) จัดตั้งศูนยพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อการสราง
ความสามารถทางการแขงขัน ใน “สามบุรี” 
   3) โครงการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)  ใน “สามบุรี”   
   4) การพัฒนาศักยภาพและสงเสริมบุคลากรเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 
ดวยผลงานดานการรับใชสังคม    

 



 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี :: 

ข-6 
 
  3. ดานอ่ืน ๆ มีประเด็นที่ตองพลิกโฉม 1 ประเด็น คือ  มหาวิทยาลัย Smart University  
เพื่อเปนมหาวิทยาลัยที่เปนตนแบบแกชุมชนทุกดาน โดยมีโครงการสนับสนุน 4 โครงการ ดังน้ี 
 1) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือการใชพลังงานทดแทน และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน (Green University) 
 2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสังคมสะอาด 
 3) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Digital University & Smart University 
 4) โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับสากล 
   
  ทั้งนี้ แนวทางการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในแผนพัฒนาความเปนเลิศ 
ป พ.ศ. 2566 – 2570 ไดเชื่อมโยงกับโครงการที่มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณทั้งงบประมาณปกติและ
งบประมาณในโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ซึ่งปรากฏในภาคผนวก 4.7 และ 4.8 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

สารบัญ 
                    หนา 

คํานํา  ก 

บทสรุปผูบริหาร  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง  ง 
สารบัญภาพ จ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 
 1.1 ยุทธศาสตร พันธกิจ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    1 
 1.2 ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  3 
 1.3 ผลการประเมินตนเองและการกําหนดกลุมยุทธศาสตร 6 
 
สวนท่ี 2 แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

 
10 

 2.1 จุดเนน ทิศทาง และเปาหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 10 

 2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุงเนน  10 
  2.1.2 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ 10 
 2.1.3 เปาหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   11 
 2.2 การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      13 
 2.2.1 ดานการบริหารบุคลากร        14 
 2.2.2 ดานแผน ระบบการเงนิ และงบประมาณ       17 
 2.2.3 ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคบั หลักเกณฑ       18 
 2.2.4 ดานระบบธรรมาภิบาล          20 
 2.3 แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 21 
 2.3.1 หลักการและแนวคดิในการดําเนินการจัดทําแผนฯ   21 
 2.3.2 การวิเคราะหผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) 21 
 2.3.3 การวิเคราะหและกําหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตรตาม 5 กิจกรรมหลัก  24 
 2.3.4 การวิเคราะหโอกาสประสบความสําเร็จ และความเสี่ยงของแผนฯ  26 
 2.3.5 แผนปฏิบัติการรายป 29 
 2.3.6 แนวทางการติดตามและประเมินผล  60 
 
สวนท่ี 3 ผลที่คาดวาจะไดรับ          

 
61 

 3.1 เปาหมาย ผลผลิต ผลลพัธ ผลกระทบ ดานการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน 63 
 3.2 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ ดานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 69 
 3.3 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ ดานอ่ืน ๆ 76 

 
   
  
 
   

ค 



 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

        ค-1 

 

สารบัญ (ตอ) 
                    หนา 
สวนท่ี 4 ภาคผนวก 77 
 4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามกฎกระทรวง การจัดกลุมสถาบันอุดมศกึษา   
  พ.ศ. 2564 

 
78 

 4.2 สรุปผลการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมเชิงยุทธศาสตรเพ่ือ 
  สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 (UCLAS)  ปการศกึษา 2563         

 
80 

 4.3 การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา   
  กลุม 3 ป 2563    

 
92 

 4.4 สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  

 
96 

 4.5 สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 – 2562   99 
 4.6 การวิเคราะหศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 101 
 4.7 โครงการสําคัญปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รับงบประมาณปกติ 103 
 4.8 โครงการพลิกโฉมที่ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 106 

 
            
   
         
   
   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

สารบัญตาราง 

หนา 
ตารางที่ 1.1 ขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3 
ตารางที่ 1.2 บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษา  4 
ตารางที่ 1.3 บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  4 
ตารางที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท  
  และนักเรยีนโรงเรียนสาธิต  

 
4 

ตารางที่ 1.5 สรุปผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (UCLAS)  
  ตามลําดับคะแนน 

 
6 

ตารางที่ 1.6 สรุปผลคะแนนผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร  
   จําแนกตามตัวชี้วัด กลุมที่ 3 

 
8 

ตารางที่ 1.7 แสดงผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการดําเนินงานตาม 
  ศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
9 

ตารางที่ 2.1 แสดงจุดเนน ทิศทาง และเปาหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 10 
ตารางท่ี 2.2 จุดเนน และผลลัพธรายป ดานการบริหารบุคลากร 14 
ตารางท่ี 2.3 จุดเนน และผลลัพธรายป ดานแผน ระบบการเงิน และงบประมาณ 17 
ตารางที่ 2.4 จุดเนน และผลลัพธรายป ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 18 
ตารางที่ 2.5 จุดเนน และผลลัพธรายป ดานระบบธรรมาภิบาล 20 
ตารางท่ี 2.6 การวิเคราะหโอกาสในการประสบความสําเร็จของแผนพัฒนาความเปนเลิศ 27 
ตารางท่ี 2.7 การวิเคราะหความเสี่ยงของแผนพัฒนาความเปนเลิศ 27 
ตารางที่ 2.8 แผนปฏิบัติการรายป การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 29 
ตารางที่ 2.9 แผนปฏิบัติการรายป การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 39 
ตารางที่ 2.10 แผนปฏิบัติการรายป ดานอื่น ๆ 51 
ตารางที่ 2.11 แสดงรายละเอียดงบประมาณแผนตามปฏิบัติการรายป  
ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 
54 

ตารางที่ 2.12 แสดงรายละเอียดงบประมาณแผนตามแผนปฏิบัติการรายป การบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

 
56 

ตารางที่ 2.13 แสดงรายละเอียดงบประมาณแผนตามแผนปฏิบัติการรายป ดานอื่น ๆ 58 
ตารางที่ 2.14 สรปุงบประมาณตามแผนปฏิบัติการรายป 2566 - 2570 59 
ตารางที่ 3.1 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 57 
ตารางที่ 3.2 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 63 
ตารางที่ 3.3 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานอ่ืน ๆ 70 
ตารางที่ 4.1 สรปุผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (UCLAS) ตามลําดับ
  คะแนน 

 
84 

ตารางที่ 4.2 สรปุผลคะแนนผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร จําแนก 
  ตามตัวชี้วัด กลุมที่ 3 

 
84 

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร จําแนกตามตัวชี้วัด กลุมที่ 3 87 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

                 ง-1 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

ตารางที่ 4.4 การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามตัวชี้ วัดสถาบันอุดมศึกษา             
  กลุม 3 ป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอเสนอ
  โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

87 
ตารางที่  4.5 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                          
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 
91 

ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 – 2562 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

             จ 

สารบัญภาพ 

หนา 
                 
แผนภาพท่ี 1  แสดงหลักการและแนวคิดในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย
  ราชภัฏเทพสตรี 

21 

แผนภาพท่ี 2 แสดงจุดเดนและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ 23 
แผนภาพท่ี 3 แสดงการวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่เปนเลิศดานนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 24 

             

 



1 
 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

…………………………………………………………… 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ประวัติความเปนมา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และขับเคลื่อน              
การดําเนินงานตามพันธกิจที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ แผนดานการอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และสนองตอความจําเปนและความตองการของประเทศในดานตาง ๆ เพ่ือให
ประเทศไทย พัฒนาไปสูประเทศที่มีความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ                   
มีพ้ืนที่ในความรบัผิดชอบ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุร ี จังหวัดสิงหบุร ีและจังหวัดสระบุรี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประวัติความเปนมาตั้งแตป พ.ศ. 2463 ในวันที่ 21 กันยายน 2463 
โดยเริ่มการการกอตั้ง  "โรงเรียนลวะศรี"  ซึ่งเปดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง ณ พระที่นั่ง จันทรพิศาล  
ในพระนารายณราชนิเวศน ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย" หลังจากนั้น ในป พ.ศ. 2483 
ไดยายโรงเรียนมาที่ถนนนารายณมหาราช พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนสตรีลพบุรี" และไดรับการ             
ยกฐานะเปน "วิทยาลัยครูเทพสตรี" ซึ่งนับเปนวิทยาลัยครูแหงแรกในสวนภูมิภาค 

 ตอมา ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" มีผลให "วิทยาลัยครูเทพสตรี" 
เปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏเทพสตรี" และเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดทรงลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลใหสถาบันราชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภาพเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"                 
ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จนถึงปจจุบัน 

 
1.1 ยุทธศาสตร พันธกิจ วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดขับเคลื่อนพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  “มาตรา 7 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง
ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญกาวหนา อยางมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชน           
จากทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนา เทคโนโลยี 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู” และ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา              
พ.ศ. 2562 มาตรา 26 ใหสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ (1) การจัดการศึกษา (2) การวิจัย
และการสรางนวัตกรรม (3) การบริการวิชาการแกสังคม (4) การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) หนาที่
และอํานาจอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด มาตรา 40 สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีในการใหบริการทางวิชาการ  
ใหคําปรึกษาทางวิชาการ และถายทอดองคความรูที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสราง
นวัตกรรมแกภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม เพ่ือนําความรูไปใชประโยชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เปนที่ พ่ึงทางวิชาการของชุมชนและสังคมตองรวมเปนสวนหนึ่งของชุมชน          
ในการพัฒนาพ้ืนที่ท่ีใกลเคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้นหรือพื้นที่อ่ืนตามที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีปรัชญา ปณิธาน ยุทธศาสตร พันธกิจ วิสัยทัศน และเอกลักษณ ดังนี้ 
 

ปรัชญา  
 นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา  

แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี  
 

ปณิธาน  
สรางคนดี มีปญญา พัฒนาทองถ่ิน  
 

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใชยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ 
 

วิสัยทัศน  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปนมหาวิทยาลัยที่เปนเลิศดานนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินภายในป 2570 
 
พันธกิจ  

1. พัฒนาทองถ่ินดวยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ดวยนวัตกรรม 
2. ผลิตและเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  
3. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางโอกาสการเรียนรู 
4. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางโอกาสการเรียนรู 
5. สงเสรมิ รักษา สืบสาน ตอยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 
 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
มหาวิทยาลัยที่ใชนวัตกรรมตอยอดภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  

 
นอกจากนี้ ไดกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3 ดาน ตามอักษรยอของ

มหาวิทยาลัย มรท.  ไดแก 
 
อัตลักษณ 

ม (มืออาชีพ)  
ร (รักษทองถ่ิน)  
ท (ทันสมัย)  
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

1.2 ขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ที่ต้ังและพ้ืนท่ีใหบริการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยูเลขท่ี 321  ถนนนารายณมหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 59 ไร 2 งาน และยังมีหนวยการจัดการศึกษานอกท่ีตั้งที่ในการใหบริการในพื้นที่
ตาง ๆ ดังนี้  

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 เปนที่พักของอาจารย บุคลากร และหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เนื้อที่ 23 ไร 
  2. โครงการอุทยานวิทยาศาสตรแหงชาติสมเด็จพระนารายณมหาราช ตําบลโคกตูม                 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 120 ไร 
  3. ศูนยสงเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย ณ พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี เน้ือที่ 109 ไร 1 งาน 100 ตารางวา 
  4. โครงการศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 500 ไร  
  5. หนวยการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี เน้ือที่ 22 ไร 
  6. หนวยการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 44 ไร 
  7. หนวยการ จัดการศึกษานอกที่ ตั้ ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อํ า เภอตาคลี   
จังหวัดนครสวรรค เนื้อท่ี 30 ไร 
 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวน 588 คน 
แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 320 คน  บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 268 คน  มีนกัศึกษารวมทั้งสิ้น 
จํานวน  8,667 คน  แบงเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5,869 คน นักศึกษาระดับภาคพิเศษ เสาร อาทิตย             
1,278 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท 63 คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิต 1,452 คน 
 
 ตารางที่ 1.1 ขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

ขอมูลดาน
บุคลากร 

ขาราชการ ผูมีความรู
ความสามารถ 

พนักงานชาว 
ตางประเทศ 

พนักงานใน  
สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ชั่วคราว

ตางประเทศ 

ลูกจาง
ประจาํ 

ลุกจาง
ชาวคราว

หมวด
แรงงาน 

รวม 

1. สายวิชาการ 75 9 3 229 - 4 - - 320 

2. สายสนับสนุน 10 - - 229 17 - 9 3 268 

รวม 85 9 3 458 17 4 9 3 588 

  ขอมูล ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2564 ที่มา : สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 ตารางที่ 1.2 บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

สายวิชาการ 
จํานวน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
1. ขาราชการ - 33 42 75 
2. ผูมีความรูความสามารถ - 9 - 9 
3. พนักงานชาวตางประเทศ 2 1 - 3 
4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 28 138 63 229 
5. ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 3 1 - 4 

รวม 33 182 105 320 
  

 ขอมูล ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2564 ที่มา : สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
 ตารางที่ 1.3 บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

สายวิชาการ ครู อาจารย 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 
ศาสตราจารย รวม 

1. ขาราชการ - 26 41 8 - 75 
2. ผูมีความรู
ความสามารถ 

- 5 4 - - 9 

3. พนักงาน 
ชาวตางประเทศ 

- 3 - - - 3 

4. พนักงานใน
สถาบันอุดมศกึษา 

45 148 36 - - 229 

5. ลูกจางชั่วคราว 
ชาวตางประเทศ 

- 4 - - - 4 

รวม 45 186 81 8 - 320 
 ขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่มา : สํานักบรหิารทรัพยากรมนุษย 

 ตารางท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท และนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

ท่ี รายการ จํานวน (คน) 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 5,869 
2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ 1,278 
3 นักศึกษาระดับปริญญาโท 68 
4 นักเรียนโรงเรียนสาธิต 1,452 
 รวมท้ังสิ้น 8,667 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

โครงสรางการแบงสวนราชการ 
แบงโครงสรางการบริหารออกเปน 10 หนวยงานหลัก ไดแก 6 คณะ 3 สํานัก  และ 1 สถาบัน 

(ตามกฎกระทรวง จัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 

*** 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

1.3 ผลการประเมินตนเองและการกําหนดกลุมยุทธศาสตร 
 จากการประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร โดยใชระบบ                  

Thai University Strategic Classification and Self-Assessment System (UCLAS) ผลการประเมิน พบวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีจุดเดนที่สุดคือดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and 
Community) โดยคะแนนเฉลี่ยดานศักยภาพ (Potential) = 3.50 และคะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน 
(Performance) = 3.50 รองลงมาไดแกดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
คะแนนเฉลี่ยดานศักยภาพ (Potential) = 3.00 และคะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน (Performance)  
= 1.50 ดานพัฒนาวิชาชีพและสาขาจําเพาะ (Development of Professionals and Specialists) มีคะแนน
เฉลี่ยดานศักยภาพ  (Potential) = 3.00  และคะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน (Performance) = 1.00 
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research มีคะแนน
เฉลี่ยดานศักยภาพ  (Potential) = 1.00 และคะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน (Performance) = 1.00 
รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 1.5  และแผนภูมิที่ 1 

 
ตารางที่ 1.5 สรุปผลการประเมินตนเอง เพื่อจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (UCLAS) ตามลําดับคะแนน 

ลําดับที ่ กลุมยุทธศาสตร 
คะแนนเฉลี่ยดาน

ศักยภาพ  (Potential) 

คะแนนเฉลี่ยดานผล
การดําเนินงาน 

(Performance) 

1 
ดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน 
(Area - Based and Community) 

3.50 (มาก) 3.50 (มาก) 

2 
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) 

3.00 (ปานกลาง) 1.50  (นอยที่สุด) 

3 
พัฒนาวิชาชีพและสาขาจําเพาะ 
(Development of Professionals and 
Specialists) 

3.00 (ปานกลาง) 1.00  (นอยที่สุด) 

4 
ดานการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
(Global and Frontier Research) 

1.00 (นอยที่สุด) 1.00 (นอยที่สุด) 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

แผนภูมิ  1 แสดงภาพรวมการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิ งยุทธศาสตร 

ดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรอืชุมชนอื่น (Area-Based and Community) 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง เพื่อจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (UCLAS) ตามลําดับคะแนน 

ประเมิน ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 โดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

           คะแนนเฉลี่ยดานศักยภาพ  (Potential)                 

คะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน(Performance)           
 

 

 ดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน (Area - Based and Community) 

 ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

 พัฒนาวิชาชีพและสาขาจําเพาะ (Development of Professionals and Specialists) 

 ดานการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research)

โครงการพัฒนาระบบการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

เพ่ือสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 

1 

2 

3 

4 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด กลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร กลุมที่ 3 ภาพรวมมีผล                

การประเมินอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.37) ตัวชี้วัดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูระดับดีมาก 3 ตัวชี้วัด ไดแก 

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based Development) การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

และการบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพื่อพัฒนา ชุมชนและสังคมในพื้นที่ 

(Integrated Government Budget)  สวนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตองปรับปรุง มี 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green / Sustainability) และการวิจัยและบริการ

วิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค (Research / Service in Region) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1.6  

ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1.6 สรุปผลคะแนนผลการประเมินตนเอง เพื่อจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร จําแนกตาม

ตัวชี้วัด กลุมที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ รายละเอียด ระดับ ความหมาย 
1 อัตราการไดงานทําในพื้นท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑติ 4 ดี 
2 การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area Based Development)  5 ดีมาก 
3 การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พื้นที่ หรือ

ภูมิภาค (Non-Age Group Participation 
3 ปานกลาง 

4 ควา มยั่ ง ยื น ของสถาบัน อุ ดม ศึ กษ า  ชุ มช นแ ละสั ง คม 
(Green/Sustainability)  

1 ปรับปรงุ 

5 ความสอดคลองของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 3 ปานกลาง 
6 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ ภูมิภาค 

(Research/Service in Region) * ตาม กพอ. 
1 ปรับปรงุ 

7 การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community)  5 ดีมาก 
8 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนา ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ (Integrated 
Government Budget)  

5 ดีมาก 

 คาเฉลี่ยรวม 3.37 ปานกลาง 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

  นอกจากผลการประเมินจากระบบ UCLAS แลว มหาวิทยาลัยยังไดวิเคราะหเนื้อหาจาก
เอกสารผลการประเมินที่ประเมินโดยคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีผานมา ประกอบการพิจารณา ไดแก 
  1. สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตร ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
  2. สรุปการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศกึษา 2560 – 2562 
  3. การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรตีามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศกึษา 
กลุม 3 ป 2563 
  4. การวิเคราะหศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ปรากฏดังตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการดําเนินงานตามศักยภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

จุดแข็ง Strengths จุดออน (Weaknessess) 

 บริการวิชาการทองถิ่น 

 การมีสวนรวมของเครอืขาย 

 วิจัยพัฒนานวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีทองถ่ิน 

 การผลิตและพัฒนาคร ู

 การไดงานทําของบัณฑิตในทองถ่ิน 

 เปนมหาวิทยาลัยรัฐแหงเดียวในทองถ่ิน 
 

 หลักสูตรไมทันสมัยไมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 

 ทักษะในการทํางานเชิงพ้ืนท่ีของบุคลากร 

 รายไดลดลง 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจยังไมมีประสิทธิภาพ 

 การอางอิงงานวิจัย งานวิจัยรวมนานาชาติ 

 ระบบขอมูลและการใชศักยภาพศิษยเกา 

 ระบบการประเมินประสิทธิภาพการทํางานท่ีไมจูงใจ 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 พระบรมราโชบายดานการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

 นโยบายของรัฐและกระทรวงท่ีสนับสนนุ ม.เพ่ือทองถ่ิน 

 สังคมผูสูงวัยทําใหสามารถจัดการศึกษาใหกับผูสูงวัย 

 การปรับตัวในเรื่องเทคโนโลยีเน่ืองจากCovid-19 

 ทุนทางวัฒนธรรม 

 จํานวนนักเรียนท่ีลดลง 

 การแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม 

 เงนิรายไดจากรัฐลดลง 

 กฎหมาย ระเบียบ ของรัฐบาลท่ีไมเอ้ือตอการดําเนินงาน 
ของมหาวิทยาลยั 

 
 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกรและ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเพื่อเลือกสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวา อยูใน          

กลุม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเชิงพื้นท่ี

มีความสัมพันธใกลชิดกับชุมชนทองถ่ิน มีเครือขายในชุมชนทองถ่ินจํานวนมาก ชุมชนทองถิ่นใหการยอมรับ 

และมีความโดดเดนดานการผลิตและพัฒนาครู 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

สวนท่ี 2 แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 2.1 จุดเนน ทิศทาง และเปาหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  2.1.1 สาขาความเช่ียวชาญท่ีมุงเนน 

   1) ดานวิทยาศาสตร เนนสาขาการเกษตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรในพ้ืนที่ใหมี
สมรรถนะ วิ จัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนําไปพัฒนาพ้ืนท่ีหรือสรางหลักสูตรที่สอดคลองกับ                      
ความตองการของทองถ่ิน (ลพบุร ีสิงหบุรี และสระบุรี)  
     2) ดานสังคมศาสตร เนนสาขาครุศาสตร เพ่ือการผลิตและพัฒนาครู สาขา
สังคมศาสตร เพ่ือการสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และเปนพลเมืองดี สาขาการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษ
และสืบสานศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 

 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสํารวจความตองการของทองถ่ินอยางเปนระบบและตอเนื่อง            
เพื่อสรางหลักสูตรทั้งในรูปแบบของหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
โดยมีเปาหมายใหมหาวิทยาลัยเปนคลังปญญา เพ่ือใหสามบุรี (ลพบุรี สิงหบุรี และสระบุรี)  เปนเมืองแหงการ
เรียนรู ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดยการรวมมือกับเครือขายทั้งระดับพื้นที่ และเครอืขายตามศาสตร
ที่เกี่ยวของดําเนินงาน/กิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและทําใหประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 
ตารางที่ 2.1  แสดงจุดเนน ทิศทาง และเปาหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

ดานวิทยาศาสตร ดานสังคมศาสตร 

สาขาการเกษตรและเทคโนโลยี สาขาครุศาสตร : ครูสังคม ครูภาษาไทย  ครูปฐมวัย 

สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาสังคมศาสตร : สงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตรยิ 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการทองเที่ยว : ศิลปวัฒนธรรม ประวิติศาสตร 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
  2.1.2 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ 
  การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป               
(พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยที่มีเปาหมาย 
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อ 
 (1) พัฒนาคนในทุกมิตแิละในทุกชวงวัย 
 (2) เปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดใีนทุกชวงวัย  
 (3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี                
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง 
 (4) มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

   (5) อนุรกัษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  
   (6) สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม 
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   การดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยจะเชื่อมโยงกับแผนแมบทชาติที่สําคญั ดังนี้ 

  แผนแมบทที่  11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต : ครอบครัวไทยมีความเขมแข็ง และ           
มีจิตสํานกึความเปนไทย ดํารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

  แผนแมบทที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู : คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

  แผนแมบทท่ี 15 พลังทางสังคม : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น            
อยางตอเนื่อง  

  แผนแมบทท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม : ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ            
สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน 

 
  2.1.3 เปาหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 กําหนดไววา                 
“ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลัง
การเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรค ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุล และย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม             
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู”  

  ดวยบริบทที่เปลี่ยนไปทั้งดานโครงสรางและนโยบายการทํางานของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะยุคความปกติใหมจาก
สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก โครงสรางของประชากรที่เปลี่ยนไปท่ีสงผลตอ
แนวโนมที่ลดลงของจํานวนนักศึกษา ทําใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมถึงวิถีการดํารงชีวิตตอง
ปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกนํามาใชในการจัดการศึกษาและการดํารงชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ไดทําการประเมินตนเองโดยระบบ UCLAS และไดทําการวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัยสี่ป
ยอนหลัง (ปงบประมาณ 2561 – 2564) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน และขอเสนอแนะในการพัฒนาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ  
มาตรา 8 พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและหลักการบริหารดวย 4M นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหความสอดคลองของ
ภารกิจหลักกับแผนแมบทของยอยของชาติ ผลการวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัยดังกลาวทําใหทราบ
จุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของมหาวิทยาลัย และพบวาปจจัยสําคัญที่มหาวิทยาลัยตองเรงรัด
ดําเนินการ คือ เร่ืองการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอนใหทันยุคทันสมัย การพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุน
ในลักษณะ Credit Bank การจัดทําระบบรองรับการเรียนรู ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สําหรับประชาชน
ในชุมชนทองถ่ิน การพัฒนาอาจารยและบุคลากร เพ่ือเตรียมพรอมในการเปนผูพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น                
ที่สงเสริมการ Newskill/Reskill/Upskill ของประชาชนรวมกับหนวยงานในชุมชนและทองถิ่น รวมถึงการ
ปรบัเปลี่ยนระเบียบภายในเพ่ือปลดล็อค ในเร่ืองที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 จากเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จึงตองปรับกระบวนทัศน ใน 

การทํางานเพ่ือเสริมจุดเดนของมหาวิทยาลัยและพัฒนาจุดดอย เพ่ือยกระดับความเปนเลิศดานการจัดการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพื่อเตรียมความพรอมใหอาจารยและบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู           

ตลอดชีวิตสําหรับคนทุกชวงวัย และนําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยตอไป โดยกําหนดวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรและนวัตกรรมการเรยีนการสอนที่รองรับการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2. เพื่อผลิตและพัฒนาครูสูความเปนเลิศ 

 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

   4. เพ่ือเปนคลังปญญาดานองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ 

ศิลปวัฒนธรรรมและภูมิปญญาใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

  5. เพื่อสรางนวัตกรชุมชนที่สามารถพัฒนานวัตกรรมชุมชนในการแกไขปญหาชุมชนและ                  

เพิ่มรายไดใหกับชุมชน 

  6. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายผูนําชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่อยางย่ังยืน 

  7. เพื่อแสวงหารายไดตามพันธกิจ 

   8. เพื่อปรบัเปลี่ยนโครงสราง ระเบียบ ลดขั้นตอนภายในที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามพันธกิจ 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

  การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  เพื่อใหการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ จําเปน
ที่จะตองปฏิรูประบบบริหารดานบุคลากร ดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑ และดานระบบธรรมาภิบาล ในประเด็นตอไปนี้ 
  ดานการบริหารบุคลากร  
   1. บรหิารจัดการบุคลากรใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. ใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางมีระบบและตอเนื่อง 
  3. พัฒนาระบบการประเมินที่สะทอนการปฏิบัติงานอยางแทจริง 
  4. ทบทวนขอบังคับการบริหารงานบุคคลใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
  5. หาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางท้ังในและตางประเทศ 
  6. จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  ดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 
 1. แผนจัดหารายได 
 2. นโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณ 
 3. การสมทบการเงินทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือพลิกโฉม 

ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคบั หลักเกณฑ  
 1. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ใหเปนไปตามระบบบริหาร  
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเหมาะสมกับบริบทกับกลุมสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2. ใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ เปนหลักสําคัญในการบริหารงาน            
ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหผลการบริหารงานมีผลตามกฎหมายและ ผูที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและ
หลักเกณฑดงักลาว ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 
  3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินการตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับและ
หลักเกณฑ ดังกลาว และปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยู เสมอ สอดคลองกับทุกบริบทที่ เ ก่ียวของกับ                   
การบรหิารงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  4. มีหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยปฏิบัติงานดังกลาวตามหลักธรรมาภิบาล 
  ดานระบบธรรมาภิบาล 
 1. กําหนดตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล (Governance Indicator)  
 2. การมีสวนรวมของประชาคมของสถาบัน  
 3. พัฒนาวัฒนธรรมขององคกรท่ีเหมาะสมกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 4. พัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรโดยผูบริหารทุกคนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
  ทั้งนี้ จัดใหมีแผนปฏิบัติการรายปและแนวทาง การติดตามและประเมินผลอยางมีระบบ 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 2.2 แผนการปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในชวง พ.ศ. 2566 – 2570 จําเปน
จะตองกําหนดจุดเนน และผลลัพธรายป เพ่ือเปนแนวทางการทํางานที่ชัดเจนแตละดาน ดงันี้ 
  2.2.1 ดานการบริหารบุคลากร 
  การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปสูการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญหรือที่เรียกวา 
“การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” นั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการดําเนินการปฏิรูปในทุกดาน โดยเฉพาะอยางย่ิง
การปฏิรูประบบบริหารงานดานบุคลากร เพื่อใหบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่เพียงพอตอ                    
การรวมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย  ในการปฏิรูปดังกลาวมหาวิทยาลัยใชหลักการและแนวคิด            
ในการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบดวยหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมแนวคิดตามแผนการ
พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม แนวคิดในการสราง
และพัฒนาบุคลากรตามการจัดกลุมของสถาบันอุดมศึกษา และแนวคิดในการสรางระบบนิเวศในองคกรที่สอดคลอง
กับการทํางานในโลกยุคดิจิทัล นํามากําหนดเปนแผนท่ีกลยุทธ (Roadmap) ที่มีจุดเนนในการปฏิรูปเปนรายป ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.2 จุดเนน และผลลัพธรายป ดานการบริหารบุคลากร 
 

ปงบประมาณ จุดเนน ผลลัพธ 

2566 1. ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ใ น ก า ร ทํ า ง า น 
(Ecosystem) มหาวิทยาลัยพึงสรางระบบนิเวศใน
การทํางานที่เอ้ืออํานวย สงเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง ในทุกมิติ ทั้งใน
มิติดานโครงสรางองคกร มิติดานวัฒนธรรมองคกร 
มิติดานขีดความสามารถ  มิติดานเทคโนโลยี และมิติ
ดานบุคลากร   

   มหา วิทยา ลัยมีระบบนิ เวศในการ

ทํางานที่เหมาะสมและสอดรับกับบริบท

ของมหาวิทยาลั ยในสั งคมยุคดิ จิ ทัล                

ท่ีสามารถสงเสริมให บุคลากรเกิดการ

เ รียนรู แล ะพัฒนา ได อย า งต อ เ น่ื อ ง                 

มีความสุขในการทํางาน สงผลใหสามารถ

แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังไดบรรลุผล

อยางมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารบุคลากร
ให มีประสิทธิภาพ ท้ั งนี้ เ พ่ือใหระบบและกลไก
ดังกลาว สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม
กําลังความสามารถ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ปงบประมาณ จุดเนน ผลลัพธ 

2567    1. การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเนน

สมรรถนะ - จริยธรรม - ผลลัพธ (Competency 

– Ethics – Outcome Based) ใหความสําคัญกับ

การประเมินผลงานท่ีเชื่อมโยงกับพฤติกรรมท่ีแสดง

ถึงสมรรถนะในการทํางาน การเสริมสรางการทํางาน

ท่ียึดหลักธรรมาภิบาล และการจัดระบบเพื่อสราง

แรงจูงใจในการทํางานที่สัมพันธกับผลลัพธ   

มหาวิทยาลัยมีระบบการทํางานที่สะทอน

ให เห็นทักษะ ความรู  ความสามารถ 

พฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค  

ต ล อ ด จ น เ จ ต ค ติ ท่ี จํ า เ ป น ต อ ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห บ ร ร ลุ ผ ล อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพของบุคลากร และสามารถ

นํามากําหนดเปนมาตรการเพื่อการจูงใจ

ในการทํางานที่สงเสริมใหบุคลากรมี

ความมุงม่ันทุมเทในการทํางานไดอยาง

เหมาะสม และยุติธรรม 

    2. การสรางวัฒนธรรมทางวิชาการและพัฒนา

เจตคติสวนบุคคล ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยจะเรงรัดในการ

สรางวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทาง

วิชาการใหกับบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเปนหัวใจหลัก

ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการ

ตามพันธกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 บุ คล ากรสาย วิชาการมี สมรรถนะ            

ท่ีสูงข้ึนและเปนไปตามมาตรฐาน 

2568    1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรท่ี

มีศักยภาพสูง (Talent Management) โดยการ

สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงทั้ งภายในและ

ภายนอกองคกร  เพื่อเขามาเปนกําลังสําคัญในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ผานกระบวนการคัดกรอง คัด

สรรอยางมีคุณภาพ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสม

กับศักยภาพ  พัฒนาบุคลากรที่มีศั กยภาพสู ง

เหลานั้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนสรางระบบจูงใจเพ่ือ

การธํารงรักษาคนที่มีศกัยภาพสูงดังกลาว 

   มหาวิทยาลัยจะสามารถดึงดูดคนดี – 

คนเกง ที่มีศักยภาพสูงเขาสูระบบการ

ทํางาน และธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มี

ศักยภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ไปสูเปาหมายของการเปล่ียนแปลงได

อยางเหมาะสม 

 

   2. การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเปน

เลิศดานวิชาการ โดยการผลักดันของมหาวิทยาลัย

ใหบุคลากรสายวิชาการไดพัฒนาตนเองตามศาสตรที่

ปฏิบัติงาน จนเกิดเปนความเชี่ยวชาญที่สอดคลอง

กับแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย              

ซึ่งสงผลใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ปงบประมาณ จุดเนน ผลลัพธ 

2569    1. การพัฒนาระบบการสงเสริมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดย
การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเพ่ือใหเปนนักวิจัยท่ี
พรอมออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภายใต
การดูแลของผู เชี่ยวชาญที่ มีประสบการณวิจัยและ
พัฒนารวมกับภาคเอกชน สามารถถายทอดองคความรู
และประสบการณที่ ได รับจากการออกปฏิบัติงาน
รวมกับภาคเอกชนไดอยางชัดเจนและเกิดประโยชนตอ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

   มหา วิทยาลัยสามารถสรา งความ

เชื่อมโยงท่ีเขมแข็งกับภาคเอกชนในการ

รวมวิจัยและพัฒนาในสาขาที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เปนการ

สรางเครือขายความรวมมือใหเกิดการ

ทํางานรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา

และภาคเอกชน ซึ่ งจะนํา ไปสูความ

รวมมือในดานวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่

ตอบสนองความตองการของสังคมได  

เปนการยกระดับศักยภาพบุคลากรสาย

วิชาการที่สามารถเปนหลักใหกับชุมชน

ทองถ่ินได 

   2. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูสากล 
โดยการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีศักยภาพทั้งใน
ดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ ที่แสดงถึงความลุมลึกในศาสตรตาง 
ๆ ที่ มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล ทั้งนี้ เ พ่ือให
มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับที่ดีขึ้น 

2570    1. การพัฒนาระบบการบริหารคาตอบแทนเชิงกลยุทธ 
( Strategic Compensation Management) เพื่ อ
การสรางแรงจูงใจในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การ
บริหารคาตอบแทนสําหรับบุคลากรจะตองคํานึงถึงผลที่
เกิดขึ้น โดยการพิจารณาเปาหมายและกลยุทธของ
องคกรเปนหลัก มีการกําหนดระดับในการจาย
คาตอบแทน  รวมถึงการกําหนดองคประกอบของ
คาตอบแทนท่ีมีความยืดหยุนตามลักษณะของงาน 

มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดและรักษา

บุคลากรที่มีคุณภาพไวในองคกร สราง

ความเปนธรรมในการจายคาตอบแทน

ใหกับบุคลากร เปนการจูงใจใหบุคลากร

ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ 

และสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 

 

   2. การเปนมหาวิทยาลัยตนแบบดานการจัด
การศึกษาเชิงพ้ืนที่ โดยมหาวิทยาลัยตองผลักดันให
บุคลากรสรางแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสรางการเปนตนแบบในการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่ใหเปนที่ยอมรับ ซ่ึงสอดคลองกับการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 กลาวโดยสรุป ในการปฏิรูประบบบริหารดานบุคลากร เพื่อกอใหเกิดการพลิกโฉมใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองมีการดําเนินการควบคูไปกับระบบบริหารงานดานอื่น ๆ 

ดวยเหตุที่ “คน” เปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาและมีพลังท่ีสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ได

อยางเปนรูปธรรม ดังนั้นการวางแนวทางใหมในดานการบริหารบุคลากร เพื่อปรับเปลี่ยนระบบจากเดิมที่มีอยู

ใหสามารถตอบสนองภารกิจในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังแผนดิน              

ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏไดอยางสมบูรณแบบ และสอดคลองกับการประเมิน

ตนเองเพ่ือเขาสูสถาบันอุดมศึกษาในกลุม 3 ที่เนนการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชน (Area-Based and 

Community) จึงเปนโจทยที่ทาทายความสามารถของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนอยางย่ิง   

2.2.2 ดานแผน ระบบการเงิน และงบประมาณ  
   มหาวิทยาลัยจะพัฒนาแผนงาน ระบบการเงินและงบประมาณ โดยการจัดหาและ
จัดสรรงบประมาณโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล เรงรัดการจัดหารายไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการลงทุนและ             
ใชประโยชนจากทรัพยสิน โดยเนนการจัดหาและจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการใชจายงบประมาณ บริหาร 
งบประมาณติดตามผลการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได                
เนนผลการดําเนินงาน (Performance) รวมถึงการทบทวนและศึกษาระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ              
ดานการเงิน วิเคราะหสถานะทางการการเงิน และจัดทํารายงานทางการเงิน เพ่ือใชประโยชนในการตัดสินใจ 
และการระดมทุนจากหนวยงานภายนอกในการสนับสนุนดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีแผนที่กลยุทธ (Roadmap) 
ดังน้ี 
ตารางที่ 2.3 จุดเนน และผลลัพธรายป ดานแผน ระบบการเงิน และงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ จุดเนน ผลลัพธ 

2566 

พัฒนาแผนงาน  ระบบ
การเงินและงบประมาณ  
โดยการจัดหาและจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ โ ด ย ใ ช
เทคโนโลยีดิจิทัล   

1. พัฒนาระบบขอมูลการเงินการและ
กา รบริ ห า รกา ร เ งิ น ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
หนวยงานภายใน 
2. พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินออนไลน
ของนักศึกษา 
3. พัฒนาระบบ/การเบิกจายที่ถูกตอง
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่
เก่ียวของ 
4. พัฒนาระบบการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
5. ก า รวิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ร า ย ได แ ล ะ
คาใชจายยอนหลัง 5 ป   
6. จัดทําแผนกลยุทธการเงินที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

1. มีระบบขอมูลการเงินการและ
กา รบ ริห า รก า ร เ งิ น เพื่ อ ก า ร
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
2. ประหยัดเวลา ลดภาระของ
นักศกึษา 
3. ก าร เบิ กจ ายที่ ถู กต องและ
รวดเร็วตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ  
4. นํ าผลการดํ าเนินงานไปใช
ประโยชน 
5. นําผลการวิเคราะหขอมูลไปใช
ในการวางแผนและตัดสินใจ   
6. จัดทําแผนกลยุทธการเงินที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 
ปงบประมาณ จุดเนน ผลลัพธ 

2567- 2568 
เรงรัดจัดหารายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. สงเสริมและเรงรัดการหารายไดของ
ทุกหนวยงานตามพันธกิจ 
2. กํ า หน ด แ นว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณรายไดที่ เนนความคุมค า
ประสิทธิผล 
3. การเพิ่มศักยภาพผูบริหารในเรื่อง
การเงินการคลัง และการสราง New 
Generation ซึ่งจะนําไปสูความยั่งยืนใน
อนาคต 

1. มีรายไดทดแทนรายไดที่ลดลง 
2. การใชงบประมาณที่คุมคาเนน
ผลการดําเนินงาน ไมเนนการใช
เงินใหหมดตามกรอบเวลา 
3. พัฒนาคนรุนใหมใหมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการงบประมาณ 

2569 - 2570 
สงเสริมการลงทุนและใช
ประโยชนจากทรัพยสิน 
 

1. การระดมทรัพยากรและรวมลงทุน
หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน
ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
2. ก า ร ส ม ท บ ทุ น จ า ก ร า ย ไ ด ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ก า ร พ ลิ ก โ ฉ ม
มหาวิทยาลัย 

1. มีรายไดจากการระดมทุนและ
ลงทุนเพิ่มขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยพึ่งพาตัวเองได 
แ ล ะ แ บ ง เ บ า ภ า ร ะ ข อ ง
ประเทศชาติ 

 

2.2.3 ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
  วางระบบดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ ใหเปนไปตามระบบบริหาร
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเหมาะสมกับบริบทกับกลุมสถาบัน ภายใตหลักกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ สงเสริมให
นําไปใชเปนหลักสําคัญในการดําเนินงานมหาวิทยาลัย เพ่ือใหผลการดําเนินงานถูกตอง ชอบดวยกฎหมาย 
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงคุมครองผูที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑดังกลาว  
ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และมีหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน เปนไปตามหลักนิติธรรม 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรงุกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 
ตั้งแตการปรับเปลี่ยนกระทรวงตนสังกัดในป พ.ศ.2562 มาอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการแลวเสร็จ                
ในดานการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ โดยสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการรางกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ เพ่ือสงเสริมดําเนินการในดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

  เพ่ือใหการดําเนินงานดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดแผนท่ีกลยุทธ (Roadmap) ไวดังนี้ 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่ 2.4 จุดเนน และผลลัพธรายป ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
 
ปงบประมาณ จุดเนน ผลลัพธ 

2566 ทบทวน ปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบ ขอ 
บังคับและหลักเกณฑตาง ๆ เพ่ือให
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ในดานระบบการ
บริหารและธรรมาภิบาล  

    ไดกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ 
ที่ ส า ม า รถ นํ า ไ ป ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรับเปลี่ ยนระบบบริหารและการดําเนินงาน                 
ในดานระบบการบริหารและธรรมาภิบาล มีการทํา
ความเขาใจสงเสริมใหนําไปใช และกํากับติดตาม 
ใหไดผลการดําเนินงานในดานนี้ท่ีชอบดวยกฎหมาย 
และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงานที่
ขัดตอขอกฎหมายเหลานี้ นอยลง 

2567 ทบทวน ปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ เพ่ือให
เปน ไปตามระบบบริหารในสถาบัน 
อุดมศึกษา ในดานบริหารงานบุคคล 

    ไดกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ 
ที่ ส า ม า รถ นํ า ไ ป ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรับเปลี่ ยนระบบบริหารและการดําเนินงาน             
ในดานบริหารงานบุคคล โดยมีการทําความเขาใจ
สงเสริมใหนําไปใช และกํากับติดตาม ใหไดผลการ
ดําเนินงานในดานนี้ ท่ีชอบดวยกฎหมาย และ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงานที่
ขัดตอขอกฎหมายเหลานี้ นอยลง 

2568 ทบทวน ปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ เพ่ือให
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ใ น
สถาบัน อุดมศึกษา ในด านแผนงาน 
ระบบการเงิน และงบประมาณ 

    ไดกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ 
ที่ ส า ม า รถ นํ า ไ ป ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรับเปลี่ ยนระบบบริหารและการดําเนินงาน  
ในดานแผนงาน ระบบการเงิน และงบประมาณ
โดยมีการทําความเขาใจสงเสริมใหนําไปใช และ
กํากับติดตาม ใหไดผลการดําเนินงานในดานน้ีที่
ชอบดวยกฎหมาย และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ผล
การดําเนนิงานที่ขัดตอขอกฎหมายเหลานี้ นอยลง 

2569 ทบทวน ปรับปรุง แกไข กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ เพ่ือให
เปน ไปตามระบบบริหารในสถาบัน 
อุดมศึกษา ในดานการจัดการเรียนการสอน 

    ไดกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ 
ที่ ส า ม า รถ นํ า ไ ป ป ฏิ บั ติ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรับเปลี่ ยนระบบบริหารและการดําเนินงาน  
ในดานการจัดการเรียนการสอน โดยมีการทําความ
เขา ใจส ง เสริมให นํา ไปใช  และกํา กับติดตาม             
ให ได ผลการดํ า เนิ นงานในด านนี้ ที่ ชอบด วย
กฎหมาย และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ผลการ
ดําเนินงานที่ขัดตอขอกฎหมายเหลานี้ นอยลง 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ปงบประมาณ จุดเนน ผลลัพธ 

2570  ประเมินผลการใช กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และหลักเกณฑตางๆ และปรับปรุงใหมี
ความ ทันสมัย  และสอดรับ กับระบบ
บริหารในสถาบันอุดมศึกษาที่ เปลี่ยน 
แปลงไป โดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน  

 ไดกฎ ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ 
ท่ีมีความทันสมัย และสามารถนําไปใชผาน
นวัตกรรมดานเทคโนโลยี ที่ชอบดวยกฎหมาย 
และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  ผลการดําเนินงานชอบดวยกฎหมายกวา            
รอยละ 95 และพบผลการดําเนินงานท่ีขัดตอ
ขอกฎหมายตาง ๆ ลดลงติดตอกันอยางตอเนื่อง 

 
 2.2.4 ดานระบบธรรมาภิบาล  

 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษาดานธรรมาภิบาล ยึดหลักธรรมาภิบาล                

ซึ่งคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดเสนอเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักธรรมาภิบาล

ภาครัฐ ประกอบดวย 6 หลักการ คือ 1) หลักคุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักความ            

มีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุมคา จากแนวคิดดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปดานระบบธรรมาภิบาลโดย การกําหนดตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล 

(Governance Indicator)  การพัฒนาวัฒนธรรมขององคกร การมีสวนรวมของประชาคมของสถาบัน                 

การพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรโดยผูบริหารทุกคนตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยไดกําหนดจุดเนนและ

ผลลัพธ ไวดังนี้ 

ตารางที่ 2.5 จุดเนน และผลลัพธรายป ดานระบบธรรมาภิบาล 
 

ปงบประมาณ จุดเนน ผลลัพธ 

2566 - 2570 
 

1. การกําหนดตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล 
 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) หรือแนวปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

2. การมีสวนรวมของประชาคมของสถาบัน กลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล ในการใชอํานาจ
หนาที่ทางการบริหารใหยึดหลักธรรมาภิบาล 

3. การพัฒนาวัฒนธรรมขององคกร วัฒนธรรมขององคกรที่เหมาะสมกับอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบุคลากรเกิดคานิยมหลัก 
(Core Value) ในการปฏิบัติงาน  

4. การพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรโดย
ผู บ ริ ห า ร ทุ ก ค น ต อ ง ป ฏิบั ติ ต น เ ป น
แบบอยางที่ดี 

การสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากร เพ่ือผลักดัน
ใหเกิดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 

 
 ผลลัพธ อันเกิดจากการปฏิรูปโดยใชหลักธรรมาภิบาลที่ ถูกตองในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย ภายใตระบบและกลไกท่ีชัดเจนเปนที่ยอมรับจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงผูรับบริการ 
ประชาชนและบุคคลภายนอก สงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนมหาวิทยาลัยที่ประชาคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข เปนแบบอยางหนวยงานท่ีดีตอสังคม    
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 2.3 แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีหัวขอหลัก ดังนี้ 
 2.3.1 หลักการและแนวคิดในการดําเนินการจัดทําแผนฯ  
 หลักการและแนวคิดในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ยึดหลักสําคัญ 3 ประการ  ไดแก 1) ตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา กลุม 3 การพัฒนาชุมชน               
เชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัดเปนหลักการพัฒนา 2) เสริมจุดแข็งใหมีความ
โดดเดนและปรับปรุงพัฒนาจุดออน และ 3) เชื่อมโยงกับโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย
และของมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2565  

 
 
แผนภาพท่ี 1  แสดงหลักการและแนวคิดในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตร ี
 
 2.3.2 การวิเคราะหผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดประเมินตนเองเ พ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
เชิงยุทธศาสตร ในระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (Thai University 
Strategic Classification and Self - Assesment System (UCLAS) ซึ่ ง เปนสวนหนึ่ งของการพลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) ผลการประเมินพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มีจุดเดนท่ีสุดคือดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) โดยคะแนน
เฉลี่ยดานศักยภาพ (Potential) = 3.50 และคะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน (Performance) = 3.50 
รองลงมาไดแก ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) มีคะแนนเฉลี่ยดานศักยภาพ 
(Potential) = 3.00 คะแนนเฉลี่ยดานผลการดาํเนินงาน (Performance) = 1.50 ดานพัฒนาวิชาชีพและสาขา
จําเพาะ (Development of Professionals and Specialists) มีคะแนนเฉลี่ย ดานศักยภาพ (Potential)  = 3.00  
และคะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน (Performance) = 1.00 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการวิจัยระดับ
แนวหนาของโลก (Global and Frontier Research มีคะแนนเฉลี่ยดานศักยภาพ  (Potential)  = 1.00 และ
คะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน (Performance) = 1.00  
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

   จากผลการประเมนิดังกลาวจะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่เดนที่สุดในดานการพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) ผลการประเมินอยูในระดับดี ดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Technology and Innovation) และดานพัฒนาวิชาชีพและสาขาจําเพาะ (Development 
of Professionals and Specialists) ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ แตผลการดําเนินงาน           
ที่เดนท่ีสุด คือ ดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) ซึ่งมีผลการ
ประเมินอยูในระดับดี สวนผลการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ อยูในระดับปรับปรุง เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดของ             
กลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and 
Community) พบวา ตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนในระดับมากที่สุด 3 ตัวชี้วัด  ไดแก 

  1. การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรือภูมิภาค (Non-Age 
Group Participation)  

 2. การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community)  
  3. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพื่อพัฒนา 

ชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี (Integrated Government Budget)   
 ตัวชี้วัดท่ีมีระดับคะแนนในระดับดี มีจํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก อัตราการไดงานทําในพื้นที่หรือ

ภูมิภาคของบัณฑิต ตัวชี้วัดที่อยูในระดับปรับปรงุมี 2 ตัวชี้วัด  ไดแก  
 1. ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability)  

  2. การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค (Research/Service in 
Region) ซึ่งพิจารณาจากผลงานทางวิชาการจาการพัฒนาทองถ่ินที่ใชขอตําแหนงทางวิชาการ 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีศักยภาพตามตัวชี้วัดในกลุมที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สง เส ริมการสรางนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) ดานระบบนิ เวศนดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเรงพัฒนาผูประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovation -
Driven Entrepreneurial Ecosystem) ซ่ึงมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

 สวนตัวชี้วัดในกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรดานพัฒนาวิชาชีพและสาขาจําเพาะ 
(Development of Professionals and Specialists) ที่อยูในระดีบดีมาก มี 2 ตัวชี้วัด ไดแก  

  1. รอยละของหลักสูตรที่ จัดการเรียนรูผานการปฏิบัติงานจริง (Percentage of 
Curricular with Work-Integrated Learning)  

 2. อัตราการคงอยูของผูเรียน (Students Retention Rate) 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 
 
 

 
 

 
 
แผนภาพท่ี 2 แสดงจุดเดนและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

จุดเดนและศักภาพของมหาวิทยาลัย จุดเดนและศักภาพของมหาวิทยาลัย 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 2.3.3 การวิเคราะหและกําหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตรตามกรอบ 5 กิจกรรมหลัก  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม ไดแก 

(1) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
(2) การพัฒนาและแสวงหาบุคลากรที่เนนสมรรถนะ  
(3) ความเปนนานาชาติ 
(4) การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  
(5) การสรางเครือขายความรวมมือ  

 
 จากการวิเคราะหผลการประเมินและศักยภาพของมหาวิทยาลัย จึงไดกําหนดวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเปนมหาวิทยาลัยท่ีเปนเลิศดานนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน 

 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่เปนเลิศดานนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลัยที่เปนเลิศดานนวัตกรรม 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

การมีสวมรวมของบุคคลหรือ 

หนวยงานในชุมชน 

เครือขายในทองถน 

อัตราการไดงานทําในพ้ืนที่ 

ศักยภาพดานบุคลากร 

 อาคารสถานท่ี อุปกรณ 

การบูรณาการงบประมาณ 

การผลิตและพัฒนาครู 

งานวิจัยดานการพัฒนา 

ทองถ่ิน 

หนวยการศึกษานอกที่ต้ัง 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

  และกําหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตรโดยเนน 3 กิจกรรมตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีประเด็นที่ตองพลิกโฉม 2 ประเด็นดังนี้ 
  1.1 ศูนยการเรียนรูโลกสมัยใหม มี 7 โครงการยอยดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนาครูทองถ่ินสามบุรี 
   2) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูใน
โลกสมัยใหมของประชาชนสามบุรี 
   3) โครงการพัฒนาทุนมนุษย (Newskill/Reskill/Upskill) 
   4) โครงการถายทอดและพัฒนาศักยภาพดานทักษะทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
   5) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการบูรณาการศาสตรเพ่ือแกปญหา
และพัฒนาทองถ่ิน 
   6) โครงการบัณฑติวิศวกรสังคม 
 7) โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  1.2 สถาบันสงเสริม เรียนรู เพ่ือความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (สถาบัน
สงเสริมการเรียนรูดานสังคมศาสตร) มี 4 โครงการยอยดังนี้ 
   1) โครงการสงเสริมการเรียนรูดานสังคมศาสตร 
   2) โครงการสรางความรัก ความสามัคคีของคนสามบุรี 
   3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 
   4) โครงการศูนย เรียนรูศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน อําเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มีประเด็นท่ีตองพลิกโฉม 3 ประเด็นดังนี้ 
 2.1 ศูนยความเปนเลิศดานการเกษตรและอาหาร มี 7 โครงการยอยดังน้ี 
   1) โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการเกษตรและอาหาร 
   2) โครงการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและอาหาร 
   3) โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   4) โครงการฝกอบรมและพัฒนาระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
      "Smart Automation System and Development Center"  
   5) โครงการสงเสริมการแปรรูปอาหารแหงอนาคตจากสัตวและพืช 
   6) โครงการ (University Marketplace) 
   7) โครงการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือผลิตยาและอาหารเสริม 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

  2.2 ศนูยเรียนรูดานศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สามบุรี มี 4 โครงการยอยดังนี้ 
   1) โครงการศึกษา วิจัย ถายทอดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน สามบุรี    
   2) โครงการสงเสริมความรักษทองถ่ิน สรางหลักสูตรที่เกิดจากองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค  
   4) โครงการพัฒนาบุคลากร/ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  2.3 สถาบัน "สามบุรี" : องคความรูและนวัตกรรมการพัฒนา  มี 4 โครงการยอย ดังนี้ 
   1) จัดทําฐานขอมูลเพื่อเผยแพร การนําไปใชประโยชนและตอยอดงานวิจัยและ
นวัตกรรมใน “สามบุรี”  
   2) จัดตั้งศูนยพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาเพ่ือการสราง
ความสามารถทางการแขงขัน ใน “สามบุรี” 
   3) โครงการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)  ใน “สามบุรี”   
   4) การพัฒนาศักยภาพและสงเสริมบุคลากรเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้น ดวยผลงานดานการรบัใชสังคม    
 
 3. ดานอ่ืน ๆ มีประเด็นท่ีตองพลิกโฉม 1 ประเด็นดังนี้ 
 3.1 มหาวิทยาลัย Smart University มี 4 โครงการยอย ดังน้ี 
  1. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือการใชพลังงานทดแทน และพัฒนา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green University) 
  2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสังคมสะอาด 
  3. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Digital University & Smart University 
  4. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับสากล 
 
 2.3.4 การวิเคราะหโอกาสประสบความสําเร็จ และความเสี่ยงของแผนฯ 
 การวิเคราะหโอกาสในการประสบความสําเร็จของแผนพัฒนาความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยมีโอกาส
ในการบรรลุผลสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนที่โดดเดนหลายดาน เชน ดานเทคนิค
หรือดานวิชาการ (Technical study) มีอาจารยท่ีมีศักยภาพมีความรูความสามารถในศาสตรตาง ๆ ดานการ
ตอบสนองความตองการตอกลุมเปาหมาย (Responsiveness or Market studies) เพราะเปนมหาวิทยาลัยใน
พ้ืนท่ี ทํางานกับคนในพื้นท่ีโดยการวิเคราะหความตองการของพ้ืนที่ และนอกจากนี้ยังมีความพรอมดาน
สภาพแวดลอมและสภาวะนิเวศน (Environmental and ecological study) คือ เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ
แหงเดียวในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  สิงหบุรี และสระบุรี เปนแหลงเรียนรูของคนในพื้นที่และมีพ้ืนที่ใหบริการถึง            
8 แหง นอกจากนี้ ยังมีสินทรัพยที่สามารถนําไปลงทุนตอยอดขยายผลกําไรเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับมหาวิทยาลัยได  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.6 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่ 2.6 การวิเคราะหโอกาสในการประสบความสําเร็จของแผนพัฒนาความเปนเลิศ 
กิจกรรม/ โอกาส ดานเทคนิคหรือ

ดานวิชาการ 
(Technical 

study) 

ดานการตอบสนอง
ความตองการตอ

กลุมเปาหมายหรือดาน
การตลาด 

(Responsiveness or 
Market studies) 

ดานสภาพแวดลอม
และสภาวะนิเวศน 
(Environmental 
and ecological 

study) 

 MOU กับ
หนวยงานใน
ตางประเทศ 

1. ก า รพัฒ นา คุณ ภา พ         
การเรียนการสอน 

/ / / / 

2. การบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

/ / / / 

3. ด า น อื่ น ๆ  (Smart 
University) 

/ / / / 

 
ในดานความเสี่ยงของแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยนั้น อาจมีความเสี่ยงในดาน 

การปฏิบัติงานที่บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญ มีภาระงานเดิมมากอยูแลว ขาดแรงจูงใจ และอาจตอง
ระมัดระวังเรื่องการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน นอกจากนี้ ปจจัยราคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีไมแนนอน 
รวมถึงนโยบายในการจัดสรรงบประมาณสําหรับการลงทุนในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจมี               
ภัยพิบัติหรือสถานการณดานการเมืองที่รุนแรง ที่อาจสงผลใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จตามแผนที่วางไว  
รายละเอียดการวิเคราะหความเสี่ยง แสดงในตารางที่ 2.7 
 

ตารางที่ 2.7 การวิเคราะหความเสี่ยงของแผนพัฒนาความเปนเลิศ 

ประเภทความเส่ียง ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. ดานการปฏิบัติงาน 1. ทักษะการทํางานของบุคลากร 

2. ภาระงานของบุคลากรมมีาก 
3. แรงจูงใจ 
4. การทุจริตหรือการหา
ผลประโยชน 

1. ประสิทธิภาพ
การทํางาน 
2. การขาดทุน 

2 
 
 

3 
 
 

6 

2. ดานการเงนิ 1. ราคาวัสดุอุปกรณไมคงที่ 
2. ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ระ ม า ณ              
ในการลงทุน 

งบประมาณ 
ไมเพียงพอ 

2 3 6 

3. ดานปจจัยภายนอก เหตุการณไมสงบของบาน เมือง 
เชน การเกิดโรคระบาด ภัยพิบัติ
และสถานการณทางการเมือง 

วิถีชีวิตเปลี่ยน 2 5 10 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทันตอสภาวการณ จึงกําหนดนโยบาย              
การบรหิารแผนพัฒนาความเปนเลิศ ดังนี้ 

  1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย โดยใหคณะ
กรรมการบริหารกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม ตลอดจนวิเคราะหผลการประเมิน และจัดทําขอเสนอแนะใน
การบริหาร และรายงานผลการดําเนินงาน (และรายงานตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะเปนขอมูลในการจัดทํา /ปรับปรุง
แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยในรอบปถัดไป)  

  2. หนวยงาน และผูบริหารทุกระดับ ในมหาวิทยาลัย มีความรู ความเขาใจและใหความสําคัญ
กับกิจกรรมและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ 

  3. ใหมีระบบและกลไกในการกํากับดูแล และกําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการ 
เพื่อใหมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

   4. การติดตามและประเมินผลการการดําเนินงานตามแผนพัฒนาความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย และการรายงานการผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 ครั้ง และใหมีการนําผลการประเมินตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อเปนขอมูลในการ
จัดทํา /ปรบัปรุงแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยในรอบปถัดไป  
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2.3.5 แผนปฏิบัติการรายป  
 1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีโครงการหลัก 2 โครงการหลัก ดงันี้ 

 

ตารางที่ 2.8 แผนปฏิบัติการรายป การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/

หลักสูตรที่เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
1. ศูนยการเรียนรู

โลกสมัยใหม 
 

1. โครงการพฒันาครูทองถิ่นสามบุร ี เชิงปริมาณ 
จํ านวนค รูและบุ คลากร
ทา งก า รศึ กษ า ใน ระดั บ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา
ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานการจัดการศึกษา 

 
คน 

 
300 

 
600 

 
900 

 
1,200 

 
1,500 

คณะครุศาสตร 

  เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในระดับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และอาชีวศึกษาที่
เขารับการพัฒนามี
ความสามารถในการจัด
การศึกษาตามศาสตรในแต
ละระดับการศึกษาท่ีดีขึ้น 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

  
 
 

2.นักเรียนในโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
85 

 
85 

 
90 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 

โครงการหลัก โครงการยอย ตวัชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/

หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
2. ศูนยการเรียนรู

โลกสมัยใหม 
 

2 . โครงการวิจั ยและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรูในโลกสมัยใหม
ของประชาชนสามบุรี 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการเรียนรูในโลกสมัยใหม 
(การศึกษาปฐมวัย/การศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐาน/การอาชีวศึกษา) 

 
รูปแบบ 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

 
15 

คณะครุศาสตร 
13 สาขาวิชาชีพครู 

  2. จํานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได รับการพัฒนาใหสามารถ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อการ
เรียนรูในโลกสมัยใหม 

คน 450 900 1,350 1,800 2,250  

  เชิงคณุภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขา
รับการพัฒนาเกิดความรูและทักษะใน
การ จัดการศึกษา ท่ีสอดคลอง กับ
ธรรมชาติผูเรียนและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของผูเรียน 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขา
รับการพัฒนาสามารถนําความรูและ
ทักษะไปประยุกตใช ในการจัดการ
เรียนการสอนแลวเกิดผลลัพธทางการ
สอนที่ดีข้ึน 

รอยละ 80 80 80 80 80  
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/

หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
1. ศูนยการเรียนรู 
โลกสมัยใหม 

3. โครงการพัฒนาทุนมนุษย 
(New skill/ Reskill/Upskill) 
 

เชิงปริมาณ 
จํานวนประชาชนในกลุมจังหวัด
สามบุรีท่ีไดรับการพัฒนาทักษะ
ใน ก า รดํ า ร ง ชี วิ ต แล ะก า ร
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมตาม
บริบทของตนเอง 

 
คน 

 
450 

 
900 

 
1,350 

 
1,800 

 
2,250 

- รองอธิการฝาย
บริหาร 
- 6 คณะวิชา 

  เชิงคุณภาพ 
1. ประชาชนในกลุมจังหวัดสาม
บุ รี ที่ เ ข า รั บ ก า ร พั ฒ น า มี
ความสามารถในการปรับตัว
สําหรับการดํารงชีวิตอยูในโลก
ปจจุบัน 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

  2. ประชาชนในกลุมจังหวัดสาม
บุรีที่เขารับการพัฒนาสามารถ
ปรับตัวในการประกอบอาชีพให
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง
ในสังคมได 

รอยละ 80 80 80 80 80 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/

หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
1. ศูนยการเรียนรู 
โลกสมัยใหม 

4. โครงการถายทอดและ
พัฒนาศักยภาพดานทักษะ
ทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

เชงิปริมาณ 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา (การสรางสื่อการสอนทาง
เทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ) 

 
คน 

 
300 

 
600 

 
900 

 
1,200 

 
1,500 

- คณะครุศาสตร 
- คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
- คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  เชิงคุณภาพ 
1. จํานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเขารับการพัฒนาเกิดความรู
และทักษะในการสร างสรรคสื่ อ 
สิ่ งประดิษฐ  และนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของ
วิชาที่สอน 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

  2. จํานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เขารับการพัฒนานําความรู
และทักษะไปประยุกตใชในการผลิต
สื่อ สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมทาง
การศึกษาในรายวชิาที่สอนได 

รอยละ 80 80 80 80 80 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/

หลักสูตรท่ี
เกี่ยวของ 

66 67 68 69 70 

1. ศูนยการเรียนรู 
โลกสมัยใหม 

5. โครงการบูรณาการศาสตร
เ พ่ื อ แก ปญห าแ ละ พัฒนา
ทองถิ่น 

เชงิปริมาณ 
1. อาจารยที่บูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อ
แกปญหาและเกิดความตระหนักในการพัฒนา
ทองถ่ิน     

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

- รองอธิการฝาย
วางแผน 
- ทุกคณะ 

2. จํานวนโครงการบูรณาการศาสตร เพื่อ
แกปญหาและเกิดความตระหนักในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

โครงการ 38 76 114 152 190 

3. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการบูรณา
การศาสตร  เพื่ อแกปญหาและเ กิดความ
ตระหนักในการพัฒนาทองถ่ิน 

คน 190 380 570 860 1,050 

  เชงิคุณภาพ 
รอยละของปญหาที่ไดรับการแกไขและสงผล
กระทบตอความเปนอยูของประชาชน 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/
หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 66 67 68 69 70 

1. ศูนยการ
เรียนรูโลก
สมัยใหม 

6. โครงการบัณฑิตวิศวกร
สังคม 

เชงิปริมาณ 
1. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะในการไปชวยพัฒนาทองถ่ินและสังคมในกลุม
จังหวัดสามบุรี 

 
คน 

 
300 

 
600 

 
900 

 
1,200 

 
1,500 

- กองพัฒนานักศกึษา 
- 6 คณะ 

  2. จํานวนชุมชนที่เปนพ้ืนที่ดําเนินการในการพัฒนาโดย
นักศึกษา 

ชุมชน 40 50 60 70 80 

  เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่เขารับการพัฒนามีความรูความเขาใจ และ
สามารถนําความรูไปปฏบิัติในการเปนวิศวกรสังคมได 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

  2. ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาจากนักศึกษาที่เปนวิศวกร
สังคม มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในดานท่ีรับการพัฒนา 

รอยละ 80 80 80 80 80 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/
หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 66 67 68 69 70 

1. ศูนยการเรียนรู
โลกสมัยใหม 

7. โครงการพัฒนา 
นักวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
เท ค โน โ ล ยี เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ผู เ รี ย น ใ ห มี ค ว า ม เป น
นักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยี (เชน ดาราศาสตร 
วทิยาศาสตร coding หุนยนต) 

 
คน 

 
60 

 
120 

 
180 

 
240 

 
300 

- คณะครุศาสตร 
- คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  2. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และ
เจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คายพัฒนา
นักวิทยาศาสตรนอยทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน) 

คน 300 600 900 1,200 1,500  

  เชิงคณุภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนา
สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชเพื่อ
สงเสริมผูเรียนใหมีความเปนนักวิทยาศาสตรและนัก
เทคโนโลยีในสถานศึกษาได 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 

   2. นักเรียนที่เขารับการพัฒนาไดรับความรู ทักษะ และ
มีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละ 80 80 80 80 80  
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตรที่

เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
2. สถาบันสงเสริม เรียนรู  
เ พ่ือความรักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย  (สถาบัน
ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู ด า น
สังคมศาสตร) 

1. โครงการส งเสริมการ
เรียนรูดานสังคมศาสตร 

เชงิปริมาณ 
1. ชุดกิจกรรมสงเสริมการ
เ รียนรู ด า น สั ง คมศ าสต ร  
ส ง เสริม เพื่ อความรักชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย 

 
ชุดกิจกรรม

หลัก 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร ฯ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสังคมศึกษา 
1. บูรณาการรายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 
2. บูรณาการราย วิชาวิธี
วิทยาการสอนสังคมศึกษา 
3. บูรณาการรายวิชาศาสตร
พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน 

  2. โรงเรียนเขารวมโครงการ โรงเรียน 15 30 45 60 75 
  3. ครูผูสอนเขารวมโครงการ คน 30 60 90 120 150 
  4. นักศึกษาครูตนแบบแกน

นําการจัดการเรียนรูสงเสริม
เ พ่ือความ รักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

คน 50 100 150 200 250 

  5. นักเรียนเขารวมโครงการ คน 250 500 750 1,000 1,250  
 เชงิคุณภาพ 

โรงเรียนตนแบบดานสงเสริม
เ พ่ือความ รักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

 
โรงเรียน 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 2. โครงการสรางความรัก 
ความสามัคคีของคนสามบุร ี
 

เชงิปริมาณ 
1.ชุมชนไดรบัการสงเสริม
ความรักและความสามัคคีของ
คนสามบุรี เพ่ิมข้ึนอยางนอย
รอยละ 10 ตอป 

 
1. จํานวน
ชุมชน 
 

 
15 

 
17 

 
19 

 
21 

 
23 

1. คณะมนุษยศาสตรฯ  
2. รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพองคการฯ 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตรท่ี

เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
2. สถาบันสงเสริม เรียนรู 
เพ่ือความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย (สถาบัน
สงเสริมการเรียนรูดาน
สังคมศาสตร) 

 เชิงคุณภาพ 
2. ระดับความสุขของคนสามบุรี
เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 ตอป 

 
2. ระดับความสุข
ของคนในชุมชน
สามบุรี 

 
+5% 

 
+5% 

 
+5% 

 
+5% 

 
+5% 

 

 3. โครงการวิจัยและ
พัฒนาเ พ่ือส ง เสริ ม
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
 

เชิงคณุภาพ 
1. งานวิจัยสงเสริมการตระหนัก
และเห็นความสํานักในความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

โครงการวิจัย 2 4 6 8 10 คณะมนุษยศาสตร 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
และหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร 
สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 
 

  2.  ชุมชนที่ เข า ร วม โครงการ
งานวิจัยสงเสริมการตระหนักและ
เห็นความสํานักในความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

ชุมชน 2 4 6 8 10 

  เชิงคุณภาพ 
ชุมชนตนแบบดานความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

ชุมชน - 1 2 3 4 



38 
 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตรท่ี
เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 

 4 .  โ ครงการศู นย เ รี ยนรู ศ าสตร
พระราชา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
โครงการยอย 
 1)  โครงการฝกอบรมตามรอย 
“ศาสตรพระราชา” 
 2) โครงการปลูกพืชผักสมุนไพร 
 3)  โครงการตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตตามหลักทฤษฎี ใหม   
“โคกหนองนาโมเดล” 
 4) โครงการฝกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได 
 5) โครงการปลูกพืชใชน้ํานอยเพื่อ
เสริมรายได “การปลูกออย” 
 
 

เชงิปริมาณ 
1. จํานวนผูเขาอบรม (นักศึกษาและประชาชน) 
ตามรอย “ศาสตรพระราชา” 

 
คน 

 
 

1,500 

 
 

3,000 

 
 

4,500 

 
 

6,000 

 
 

7,500 
รองอธกิารบดีฝายวางแผนฯ 
ศูนยการจัดการศึกษาตาม
ศาสตรพระราชา บางระจัน 
หมายเหตุ : 

นักศึกษา ปท่ี 1 : รักชาติ 

พลเมืองดี  คุณลักษณะ 4 

ประการ (มนส.) 

นักศึกษา ปท่ี 2 : ศาสตร

พระราชา (บางระจัน) 

นักศึกษา ปท่ี 3 : English & IT 

(ศูนยภาษา ศูนยนวัตกรรม) 

นักศึกษา ปท่ี 4 : เตรียมสูอาชีพ 
(สาขา คณะ) 

2. จํานวนผูเขาอบรมวิชาชีพเสริมรายได คน 100 200 300 400 500 

3. จํานวนแปลงพืชผักสมุนไพร แปลง 2 3 4 5 6 

4. แหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม “โคกหนองนาโมเดล” 

แหลง 1 - - - - 

5. จํานวนแปลงพืชใชน้ํานอยเพื่อเสริมรายได 
“การปลูกออย” 

แปลง 1 1 1 1 1 

เชงิคุณภาพ 
1. นักศึกษาและประชาชนสามารถนําความรูไป

ใชในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

2. ประชาชนที่เขารวมโครงการมีทักษะทาง
วิชาชีพและการปลูกพืชผัก และพืชสมุนไพร 

รอยละ 80 80 80 80 80 

3. ประชาชนเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมขึ้น รอยละ 80 80 80 80 80 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มีโครงการหลัก 3 โครงการหลัก ดังนี ้
 

ตารางที่ 2.9 แผนปฏิบตัิการรายป การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตรที่

เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
1. ศูนยความเปนเลิศ 
ดานการเกษตรและ
อาหาร 

1. โครงการพัฒนาฐานขอมูล
ดานการเกษตรและอาหาร 

เชงิปริมาณ 
1. ฐานขอมูลดานการเกษตร 

 
ฐานขอมูล 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

- คณะวิทยาศาสตร/หลักสูตร
เกษตรและนวัตกรรมและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ฐานขอมูลดานอาหาร ฐานขอมูล 1 2 3 3 3 

3. จํานวนผูเขาใชฐานขอมูล คน 
 

100 200 
 

300 
 

400 
 

500 
 

เชงิคุณภาพ 
การนําขอมูลไปใชประโยชน 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 2. โครงการวิจัยและพัฒนา
ดานการเกษตรและอาหาร 

เชงิปริมาณ 
โครงการวิจัยดานการเกษตร
และอาหาร 

 
เรื่อง 

 

 
3 
 

 
5 
 

 
7 
 

 
9 
 

 
11 
 

- คณะวิทยาศาสตร/หลักสูตร
เกษตรและนวัตกรรมและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารและ
หลักสูตรวิทยาศาสตร 
 
 

เชงิคุณภาพ 
1. โครงการวิจัยท่ีไดรับการ
นําไปใชประโยชน 

 
เรื่อง 

 
2 

 
3 

 
5 

 
7 

 
9 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตร

ที่เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
1. ศูนยความเปนเลิศ 
ดานการเกษตรและ
อาหาร 

3. โครงการพัฒนาและสงเสริม
การเกษตรและอาหารปลอดภยั 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนหลักสูตร 

 
หลักสูตร 

 
5 

 
7 

 
9 

 
12 

 
15 

- คณะวิทยาศาสตร/
หลักสูตรเกษตรและ
นวัตกรรมและ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
และหลักสูตร
วทิยาศาสตร 

2. จํานวนผูเขารวม
อบรมรบัการถายทอด 

คน 
 

150 
 

210 
 

270 
 

360 
 

450 
 

เชิงคุณภาพ 
ผู เ ข า ก า ร ถ า ย ท อ ด
สามารถนําความรูไปใช
ประโยชน 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 
 

 
80 

 
80 
 

 
80 
 

 4. โครงการฝกอบรมและพัฒนา
ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ "Smart 
Automation System and 
Development Center" 
 
กิจกรรม 
ระบบนิเวศนดานเทคโนโลยีระบบ
อัตโนมัติอัจฉริยะสําหรับการฝกอบรม 
พัฒนางานวิจัย สรางนวัตกรรมสําหรับ
ชุมชนทองถ่ิน 

เชิงปริมาณ 
1. ร ะบ บนิ เ ว ศน ด า น
เ ท ค โ น โ ล ยี ร ะ บ บ
อัตโนมัติอัจฉริยะสําหรับ
การฝ กอบรม  พัฒนา
งานวิจัย สรางนวัตกรรม
สําหรับชุมชนทองถ่ิน 

 
ระบบ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม / 
หลักสูตร 1) อส.บ. 
2) วศ.บ. และ3) ทล.ม. 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตรท่ี
เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 

1. ศูนยความเปนเลิศ 
ดานการเกษตรและ
อาหาร 

4. โครงการฝกอบรมและ
พัฒนาระบบอัตโนมัติ
อัจฉริยะ "Smart 
Automation System and 
Development Center" 

2. เ ครื อ ข า ย ร วม กั บสถาบั นด า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนเพ่ือรวมเรงพัฒนาบุคลากร
ชุมชนทองถ่ินใหเปนผูประกอบการ
ใหมดานเทคโนโลย ี

องคกร 2 4 6 8 10 หมายเหตุ:  
ภาครัฐ ปละ 1  องคกร 
ภาคเอกชน ปละ 1 องคกร 

 3. บุ ค ล า ก ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย            
ร าช ภัฏ เทพสตรี อบรม เ พ่ื อส ร า ง
นวั ตกรรมด า น เทคโ น โ ลยี ร ะบ บ
อัตโนมัติอัจฉริยะ 

คน 5 10 15 20 25 หมายเหตุ:  
บุคลากรทุกคณะที่สนใจ 

 3. นักศึกษาระดับปรญิญาตรีดาน
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการ
อบรม 

คน 40 60 80 100 120 หมายเหตุ: ปแรกคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ปถัดไปคณะที่เก่ียวของ 

 4. นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษ า 
หลักสูตร ทล.ม.สาขาวิชา นวัตกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เขารับการ
อบรมระบบอัตโนมัต ิ

คน 20 40 60 80 100 หมายเหตุ:  
ตามแผนหลักสูตร ทล.ม.
สาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

 เชิงคุณภาพ 
ชุมชนทองถ่ินที่นํานวตักรรมไปใช
ประโยชน 

ชุมชน 3 6 9 12 15  

 มผีูประกอบการใหมท่ีใชเทคโนโลย ี รอยละ 20 30 40 50 60 ของผูเขารวมโครงการ 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตร
ท่ีเกี่ยวของ 66 67 68 69 70 

1. ศูนยความเปน
เลิศดานการเกษตร 
และอาหาร 

4. โครงการฝกอบรมและ
พัฒนาระบบอัตโนมัติ
อัจฉริยะ "Smart 
Automation System 
and Development 
Center" 
 
กิจกรรม 
ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
ให กับ เกษตรกรเ พ่ือนํ า
เ ท ค โ น โ ล ยี อั ต โ น มั ติ
อัจฉริยะไปประยุกตใชงาน
ดานการเกษตร 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรมระบบอัตโนมัติ
อัจฉริยะใหกับเกษตรกรเพ่ือนําเทคโนโลยีอัตโนมัติ
อัจฉริยะไปประยุกตใชงานดานการเกษตร 

 
คน 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

 2. จํานวนผูประกอบการที่เขารับการอบรมระบบ
อัตโนมัติ อัจฉริยะให กับผูประกอบการเพื่อนํา
เทคโนโลยีอัตโนมัติ อัจฉริยะไปประยุกต ใชงาน 
ดานการพัฒนากระบวนการผลิต 

คน 20 30 40 50 60 

 3. จํานวนคร้ังท่ีจัดจัดเวทีการแขงขัน ดานนวัตกรรม
ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ระดับภมูิภาค ประจําป 

ครั้ง 1 1 1 1 1 

 4. จํานวนองคกรท่ีขอรับคําปรึกษาผูประกอบการ 
ดานระบบอัตโนมัติอัจฉรยิะ 

องคกร 5 
 

10 15 20 25 

  เชิงคุณภาพ 
1.เกษตรกรผูประกอบการรุนใหมที่ ใช ระบบฯ  
เพื่อเพิ่มผลผลิตฯ 

 
คน 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ/หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 
66 67 68 69 70 

1. ศูนยความเปนเลิศ 
ดานการเกษตรและอาหาร 

5. โครงการสงเสริมการ
แปรรูปอาหารแหงอนาคต
จากสัตวและพืช 

เชิงปริมาณ 
1. ผลิตภัณฑอาหารแหง
อนาคต 

 
ผลิตภัณฑ 

 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

1. คณะวทิยาศาสตรฯ 
2.  หลัก สูตรวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
3. หลักสูตรเกษตรและนวตักรรม 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร 

2. จํานวนผูเขารวมรับการ
อบรม 

คน 
 

150 
 

300 
 

450 
 

600 
 

750 
 

เชิงคุณภาพ 
ผูเขารับการอบรมสามารถ
นําความรูไปใชประโยชน 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 
 
 

 
80 

 
80 

 6. โครงการ (University 
Marketplace) 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
หลักสูตร 

 
6 

 
9 

 
12 

 
15 

 
18 

1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
พัฒนาทองถ่ิน 
2.รองอธิการบดีฝายวิชาการฯ 
3. คณบดีทุกคณะ 
4. ผอ.ศูนยนวัตกรรมฯ 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
7. สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล 

  2.จํานวนตลาดออนไลนและ
กายภาพ 

แหง 2 2 2 2 2 

  เชิงคุณภาพ 
1. ผูเขารวมโครงการ
นําไปใชประโยชนดานตางๆ      

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 
 
 

 
80 

 
80 

  2.ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 15 20 25 30 30 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ/หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 
66 67 68 69 70 

1. ศูนยความเปนเลิศ 
ดานการเกษตรและอาหาร 

7. โครงการปลูกพืช
สมุนไพรเพ่ือผลิตยา
และอาหารเสริม 

เชิงปริมาณ 
1. แหลงเรยีนรูการปลูกพืช
สมุนไพร 

 
แหลงเรียนรู 

 

 
2 
 

 
2 
 

 
2 
 

 
2 
 

 
2 
 

1. คณะวทิยาศาสตร 
2. หลักสูตรเกษตรและนวตักรรม 
3.  หลัก สูตรวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีการอาหาร/วิทยาศาสตร 
4. สํานักทรัพยสินและรายไดฯ 

2. ผลิตภัณฑยาและอาหาร
เสริมจากสมุนไพร 

ผลิตภัณฑ 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

3. จํานวนหลักสูตร หลักสูตร 1 2 3 3 3 
4. จํานวนผูเขารับการอบรม คน 

 
30 
 

60 
 

90 
 

90 
 

90 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ผูเขารับการอบรมสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชน 

 
รอยละ 

 
80 
 
 

 
80 

 
80 

 
80 
 
 

 
80 

  2.รายไดของมหาวทิยาลัย
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 2 3 4 5 10 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/
หลักสูตรที่เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 

2 .  ศู น ย เ รี ย น รู ด า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น สามบุร ี
เปาหมาย 
ส ร า ง อ ง ค ค ว า ม รู ด า น
ศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ินเพ่ือ
พั ฒ น า ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
เศรษฐกิจสรางสรรคใหกับชุมชน 

1. โครงการศึกษา วิจัย ถายทอด
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน สามบุรี 

เชิงปริมาณ 
1. อ ง ค ค ว า ม รู ด า น
ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

 
เร่ือง 

 
 

 
3 
 
 

 
6 
 
 

 
9 
 
 

 
12 
 
 

 
15 
 
 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. จํานวนผูไดรับองคความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมฯ 

คน 300 450 600 750 1,000 

เชิงคุณภาพ 
ผู ไ ด รั บ อ ง ค ค ว า ม รู ด า น
ศิลปวัฒนธรรมฯ นําความรู
ไปใชประโยชน 

รอยละ 80 80 80 80 80 

2. โครงการสงเสริมความรักษ
ทองถิ่น สรางหลักสูตรที่เกิดจาก
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เชิงปริมาณ 
1.จํานวนหลักสูตรสงเสริม
ความรักษทองถ่ินฯ 

 
หลักสูตร 

 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

1. สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2. หลักสูตรศึกษา
ทั่วไป  2.จํานวนผูเขารับการอบรมฯ คน 300 600 900 1,200 1,500 

เชิงคุณภาพ 
ผูเขารับการอบรมฯนําความรู
ไปใชประโยชน 

 
รอยละ 

 
 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 



46 
 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 

โครงการหลัก โครงการยอย ตวัชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/

หลักสูตรที่เก่ียวของ 66 67 68 69 70 
2 .  ศู น ย เ รี ย น รู ด า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ
ปญญาทองถ่ิน สามบุรี 
เปาหมาย 
ส ร า ง อ ง ค ค ว า ม รู ด า น
ศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ิน
เพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวและ
เศรษฐกิจสรางสรรคใหกับ
ชุมชน 

3. โครงการพัฒนาเสนทาง
ทอง เที่ ยวทาง วัฒนธรรม 
เชิงสรางสรรค 
 

เชงิปริมาณ 
ชุมชนที่ไดรับการพัฒนา 

 
แหลง 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

 
15 

1. สํานักศิลปะและ
วฒันธรรม 
2. คณะวิทยาการ
จัดการ 

เชงิคุณภาพ 
ชุมชนที่ไดรับการพัฒนา          
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร/
ผ ลิต ภัณฑชุมชนเ พ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เชงิปริมาณ 
ชุมชนที่ไดรับการพัฒนา 

 
ชุมชน 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

 
15 

1. สํานักศิลปะและ
วฒันธรรม 
2. คณะวิทยาการ
จัดการ 

เชงิคุณภาพ 
ชุมชนที่ไดรับการพัฒนา         
มีรายไดเพิ่มขึ้น 
 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตร

ที่เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
3. สถาบัน "สามบุรี" : 
องคความรูและนวัตกรรม
การพัฒนา                          

1 .  จั ด ทํ า ฐา นข อ มู ล เพื่ อ เ ผ ยแ พร   
การนํ า ไปใชประโยชน และต อยอด
งานวิจัยและนวัตกรรมใน “สามบุรี”  
  1.1 ศึกษาคนควาวิจัยและสังเคราะห
องคความรูและนวัตกรรมการพัฒนา
เก่ียวกับสามบุรี (ท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก  
อยางรอบคอบรอบดาน) 
  1.2 ระดมทรัพยากรและความรวมมือ
เพ่ือการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรมการพัฒนาเก่ียวกับ
สามบุร ี

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนองคความรู
และนวัตกรรมการ
พัฒนาเก่ียวกับ 
สามบุรี 

 
ชิ้น 
 
 
 

 
6 
 
 
 

 
9 
 
 
 

 
12 
 
 
 

 
15 
 
 
 

 
18 
 
 
 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. สํานักวิทยบริการฯ 
 

2. จํานวนเครือขาย
ความรวมมือในการ
พัฒนา 
 

เครือขาย 3 6 9 12 15 

เชิงคุณภาพ 
ชุมชนที่รวมโครงการ
นําขอมูล องคความรู
ไปใชประโยชน 

 
รอยละ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 

 
80 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
      

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/

หลักสูตรที่เก่ียวของ 66 67 68 69 70 
3. สถาบัน "สามบุรี" 
:  อ งค ความรู และ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร
พัฒนา        
 

2.  จัดตั้งศูนยพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการพัฒนาเพ่ือการสราง
ความสามารถทางการแขงขัน ใน “สามบุรี  
 2.1 จัดตั้ งศูนยขอมูลองคความรูและ
นวัตกรรมการพัฒนาเก่ียวกับสามบุรีเพ่ือ
การเผยแพร การแลกเปลี่ยน การนําไปใช
ประโยชนและตอยอดสูการวิจัยและพัฒนา
ใน “สามบุร”ี 

 
 
 
เชิงปริมาณ 
จํานวนศูนยขอมูล 

 
 
 
 

ศูนย 

 
 
 
 
3 

 

 
 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

เชิงคุณภาพ 
จํานวนชุมชนที่นําขอมูลฯ 
ไปใชประโยชน 

 
ชุมชน 

 
6 

 

12 

 

18 

 

24 

 

30 

 2.2 จัดตั้งศูนยการพัฒนาและถายทอด
เท ค โน โ ล ยี แ ล ะ นวั ต ก ร ร ม เพื่ อ ส ร า ง
ความสามารถทางการแขงขันเชิงพาณิชยใน 
“สามบุร”ี 

เชิงปริมาณ 
ศู น ย ก า ร พัฒน า แล ะ
ถายทอดเทคโนโลยีและ
น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ ส ร า ง
ความสามารถทางการ
แขงขันเชิงพาณิชย 

 
ศูนย 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
จํานวนชุมชนที่นําขอมูล
ฯไปใชประโยชน 

 
ชุมชน 

 
6 

 
12 

 
18 

 
24 

 
30 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/

หลักสูตรที่เก่ียวของ 66 67 68 69 70 
3. สถาบัน "สามบุรี" : 
องคความรูและนวัตกรรม
การพัฒนา                          

3 .  โ ค ร ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร
งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDG)  ใน “สามบุรี”   

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนแผนงานวิจัย 
ดาน BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) 

 
แผน

งานวิจัย 

 
3 
 
 

 
6 

 

 
9 
 
 
 

 
12 
 
 
 

 
15 
 
 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

2. จํานวนนวตักรรมดาน BCG  ชิ้น 3 
 

6 
 

9 
 

12 
 

15 
 

3. ชุมชนที่นํานวัตกรรมไปใช ชุมชน 
 

6 
 

12 
 

18 
 

24 
 

30 
 

เชิงคุณภาพ 
ชุมชนที่ใชนวัตกรรมดาน BCG           
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 
รอยละ 

 

 
- 

 
 
 

 
50 
 

 

 
60 

 
70 

 
80 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตร

ท่ีเกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
3. สถาบัน "สามบุรี" : 
องคความรูและนวัตกรรม
การพัฒนา                          

4. การพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
บคุลากรเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีสูงขึ้น ดวยผลงานดานการรับใชสังคม  
 

เชิงปริมาณ 
จํ า น ว น ผ ล ง า น
วิชาการด านรับ ใช
สังคม 

จํานวน
งานวิจัย 

 

 
6 
 
 

 
12 
 
 

 
18 
 
 

 
24 
 
 

 
30 
 
 

1. รองอธิการบด ี
ฝายวิจัยฯ 
2. ผูอํานวยการ
สถาบันวจัิยและพัฒนา 
3. กรรมการประจํา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

เชิงคุณภาพ 
จํ า น ว น อ า จ า ร ย 
ที่ไดรับตําแหนงทาง
วิชาการดานการรับ
ใชสังคม 
 

 
คน 
 
 
 
 
 

 
6 

 
12 

 
18 

 
24 

 
30 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

3. ดานอื่น ๆ มีโครงการหลัก 1  โครงการ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.10 แผนปฏิบตักิารรายป ดานอื่น ๆ 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตรท่ี

เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
1. มหาวิทยาลัย Smart 
University 

1. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือ
การใชพลังงานทดแทน และพัฒนา
สิ่ ง แวดล อมอย า งยั่ งยื น  (Green 
University) 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนหนวยงานที่ใช
พลังงานทดแทน 

 
จํานวน 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

1. สาขาวทิยาศาสตร
สิ่งแวดลอม คณะ
วทิยาศาสตรฯ 
2. สาขาเทคโนโลยีไฟฟาฯ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
3. สํานักวิทยบริการฯ 
4. สํานักงานอธิการบด ี

  2.  พ้ืน ท่ี สี เ ขี ย วภาย ใน
มหาวิทยาลัย 
(เทียบกับพื้นที่ทั้งหมด) 

รอยละ 40 50 60 70 80 

  เชิงคุณภาพ 
1. ปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟาลดลง 
(หนวยไฟฟา) 

 
รอยละ 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

  2. การปลอยกาซเ รือน
กระจําลดลง 
(ใชวิธีการคํานวณ) 

รอยละ 5 10 20 30 40 

 2. โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและสังคมสะอาด 

คะแนนระดับคุณธรรม
และความโปรงใส 

รอยละ 85 
(ระดับสูง) 

90 
(ระดับสูง

มาก) 

95 
(ระดับสูง

มาก) 

95 
(ระดับสูง

มาก) 

95 
(ระดับสูง

มาก) 

1. รองอธิการบดีฝายวิจัยฯ 
2. ทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

3. ดานอื่น ๆ (ตอ) 

 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตรที่

เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
1. มหาวิทยาลัย 
Smart University 
 

3. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สูการเปน Digital University/ 
Smart University 

เชงิปริมาณ 
1. รอยละของระบบสารสนเทศ
สนับสนุนทุกภารกิจ 

 
รอยละ 

 
80 

 
85 

 
90 
 

 
95 

 
100 

1. ศูนยนวตักรรมและ
เทคโนโลยกีารศึกษา 
2. สํานักวิทยบริการฯ 
3. สํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
4. สาขาวชิาเทคโนโลยี
ดิจิทัล, สาขาวชิา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ,
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ 

2. รอยละของโครงสรางทาง 
Digital สนับสนุนภารกิจ 

รอยละ 80 85 90 95 100 

เชงิคุณภาพ 
1. รอยละของบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญดาน Digital  

 
รอยละ 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

 
90 

2. Mature Smart University 
(เกณฑสํานักคลังสมองแหงชาต)ิ 

ระดับ Early Developing Developing Mature Mature 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

3. ดานอื่น ๆ (ตอ) 
 

โครงการหลัก โครงการยอย ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ/หลักสูตร

ที่เกี่ยวของ 66 67 68 69 70 
1 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
Smart University 

4. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ
สากล 

เชิงปริมาณ 
1. จํานวนเครือขายที่มีการเชื่อมตอ
กับเว็บเพจของมหาวทิยาลัย 
(ตัวชี้วัด Visibility ตามเกณฑการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก) 

 
เครือขาย 

 
6 

 
18 

 
18 

 
24 

 
30 

1. รองอธิการบดี 
ฝายวางแผนฯ 
2. รองอธิการ 
ฝายประกันคุณภาพฯ 
3. รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและพัฒนาทองถ่ิน 
4. ทุกคณะและ
สาขาวชิา 
5. สถาบันวิจัยฯ 
6. ศูนยนวัตกรรมฯ 
7. ศูนยภาษา 

2. จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกอางอิง
ของมหาวิทยาลัย 
(ตัวชี้วัด Activity -Openness 
ตามเกณฑการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก) 

เรื่อง 30 45 60 75 90 

3. จํ า นวนสื่ อ เ ผยแพร ผ ล กา ร
ดํา เ นินงานของมหาวิทยาลัยสู
น า น าช า ติ  ( website, journal, 
report, booklet, brochure, vdo, etc.) 

จํานวน 2 3 4 5 6 

  เชิงคุณภาพ 
มหาวิ ทย าลั ย ด า นก า รพัฒน า              
เชิงพ้ืนท่ี 

 
อันดับ 

 
Top 20 

ของ 
มรภ. 

 
Top 
10 
ของ 
มรภ. 

 
Top 5 
ของ 
มรภ. 

 
ระดับดี
ของ  

UCLAS 

 
ระดับดี
มากของ 
UCLAS หรือ 

ระดับดี 
ของ 
International 

rankings   
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 2.3.5 แผนปฏบิัติการและรายละเอียดงบประมาณรายป  
  ดานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีโครงการหลัก 2 โครงการหลัก ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.11 แสดงรายละเอียดงบประมาณแผนตามปฏิบัตกิารรายป ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

โครงการหลัก โครงการยอย 
คาเปาหมาย 

รวม
งบประมาณ
รายโครงการ 

66 67 68 69 70 
1.ศนูยการเรียนรู
โลกสมัยใหม 

1. โครงการพัฒนาครูทองถ่ินสามบุร ี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

2. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือการเรียนรูในโลกสมัยใหมของประชาชนสามบุร ี

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

3. โครงการพัฒนาทุนมนุษย (New skill/ Reskill/Upskill) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 30,000,000 

4. โครงการถายทอดและพัฒนาศักยภาพดานทักษะทาง
เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

5. โครงการบูรณาการศาสตรเพ่ือแกปญหาและพัฒนาทองถ่ิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

6. โครงการบัณฑิตวิศวกรสังคม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

7. โครงการสรางเยาวชน นักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลย ี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

รวมงบประมาณรายป 
 

24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 
 

24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 120,000,000 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่ 2.11 แสดงรายละเอียดงบประมาณแผนตามปฏิบัตกิารรายป ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  (ตอ) 

โครงการหลัก โครงการยอย 
คาเปาหมาย 

รวม
งบประมาณ
รายโครงการ 

66 67 68 69 70 

2. สถาบันสงเสริม 
เรยีนรู เพื่อความรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ 
(สถาบันสงเสริมการ
เรยีนรูดาน
สังคมศาสตร) 

1. โครงการสงเสริมการเรียนรูดานสังคมศาสตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 

2. โครงการสรางความรัก ความสามัคคีของคนสามบุรี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

4. โครงการศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา เพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน อําเภอบางระจัน จังหวดัสิงหบุร ี

      

4.1.โครงการฝกอบรมตามรอย “ศาสตรพระราชา” 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 

4.2. โครงการฝกอบรมวิชาชีพเสริมรายได 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

4.3. โครงการปลูกพืชผักสมุนไพร 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6,000,000 

4.4.โครงการตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎใีหม  “โคกหนองนาโมเดล” 

10,000,000 - - - - 10,000,000 

4.5. โครงการปลูกพืชใชน้ํานอยเพ่ือเสริมรายได “การ
ปลูกออย” 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

รวมงบประมาณรายป 
 

25,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 81,000,000 



56 
 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ดานที่ 2 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มโีครงการหลัก 3 โครงการหลัก ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.12 แสดงรายละเอียดงบประมาณแผนตามแผนปฏิบัตกิารรายป การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการหลัก โครงการยอย 
คาเปาหมาย รวมงบประมาณ

รายโครงการ 
66 67 68 69 70 

1.  ศู น ย ค ว า ม 
เ ป น เ ลิ ศ ด า น
การเกษตรและ
อาหาร 

1. โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการเกษตรและ
อาหาร 

1,000,000 1,050,000 1,125,000 1,181,000 1,240,000 5,596,000 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและ
อาหาร 

900,000 1,500,000 2,100,000 2,700,000 3,300,000 10,500,000 

3. โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตรและ

อาหารปลอดภยั 

750,000 1,050,000 1,350,000 1,800,000 2,250,000 7,200,000 

4. โครงการฝกอบรมและพัฒนาระบบอัตโนมัติ
อั จ ฉริ ย ะ  "Smart Automation System and 
Development Center 

7,500,000 

 

5,000,000 9,000,000 4,500,000 1,500,000 27,500,000 

5. โครงการสงเสริมการแปรรูปอาหารแหงอนาคต
จากสัตวและพืช 

750,000 790,000 830,000 870,000 910,000 4,150,000 

6. โครงการ University Marketplace 3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 9,000,000 

 7. โครงการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือผลิตยาและ
อาหารเสริม 

300,000 330,000 495,000 520,000 550,000 2,195,000 

รวมงบประมาณรายป 14,200,000 11,220,000 16,400,000 13,071,000 11,250,000 66,141,000 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่ 2.12 แสดงรายละเอียดงบประมาณแผนตามแผนปฏิบัตกิารรายป การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ)  

โครงการหลัก โครงการยอย 
คาเปาหมาย รวมงบประมาณ

รายโครงการ 66 67 68 69 70 
2. ศูนยเรียนรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

สามบุร ี

1 .  โค ร งการศึ กษ า  วิ จั ย  ถ า ยทอดอ งค คว าม รู ด าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สามบุรี 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 

2. โครงการสงเสริมความรักษทองถ่ิน สรางหลักสูตรที่เกิด
จากองคความรูดานศลิปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

3. โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิง

สรางสรรค 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร/ผลิตภัณฑ ชุมชนเพ่ือการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 

3. สถาบัน "สามบุรี" : 
อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ
นวัตกรรมการพัฒนา                          

1. จัดทําฐานขอมูลเพ่ือเผยแพร การนําไปใชประโยชนและ

ตอยอดงานวจิัยและนวัตกรรมใน “สามบุรี”  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

2.  จัดตั้งศูนยพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
พัฒนาเพื่อการสรางความสามารถทางการแขง ใน “สามบุรี   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

3. โครงการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)  
ใน “สามบุร”ี   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 

4. การพัฒนาศักยภาพและสงเสริมบุคลากรเพื่อเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการที่สูงข้ึน ดวยผลงานดานการรับใชสังคม  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

รวมงบประมาณรายป 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 69,000,000 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ดานที่ 3 ดานอื่น ๆ มีโครงการหลัก 1  โครงการ 4 โครงการยอย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.13 แสดงรายละเอียดงบประมาณแผนตามแผนปฏิบัตกิารรายป ดานอื่น ๆ 

โครงการหลัก โครงการยอย 
คาเปาหมาย 

รวมงบประมาณ
รายโครงการ 

66 67 68 69 70  

1. มหาวิทยาลัย Smart 
University 

1. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือการใช
พลังงานทดแทน และพัฒนาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน (Green University) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

 2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
สังคมสะอาด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

 3. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน 
Digital University/ 
Smart University 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 40,000,000 

 4. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการจัด
อันดับสากล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

รวมงบประมาณรายป 17,000,000 17,000,000 17,000,000 12,000,000 12,000,000 75,000,000 

 



59 
 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

  ตาราง 2.14 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการรายป 2566 - 2570 

ดานความเปนเลิศ โครงการ 
งบประมาณ รวมงบประมาณราย

โครงการ 
66 67 68 69 70 

1. การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน  

2 โครงการหลัก 11 โครงการยอย 49,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 201,000,000 

2. การบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรม  

3 โครงการหลัก 15 โครงการยอย 29,200,000 

 

26,220,000 

 

31,400,000 

 

28,071,000 

 

26,250,000 

 

135,141,000 

 

3. ดานอ่ืน ๆ  1  โครงการ  4 โครงการยอย 17,000,000 17,000,000 17,000,000 12,000,000 12,000,000 75,000,000 

รวม 3 ดาน 6 โครงการหลัก 30 โครงการยอย 95,200,000 

 

81,220,000 

 

86,400,000 

 

78,071,000 

 

76,250,000 

 

417,141,000 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2.3.6 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
 เมื่อมีการมอบหมายความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาความเปนเลิศของ
มหาวิทยาลัย ใหกับหนวยงานหรือคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยแลว ใหมีการวางระบบที่จะวัด
ความสําเร็จในการบรรลุเปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตาง ๆ ที่กําหนดไว  โดยใหมีคณะกรรมการทํา
หนาท่ีในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย กํากับ ติดตาม และรายงานผล                    
การดําเนินงานเพ่ือทราบถึงความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทาง               
ในการแกปญหาหรือพัฒนาใหดียิ่งข้ึนตอไป การติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล จะตองดําเนินการ                
ในหลายมิติ ดังนี้ 
 1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการ พรอมทั้งสรุปบทเรียน และ
จัดทําขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในการปรบัปรุงแผนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยคณะกรรมการ                 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปน                 
รายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความกาวหนา ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานใหผูบริหารทุกระดับทราบ 
และดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว รวมถึงการจัดทํารายงานผล               
การดําเนนิงานประจําปรายงานตอหนวยงานตาง ๆ และใหมีการเผยแพรสูสาธารณะ 
 3. การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงิน 
งบประมาณ เพ่ือเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด คุมคา และมีประสิทธิภาพ 
 4. การติดตามผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ผลการดําเนินงาน 
ที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง ระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

สวนท่ี 3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

  เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ป พ.ศ. 2566 - 2570 เปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัย จึงกําหนด เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ เพ่ือพัฒนา
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยใน 3 กิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มปีระเด็นที่ตองพลิกโฉม 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1.1 ศูนยการเรยีนรูโลกสมัยใหม  
  1.2 สถาบันสงเสริม เรียนรู เพ่ือความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (สถาบันสงเสริม
การเรียนรูดานสังคมศาสตร)  

2. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มีประเดน็ที่ตองพลิกโฉม 3 ประเด็น ดังนี้ 
 2.1 ศูนยความเปนเลิศดานการเกษตรและอาหาร 
  2.2 ศนูยเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สามบุรี  
  2.3 สถาบัน "สามบุรี" : องคความรูและนวัตกรรมการพัฒนา   
 3. ดานอ่ืน ๆ มีประเด็นท่ีตองพลิกโฉม 1 ประเด็น ไดแก  Smart University  
 
โดยมีเปาหมายที่สําคัญในการเพิ่มสมรรถนะบัณฑิต อาจารย ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
ในทองถ่ินทุกชวงวัยใหมีความพรอมในการปรับตัวเขาสูอาชีพและทันตอการเปลี่ยนแปลง และการวิจัยและ
สรางนวัตกรรมในการแกปญหาและพัฒนาทองถ่ินในทุกมิติ ทั้งดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดของเปาหมายในแตละกิจกรรม ดังน้ี 
 
เปาหมายดานท่ี 1 การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

 1. พัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะเพ่ืออนาคตคนทุกชวงวัย 
 2. แกปญหาและพัฒนาทองถ่ิน  
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทองถ่ิน 
 4. สรางวิศวกรสังคมเพื่อแกปญหาและพัฒนาทองถ่ิน 
 5. พัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร ในการสรางโอกาสใหคนไทยเปน เจาของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ตอบสนองความทาทายในอนาคตของประเทศ 
   6. สงเสริม เรียนรู เพ่ือความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (สถาบันสงเสริมการเรียนรูดาน

สังคมศาสตร) 
  7. สรางชุมชนตนแบบดานความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

    8. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินโดยใชศาสตรพระราชา 
 
เปาหมายดานที่ 2 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

  9. สงเสรมิประชาชนใหมีอาชีพและรายไดดานการเกษตรและอาหาร 
 10. สรางผูประกอบการใหมที่ใชเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได 
 11. เพ่ิมรายไดใหประชาชน 
 12. สรางรายไดใหมหาวิทยาลัย 
 13. สงเสรมิ สืบสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 
 14. พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสรางความสามารถทางการแขงขันเชิง

พาณิชยใน “สามบุรี” 
 15. สรางนวัตกรรมดาน BCG ในการพัฒนาคุณภาพประชาชน 
 16. สงเสริมอาจารยท่ีใหไดตําแหนงทางวิชาการดานการรับใชสังคม 
 

เปาหมายดานท่ี 3 ดานอื่นๆ  Smart University 
 17. Green, Clean, Smart & Sustainable University  
 18. สงเสรมิคณุธรรม จริยธรรม และสังคมสะอาด 

 
รายละเอียดของเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ของ 3 กิจกรรมหลัก แสดงในตารางตอไปนี้ 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 

ตารางที่  3.1 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ประเด็น 1.1 ศูนยการเรียนรูโลกสมัยใหม 

เปาหมาย โครงการ ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในทองถิ่น 

 

1. โครงการพัฒนาครูทองถิ่น
สามบุรี 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศกึษาในระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
การจัดการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และอาชี ว ศึ กษ า ท่ี เ ข า รับกา ร พัฒน า 
มีความสามารถในการจัดการศึกษาตาม
ศาสตรในแตละระดับการศึกษาที่ดีข้ึน 

 
คุณภาพการศึกษาใน
ทองถ่ินสูงข้ึน 

 2. นักเรียนในโรงเรียนที่ เขารวมโครงการ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 2. โครงการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการเรียนรูในโลก
สมั ย ใ หม ข อ งประช าชน 
สามบุรี 

1. จํานวนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรูในโลกสมัยใหม (การศึกษา
ป ฐ ม วั ย / ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น / ก า ร
อาชีวศึกษา) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับ
การพัฒนาเกิดความรูและทักษะในการจัด
การศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติผูเรียน
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผูเรียน 

 

  2. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ไดรับการพัฒนาใหสามารถการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือการเรียนรูในโลกสมัยใหม 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับ
การพัฒนาสามารถนําความรูและทักษะไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนแลว
เกิดผลลัพธทางการสอนท่ีดีขึ้น 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่  3.1 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 
ประเด็น 1.1 ศูนยการเรียนรูโลกสมัยใหม 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

2. พัฒนาทักษะการเ รียนรู
ตลอดชี วิตและทักษะเ พ่ือ
อนาคตคนทุกชวงวัย 

3. โครงการพัฒนาทุนมนุษย  
(New skill/ Reskill/Upskill) 
 

จํานวนประชาชนในกลุมจังหวัดสามบุรี
ที่ ไ ด รั บ ก า ร พัฒ น าทั ก ษะ ใน กา ร
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมตามบริบทของตนเอง 

1. ประชาชนในกลุมจังหวดัสามบุรีที่
เขารับการพัฒนามีความสามารถใน
การปรับตัวสําหรับการดํารงชีวิตอยูใน
โลกปจจุบัน 

ประชาชนในกลุมจังหวัดสามบุรีมี
รายได เ พ่ิมขึ้ นมีคุณภาพชี วิ ต 
ท่ีดีขึ้น 

 2. ประชาชนในกลุมจังหวดัสามบุรีที่
เขารับการพัฒนาสามารถปรับตัวใน
การประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมได 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในทองถิ่น 
 

4. โครงการถายทอดและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ด า น ทั ก ษ ะ ท า ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
(การสรางสื่อการสอนทางเทคโนโลยีใน
รูปแบบตาง ๆ) 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขา
รับการพัฒนาเกิดความรูและทักษะใน
การสรางสรรคสื่อ สิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่สอดคลอง
กับบริบทของวิชาท่ีสอน 

คุณภาพการศึกษาในทองถ่ินดีขึ้น 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขา
รับการพัฒนานําความรูและทักษะไป
ประยุกตใชในการผลิตสื่อ สิ่งประดิษฐ 
และนวัตกรรมทางการศึกษาใน
รายวชิาที่สอนได 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่ 3.1 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 
ประเด็น 1.1 ศูนยการเรียนรูโลกสมัยใหม 

 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

3. แกปญหาและพัฒนาทองถิ่น  
 

5. โครงการบูรณาการศาสตร
เพื่ อแกปญหาและพัฒนา
ทองถ่ิน 

1. อาจารยที่บูรณาการศาสตรตาง ๆ เพ่ือ
แกปญหาและเกิดความตระหนักในการ
พัฒนาทองถ่ิน     

1. ปญหาที่ไดรับการแกไขและ
สงผลกระทบตอความเปนอยูของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น ใ น ก ลุ ม
จั ง ห วั ด ส า ม บุ รี มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2. จํานวนโครงการบูรณาการศาสตร เพ่ือ
แกปญหาและเกิดความตระหนักในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการบูรณา
การศาสตร เพ่ือแกปญหาและเกิดความ
ตระหนักในการพัฒนาทองถ่ิน 

4. สรางวิศวกรสังคมเพื่อแกปญหาและ
พัฒนาทองถิ่น 
 

6. โครงการบัณฑิตวิศวกร
สังคม 

1. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรู 
ทักษะ และคุณลักษณะในการไปชวยพัฒนา
ทองถ่ินและสังคมในกลุมจังหวัดสามบุร ี

1. นักศึกษาที่เขารับการพัฒนามี
ความรูความเขาใจ และสามารถ
นําความรูไปปฏิบัติในการเปน
วศิวกรสังคมได 

1. นักศึกษามีทักษะใน
การทํ า งานเชิ ง พ้ืน ท่ี   
มีความรักทองถ่ิน 
2. ประชาชนในก ลุ ม
จั ง ห วั ด ส า ม บุ รี มี /
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2. จํานวนชุมชนท่ีเปนพ้ืนท่ีดําเนินการใน
การพัฒนาโดยนักศึกษา 

2. ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาจาก
นักศึกษาที่เปนวิศวกรสังคม มี
การพัฒนาที่ดีข้ึนในดานท่ีรับการ
พัฒนา 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 ตารางที่  3.1 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 
ประเด็น 1.1 ศูนยการเรียนรูโลกสมัยใหม 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ ผลกระทบ 

5. พั ฒ น า ค ว า ม รู ด า น
วิทยาศาสตร  ในการสร าง
โอกาสใหคนไทยเปน เจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองความทาทายใน
อนาคตของประเทศ 

7 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
นั ก วิท ย า ศาสต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี 

1. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ
ส ง เส ริมผู เรียนใหมีความเปนนักวิทยาศาสตรและนัก
เทคโนโลยี (เชน ดาราศาสตร วิทยาศาสตร coding หุนยนต) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เขารับการพัฒนาสามารถนําความรู
และทักษะท่ีไดรับไปประยุกตใชเพื่อ
ส ง เ ส ริ ม ผู เ รี ย น ให มี ค ว า ม เ ป น
นักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีใน
สถานศึกษาได 

คุณภาพการศึกษา 
ในทองถ่ินดีขึ้น 
 
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ด า น
วทิยาศาสตรดีขึ้น 

2. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และเจต
คติ ท า ง วิ ท ย า ศ าส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ( ค า ย พั ฒ น า
นักวิทยาศาสตรนอยทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน) 

 2. นักเรียนที่เขารับการพัฒนาไดรับ
ความ รู  ทักษะ และมี เจตคติ ท่ีดี
เก่ียวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่  3.1 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 
ประเด็นท่ี 1.2 สถาบันสงเสริม เรียนรู เพ่ือความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ 

6. สงเสริม เรียนรู เพ่ือความ 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
(สถาบันสง เสริมการเ รียนรู 
ดานสังคมศาสตร) 

1. โครงการสงเสริมการ
เรียนรูดานสังคมศาสตร 

1. ชุดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานสังคมศาสตร  
สงเสริมเพื่อความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

โรงเรียนตนแบบดานสงเสริม 
เ พ่ื อ ค ว า ม รั ก ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย 

ประชาชนเปนพลเมืองดี   
สังคม ประเทศชาติสงบสุข 

2. โรงเรียนเขารวมโครงการ 
3. ครูผูสอนเขารวมโครงการ 
4. นักศึกษาครูตนแบบแกนนําการจัดการเรียนรูสงเสริม
เพ่ือความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 
5. นักเรียนเขารวมโครงการ 

2. โครงการสรางความรัก 
ความสามัคคีของคนสามบรุ ี
 

1. ชุมชนไดรับการสงเสรมิความรักและความสามัคคีของ
คนสามบุรี เพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ตอป 

ระดับความสุขของคนสามบุ รี
เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 ตอป 

7. สร างชุมชนตนแบบด าน
ค ว า ม รั ก ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย 

3 .  โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาเพื่อสงเสริมความ
รั ก ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย 

1. งานวิจัยสงเสริมการตระหนักและเห็นความสําคัญ 
ในความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

ชุมชนตนแบบดานความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

2. งานวิจัยสงเสริมการตระหนักและเห็นความสําคัญ 
ในความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิในระดับชุมชน 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่  3.1 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ตอ) 
ประเด็นท่ี 1.2 สถาบันสงเสริม เรียนรู เพ่ือความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

8. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
ทองถิ่นโดยใชศาสตร
พระราชา 
 
 

4.  โครงการศูนย เ รียนรูศาสตร
พระราชา เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
โครงการยอย 
 1) โครงการฝกอบรมตามรอย 
“ศาสตรพระราชา” 
 2) โครงการปลูกพืชผักสมุนไพร 
 3) โครงการตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม   
“โคกหนองนาโมเดล” 
 4) โครงการฝกอบรมวชิาชีพ
เสริมรายได 
 5) โครงการปลูกพืชใชน้ํานอย
เพ่ือเสริมรายได “การปลูกออย” 

1. จํานวนผูเขาอบรม (นักศึกษาและประชาชน) 
ตามรอย “ศาสตรพระราชา” 

1. นักศึกษาและประชาชนสามารถนํ า
ความรู ไปใชในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประชาชนในกลุมจังหวัด
สามบุรีมี/คุณภาพชีวิตที่   
ดีขึ้น 

2. จํานวนผูเขาอบรมวิชาชีพเสริมรายได 2. ประชาชนที่เขารวมโครงการมีทักษะทาง
วิชาชีพและการปลูกพืชผัก และพืชสมุนไพร 

3. จํานวนแปลงพืชผักสมุนไพร 3.ประชาชนเข ารวมโครงการมีรายได
เพ่ิมข้ึน 4. แหลงเรียนรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักทฤษฎีใหม  “โคกหนองนาโมเดล” 
5. จํานวนแปลงพืชใชน้ํานอยเพ่ือเสริมรายได 
“การปลูกออย” 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 
ตารางที่ 3.2 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็น 2.1 ศูนยความเปนเลิศดานการเกษตรและอาหาร 
 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

9. สงเสริมประชาชนใหมี
อ าชีพและราย ได ด าน
การเกษตรและอาหาร 
 
 

1. โครงการพัฒนาฐานขอมูล 
ดานการเกษตรและอาหาร 

1. ฐานขอมูลดานการเกษตร การนําขอมูลไปใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชน ในกลุ ม จั งหวั ด 
สามบุรีมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
มคีุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 2. ฐานขอมูลดานอาหาร 

3. จํานวนผูเขาใชฐานขอมูล 

2. โครงการวิจัยและพัฒนา 
ดานการเกษตรและอาหาร 

โครงการวิจัยดานการเกษตรและอาหาร โครงการวิ จัย ท่ี ได รับการนํา ไปใช
ประโยชนในการประกอบอาชีพ 

3. โครงการพัฒนาและสงเสริม
การเกษตรและอาหารปลอดภยั 

1. จํานวนหลักสูตร ผูเขาการถายทอดสามารถนําความรู 
ไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 

 

2. จํานวนผูเขารวมอบรมรับการ
ถายทอด 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 
ตารางที่  3.2 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 

ประเด็น 2.1 ศูนยความเปนเลิศดานการเกษตรและอาหาร 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

10. สรางผูประกอบการใหมท่ีใช
เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
และเพ่ิมรายได 

4. โครงการฝกอบรมและพัฒนา
ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ "Smart 
Automation System and 
Development Center" 
กิจกรรม 
ระบบนิเวศนดานเทคโนโลยีระบบ
อัตโนมัติอัจฉริยะสําหรับการฝกอบรม 
พัฒนางานวิจัย สรางนวัตกรรมสําหรับ
ชุมชนทองถ่ิน 

1. ระบบนิ เวศนด านเทคโนโลยีระบบ
อัตโนมัติอัจฉริยะสําหรับการฝกอบรม 
พัฒนางานวิจัย สรางนวัตกรรมสําหรับ
ชุมชนทองถ่ิน 

ชุมชนทองถ่ินที่นํานวัตกรรม
ไปใชประโยชน 

ประชาชนในกลุมจังหวัดสาม
บุรีมีรายไดเพิ่มข้ึนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

2. เครือขายรวมกับสถาบันดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเพ่ือ
รวมเรงพัฒนาบุคลากรชุมชนทองถ่ินให
เปนผูประกอบการใหมดานเทคโนโลย ี
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี อบรมเพื่อสรางนวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 
4. นั ก ศึ กษ า ระดั บ ป ริญญ าต รี  ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการ
อบรม 
5. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 
ทล.ม.สาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมท่ีเขา รับการอบรมระบบ
อัตโนมัติ 

ผูประกอบการใหม 
ดานเทคโนโลยี 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่  3.2 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
ประเด็น 2.1 ศูนยความเปนเลิศดานการเกษตรและอาหาร 

 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

10. สรางผูประกอบการใหม 
ท่ีใชเทคโนโลยีในการประกอบ
อาชีพและเพ่ิมรายได 
 

4. โครงการฝกอบรมและพัฒนา
ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ "Smart 
Automation System and 
Development Center" 
กิจกรรม 
ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะให กับ
เกษตรกร เพื่ อนํ า เทคโน โลยี
อัตโนมัติอัจฉริยะไปประยุกตใช
งานดานการเกษตร 

1. จํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรมระบบ
อัต โนมัติ อัจฉ ริยะให กับ เกษตรกรเพื่ อนํ า
เทคโนโลยีอัตโนมัติอัจฉริยะไปประยุกตใชงาน
ดานการเกษตร 

เกษตรกรผูประกอบการรุนใหม
ที่ใชระบบฯเพ่ือเพ่ิมผลผลิตฯ 

เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

2. จํานวนผูประกอบการที่ เขารับการอบรม
ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะใหกับผูประกอบการเพ่ือ
นําเทคโนโลยีอัตโนมัติอัจฉริยะไปประยุกตใช
งานดานการพัฒนากระบวนการผลิต 
3. จํานวนคร้ัง ท่ี จัดจัดเวทีการแขงขัน ดาน
นวัตกรรมระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ระดับภูมิภาค 
ประจําป 
4. จํ า น ว น อ ง ค ก ร ท่ี ข อ รั บ คํ า ป รึ ก ษ า
ผูประกอบการ ดานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 

5. โครงการสงเสริมการแปรรูป
อาหารแห งอนาคตจากสัตว 
และพืช 

1. ผลิตภัณฑอาหารแหงอนาคต ผูเขารับการอบรมสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชน 

 

2. จํานวนผูเขารวมรับการอบรม 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่  3.2 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
ประเด็น 2.1 ศูนยความเปนเลิศดานการเกษตรและอาหาร 

 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

11. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
 
12. สรางรายไดให
มหาวิทยาลัย 

6. โครงการ (University 
Marketplace) 
 

1. จํานวนหลักสูตรการจัดการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

1.  ผู เ ข า ร วม โ คร งการนํ า ไป ใช
ประโยชนดานตางๆ       

คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ป ร ะ ช า ช น ดี ขึ้ น
มหาวิทยาลัยมี เส ถียรภาพทาง
การเงิน 

2. จํานวนตลาดออนไลนและกายภาพ 2. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

7 .  โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก พื ช
สมุนไพรเพ่ือผลิตยาและ
อาหารเสริม 

1. แหลงเรียนรูการปลูกพืชสมุนไพร 1. ผู เขารับการอบรมสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชน 

2. ผลิตภัณฑยาและอาหารเสริมจาก
สมุนไพร 

2. รายไดของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

3. จํานวนหลักสูตร 

4. จํานวนผูเขารับการอบรม 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่  3.2 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
ประเด็น 2.2 ศูนยเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สามบุรี 

 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

13. ส ง เส ริม  สืบสาน  อนุ รั กษ
ศิลปวัฒนธรรมและภู มิปญญา
ทองถิน่ 
 
 

1. โครงการศึกษา วิจัย ถายทอด
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น สามบุร ี

1. องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

ผู ไ ด รั บ อ ง ค ค ว า ม รู ด า น
ศิลปวัฒนธรรมฯ นําความรูไป
ใชประโยชน 

- ประชาชนรักทองถ่ิน
ตนเอง 
 
- ประชาชนมีรายได
เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร
ทองเที่ยว 
  

2. จํานวนผูไดรับองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมฯ 

2. โครงการสงเสริมความรักษ
ทองถ่ิน สรางหลักสูตรที่เกิดจาก
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

1. จํานวนหลักสูตรสงเสริมความรักษทองถ่ิน ผูเขารับการอบรมฯนําความรู
ไปใชประโยชน 

2. จํานวนผูเขารับการอบรมฯ 
3. โครงการพัฒนาเสนทาง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิง
สรางสรรค 

ชุมชนที่ไดรับการพัฒนา ชุมชนที่ ได รับการพัฒนามี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

4.  โครงการพัฒนาบุคลากร/
ผลิตภัณฑชมุชนเพ่ือการทองเที่ยว
เชงิวัฒนธรรม 

ชุมชนที่ไดรับการพัฒนา ชุมชนที่ ได รับการพัฒนามี
รายไดเพ่ิมขึ้น 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่  3.2 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 
ประเด็นท่ี 2.3 สถาบัน "สามบุรี" : องคความรูและนวัตกรรมการพัฒนา 

 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

14. พั ฒ น า แ ล ะ ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
สร างความสามารถทางการ
แ ข ง ขั น เ ชิ ง พ า ณิ ช ย ใ น  
“สามบุรี” 
 
 

1 .  จัด ทําฐานขอ มูล เพื่ อเผยแพร  การนํ าไปใช
ประโยชนและตอยอดงานวิจัยและนวัตกรรมใน  
“สามบุร”ี  
  1.1 ศึกษาคนควาวิจัยและสังเคราะหองคความรูและ
นวัตกรรมการพัฒนาเก่ียวกับสามบุรี  
  1.2 ระดมทรัพยากรและความรวมมือเพื่อการศึกษา
คนควาวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมการ
พัฒนาเก่ียวกับสามบุร ี

1. จํานวนองคความรูและ
น วั ต ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
เก่ียวกับสามบุรี 

ชุ มชน ท่ี ร วม โครงการนํ า
ข อ มู ล  อ งค ค ว าม รู ไ ป ใ ช
ประโยชน 

ชุมชนที่ ได รับการพัฒนา 
มีรายได เ พ่ิมขึ้นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

2. จํานวนเครือขายความ
รวมมือในการพัฒนา 

2.  จัดตั้งศูนยพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาเพื่อการสรางความสามารถทางการแขงขัน 
ใน “สามบุร ี  
2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลองคความรูและนวัตกรรมการ
พัฒนาเก่ียวกับสามบุรีเพื่อการเผยแพร การแลกเปลี่ยน 
การนําไปใชประโยชนและตอยอดสูการวิจัยและพัฒนา
ใน “สามบุร”ี 

จํานวนศูนยขอมูล ชุมชนท่ีนําขอมูลฯ ไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย 

  2.2 จัดตั้งศูนยการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสรางความสามารถทางการแขงขันเชิง
พาณิชยใน “สามบุรี” 

ศูนยการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่ อส ร า งความสามารถ
ทางการแขงขันเชิงพาณิชย 

จํานวนชุมชนที่นําขอมูลฯ 
ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่  3.2 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ  ดานการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (ตอ) 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต 
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

15. สรางนวัตกรรมดาน BCG 
ในการพัฒนาคุณภาพประชาชน 

3. โครงการบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (SDG) ใน “สามบุรี”   

1. จํานวนแผนงานวิ จัยดาน 
BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) 

ชุมชนท่ีใชนวตักรรมดาน 
BCG มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

2. จํานวนนวัตกรรม ดาน BCG  
3. ชุมชนที่นํานวัตกรรมไปใช 

16. ส ง เสริมอาจารย ท่ี ให ได
ตาํแหนงทางวิชาการดานการรับ
ใชสังคม 
 

4. การพัฒนาศักยภาพและสงเสริมบุคลากร
เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ดวย
ผลงานดานการรับใชสังคม  
 

จํานวนผลงานวิชาการดานรับ
ใชสังคม 

อ า จ า ร ย 
ไดรับตําแหนงทางวิชาการ
ดานการรับใชสังคม 

คะแนนตัวชี้วัดดานผลงาน
วิ ช าการด า นการรั บ ใช
สั ง ค ม เพิ่ ม ขึ้ น ค า เ ฉ ลี่ ย
มหา วิ ทย า ลั ยกลุ มที่  3 
เพิ่มขึ้น 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

ตารางที่  3.3 เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ ดานอื่น ๆ 

เปาหมาย โครงการยอย ผลผลิต  
ผลลัพธ 

ผลกระทบ 

17. Green, Clean, Smart & 
Sustainable University 
 
18. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และสังคมสะอาด 
 

1. โค ร งก ารม หา วิทยาลั ย               
สี เขียวเ พ่ือการใชพลังงาน
ท ด แ ท น  แ ล ะ พั ฒ น า
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม อ ย า ง ย่ั ง ยื น 
(Green University) 

1. จํานวนหนวยงานท่ีใชพลังงานทดแทน 1. ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาลดลง
(หนวยไฟฟา) 

คาใชจายดานพลังงานลดลง 
 

2. พ้ืนท่ีสีเ ขียวภายในมหาวิทยาลัย (เ ทียบกับพ้ืนที่
ท้ังหมด) 

2. การปลอยกาซเรือนกระจําลดลง 

2. โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและสังคมสะอาด 

 คะแนนระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส 

การอยูรวมกันอยางสงบสุข 

3. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสูการเปน Digital 
University/Smart 
University 

1. รอยละของระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจ 1. บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ 
ดาน Digital  

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

2. รอยละของโครงสรางทาง Digital สนับสนุนภารกิจ 2. Mature Smart University 
(เกณฑสํานักคลังสมองแหงชาติ) 

4. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูการจัดอันดับ
สากล 

1. จํานวนเครือขายท่ีมีการเช่ือมตอกับเว็บเพจของ
มหาวิทยาลัย (ตัวช้ีวัด Visibility ตามเกณฑการจัดอันดับ
มหาวทิยาลัยโลก) 

ม ห า วิ ท ย าลั ย ด า น ก า รพั ฒน า 
เชิงพ้ืนทีร่ะดับดี - ดีมาก 

2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีถูกอางอิงของมหาวิทยาลัย 
(ตัวช้ีวัด Activity -Openness ตามเกณฑการจัดอันดับ
มหาวทิยาลัยโลก) 
3. จํานวนสื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
สู น า น า ชา ติ  ( website, journal, report, booklet, 
brochure, vdo, etc.) 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก 

 4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2564 
 4.2 สรุปผลการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร  4 กลุม                       
เพื่อสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 (UCLAS)  ปการศึกษา 2563 ประเมิน ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564                            
โดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4.3 การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา กลุม 3  
ป 2563 
 4.4 สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
           4.5 สรุปการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 – 2562 
           4.6 การวิเคราะหศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 4.7 โครงการสําคัญปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รบังบประมาณปกติ 
 4.8 โครงการพลิกโฉมท่ีไดรบังบประมาณ พ.ศ. 2565 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามกฎกระทรวง                      

การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 สรุปผลการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม                   

เชิงยุทธศาสตรเพื่อสนบัสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 (UCLAS)  ปการศึกษา 2563                       

ประเมิน ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564                                                               

โดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

สรุปผลการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมเชิงยุทธศาสตร 

เพ่ือสนับสนนุนโยบายประเทศไทย 4.0 (UCLAS) ปการศึกษา 2563 

ประเมิน ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564  โดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

___________________________________________________________ 

 

ความเปนมาของการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิ จัยและนวัตกรรม (Ministry of Higher Education, 
Science, Research and Innovation) ไดกําหนดทิศทางของระบบอุดมศึกษาใหมเพ่ือปรับทิศทาง บทบาท 
ความรับผิดชอบ สถานะกลุมเปาหมาย รวมทั้งความชอบธรรมในการดํารงอยูของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
รองรับบริบทของโลกและของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีแนวทางการขับเคลื่อน 3 เร่ืองหลักคือ 

1) การกําหนดกลุมอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (Strategic Focus) 
   โดยพิจารณาผลการดําเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันที่เปนอยู

หรือมีอยูแลว มีลักษณะบงบอกถึงกลุมสถาบัน (Differentiator) และรวมถึงระดับกลุมสาขาวิชา โดยให
คณะกรรมการสวนกลางและคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาประเมินเพื่อทราบวาเปนกลุมประเภทใด 

2) การขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers) 
 เพ่ือสนับสนุนทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนระบบ มีปจจัยขับเคลื่อนสําคัญ ซึ่ง

ประกอบดวย 
 1) ระบบประกันคุณภาพในอนาคต (Quality Management Framework) 
 2) เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา พิจารณาใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาโดยใชวิธี Value-based Finance 
 3) ระบบธรรมาภิบาล (Governance and Accountability) 
 4) การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (Workforce Engagement) 
 5) รปูแบบการทํางานแบบรวมมือกัน (Collaboration Facilitation Platform) 
3) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามจุดเนน (Re-positioning Plan) 

  ที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาโดยกระบวนการ สราง เพ่ิม ลด ตัดออก ไปสูการปด การปฏิรูป
เปลี่ยนแปลง หรือการสรางโดยทําเปนขอตกลงการดําเนินงาน (Performance Agreement) ดวยการ
สนับสนุนของหนวยงานตนสังกัด 
   ในการกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร เปนการกําหนดเปาหมาย และผลลัพธการ
ดําเนินงานตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศกึษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ                    
โดยกําหนดนิยาม คุณลักษณะ ตัวชี้วัด และนิยามเชิงปฏิบัติการครอบคลุมผลการดําเนินงาน (Performance) 
และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันอุดมศึกษาแตละกลุมเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงไดใช
ความสามารถและศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบอุดมศึกษา โดยใชวิธีการกําหนดกลุม
สถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุมเชิงยุทธศาสตร ไดแก 
กลุมที ่1 การวิจัยระดับแนวหนาของโลก ( Global and Frontier Research ) 

 มุงเนนการสราง และพัฒนาบุคลากรตอบโจทยตลาดแรงงานระดับโลก สรางองคความรูและ
นวัตกรรมที่เปนทิศทางขอประเทศและมีคุณภาพระดับโลก 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

  ความคาดหวังตอผลลัพธ (Key Results) 
  มีองคความรูชั้นสูงจากการวิจัยที่สามารถตอยอดไปสูนวัตกรรมในอนาคต หรือเกิดนวัตกรรมที่

มีองคความรูพื้นฐานที่เปนทุนเดิม 
  ยกระดับมหาวิทยาลัยในเวทีโลกใหมีอันดับสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 
  สรางบัณฑิตที่มีทักษะสูงในระดับสากลตอบโจทยตลาดแรงงานระดับโลก 
  สรางนักวิจัยที่มีผลงานระดับตน ๆ ของโลก มีผลงานตีพิมพในวารสารชั้นนํา 
  สรางผูประกอบการใหมที่เนนนวัตกรรมในระดับโลก 

 ตัวช้ีวัดของผลการดําเนินงาน 8 ดาน: ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศกึษา 
 1. อัตราการอางอิงของผลงานที่ไดรับการตีพิมพ 

 2. ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา 

 3. การเคลื่อนยายของอาจารย, นกัวิจัย และนักศึกษา 

 4. รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและนานาชาตขิองบุคลากรตอจํานวนอาจารย หรือ

นักวิจัยทั้งหมด 

 5. จํานวนอาจารยตอนักศึกษา 

 6. ความรวมมือวิจัยระดับนานาชาติ 

 7. คาเฉลี่ยจํานวนคร้ังที่ไดรับการอางอิงเทากับหรือมากกวาจํานวผลงานวิจัย 

 8. งบประมาณดานการวิจัยตอหัวบุคลากร 

กลุมที ่2 การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) 
มุงเนนการสราง การพัฒนาบุคลากรตามความตองการของอุตสาหกรรม สรางเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมตามทิศทาง และจุดเนนของประเทศ 
  ความคาดหวังตอผลลัพธ (Key Results) 

  มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสามารถถายทอดและสรางมูลคาใหกับอุตสาหกรรม 
  สรางบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทยอุตสาหกรรมและ Upskill, Reskill แรงงานในอุตสาหกรรม 
  เคลื่อนยายบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม 
  สรางผูประกอบการใหม ท่ีเนนเทคโนโลยีและพัฒนาผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs                     

ใหสามารถยกระดบัการสรางเทคโนโลยีไดเอง 
 ตัวช้ีวัดของผลการดําเนินงาน 8 ดาน 
 1. นักศึกษาและบัณฑิตผูประกอบการ 

 2. รางวัลดานผูประกอบการ 
 3. งบประมาณจากแหลงทุนภายนอกสนับสนุนการสรางผูประกอบการ/ธุรกิจใหม 
 4. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรูสูภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 5. ระบบนิเวศนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเรงพัฒนาผูประกอบการในสถาบันการศึกษา 
 6. หลักสูตร หรือโปรแกรมเฉพาะที่ใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเปนผูประกอบการ 
 7. งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเปนผูประกอบการของ

สถาบันอุดมศึกษา  
 8. ความรวมมือเพ่ือพัฒนาผูประกอบการ และสงเสริมการสรางนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

กลุมที่ 3 การพัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) 

 มุงเนนการสราง และพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความตองการของทองถ่ิน และพัฒนาทองถ่ิน

ดวยองคความรูและนวัตกรรม 

  ความคาดหวังตอผลลัพธ (Key Results) 
  มีองคความรู และนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปพัฒนาพ้ืนที่โดยเนนการกระจายรายได และลด

ความเหลื่อมลํ้าของประเทศ 
  สรางบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทยการพัฒนาพื้นที่หรือทองถ่ิน 
  พัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีหรือทองถ่ิน 
  พัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีทักษะการบริหารจัดการ การหาตลาดตลอดจนการสรางอาชีพอยางยั่งยืน 

  ตัวช้ีวัดของผลการดําเนินงาน 8 ดาน 

 1. อัตราการไดงานทําในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 

 2. การใหบริการวิชาการ การอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ินที่

สอดคลองกับความตองการและความจําเปนในการแกไขปญหาและสรางความเขมแข็งใหกับสังคมและชุมชนใน

พ้ืนที่ (Local Need) 

 3. การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน หรือ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 4. ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศกึษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) 

 5. ความสอดคลองของหลักสูตร 

 6. การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 

 7. การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน 

 8. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 

กลุมที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพจําเพาะ 

( Development of Professionals and Specialists ) 
มุงเนนการใหบริการการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติสอดคลองกับการ

พัฒนาประเทศมีความสามารถในการเรียนรูพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับความสามารถทางวิชาชีพเสริมสราง
สมรรถนะความเปนมืออาชีพใหเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในการประกอบอาชีพ และมีสวน
รวมสรางสรรคคณุคาใหกับสังคมชุมชน 
  ตัวช้ีวัดของผลการดําเนินงาน 8 ดาน 

 1. อัตราการไดงานทําหรือประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 
 2. สัดสวนผูจบการศึกษาที่ทาํงานในอุตสาหกรรมมูลคาเพ่ิมสูง 
 3. อัตราสวนผูจางงานหรอืลูกคาที่พอใจในคุณลักษณะของบัณฑิต 
 4. การตอบแทนคุณจากผูไดรบัประโยชนดานการจัดบริการการศกึษา 
 5. การรับรองประสิทธิผลการเรียนรูท่ีไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
 6. พันธมิตรในการจัดการหลักสูตร 
 7. คุณภาพของผูสอน 
 8. อัตราการคงอยูของผูเรียน 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบ
ประเมินตนเองเพื่อจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (UCLAS) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) โดยพัฒนาระบบในรูปแบบ online platform เพื่อรองรับ
การจัดกลุมอุดมศึกษาเชิ งยุทธศาสตร  เรียกวา Thai University Strategic Classification and Self - 
Assesment System (UCLAS)  
 
ผลการประเมิน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดกรอกขอมูลเ พ่ือประเมินตนเองและการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร ในระบบดังกลาว ผลการประเมินพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
มีจุดเดนท่ีสุด คือ  ดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) โดยคะแนน
เฉลี่ยดานศักยภาพ  (Potential) = 3.50 และคะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน (Performance) = 3.50 
รองลงมาไดแก ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) มีคะแนนเฉลี่ยดานศักยภาพ 
(Potential) = 3.00 คะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน (Performance) = 1.50 ดานพัฒนาวิชาชีพและ
สาขา จํ า เพาะ  (Development of Professionals and Specialists) มี ค ะแนน เฉลี่ ย  ด า นศั กยภาพ 
(Potential)  = 3.00  และคะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน (Performance) = 1.00 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ ดานการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research มีคะแนนเฉลี่ยดานศักยภาพ 
(Potential) = 1.00 และคะแนนเฉลี่ยดานผลการดําเนินงาน (Performance) = 1.00 รายละเอียดดังแสดงใน
แผนภูมทิี ่1 - 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี:: 
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  จุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

เพ่ือสนับสนนุนโยบายประเทศไทย 4.0 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินเชิงยุทธศาสตรเพ่ือแสดงใหเห็นการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา

ในดานตางๆ โดยกลางแผนภูมิจะแสดงถึงจุดเริ่มตนของกลุมเชิงยุทธศาสตรตางๆ และการ

กระจายตัวออกไปในมุมตรงขามแสดงถึงผลการประเมินที่ดีขึ้นตามกลุมยุทธศาสตร 

  Overview 

  Global and Frontier Research   Technology and Innovation 

  Area Based and Community   Development of Professionals and Specialists 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี:: 
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แผนภูมิ 1 แสดงภาพรวมการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรดานการวิจัยระดับ

แนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2 แสดงภาพรวมการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (Technology and Innovation)  

โครงการพัฒนาระบบการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

เพ่ือสนบัสนนุนโยบายประเทศไทย 4.0 

ผลการประเมินและการจัดกลุมของมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการวัดผลสองดานคือ ดาน Performance (เชิงปฏิบัติการ

ครอบคลุมผลการดําเนินงาน) และดาน Potential (เชิงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแตละกลุม) โดยจุดมุงเนนเชิงยุทธศาสตร 

4 กลุม แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในแตละดาน 

ดานการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) 

Potential indicators Performance indicators 



 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี:: 
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แผนภูมิ 2 แสดงภาพรวมการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (Technology and Innovation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

            

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

เพ่ือสนบัสนนุนโยบายประเทศไทย 4.0 

ผลการประเมินและการจัดกลุมของมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการวัดผลสองดานคือ ดาน Performance (เชิงปฏิบัติการ

ครอบคลุมผลการดําเนินงาน) และดาน Potential (เชิงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแตละกลุม) โดยจุดมุงเนนเชิงยุทธศาสตร 

4 กลุม แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในแตละดาน 

ดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

Potential indicators Performance indicators 



 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี:: 
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แผนภูมิ 3 แสดงภาพรวมการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรดานการพัฒนา

ชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

เพ่ือสนบัสนนุนโยบายประเทศไทย 4.0 

ผลการประเมินและการจัดกลุมของมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการวัดผลสองดานคือ ดาน Performance (เชิงปฏิบัติการ

ครอบคลุมผลการดําเนินงาน) และดาน Potential (เชิงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแตละกลุม) โดยจุดมุงเนนเชิงยุทธศาสตร 

4 กลุม แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในแตละดาน 

ดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) 

Potential indicators Performance indicators 



 

 

  
:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี:: 
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แผนภูมิ 4 แสดงภาพรวมการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรดานพัฒนาวิชาชีพ

และสาขาจําเพาะ (Development of Professionals and Specialists) 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการประเมินตนเองและการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

เพ่ือสนบัสนนุนโยบายประเทศไทย 4.0 

ผลการประเมินและการจัดกลุมของมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการวัดผลสองดานคือ ดาน Performance (เชิงปฏิบัติการ

ครอบคลุมผลการดําเนินงาน) และดาน Potential (เชิงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแตละกลุม) โดยจุดมุงเนนเชิงยุทธศาสตร 

4 กลุม แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในแตละดาน 

ดานพัฒนาวิชาชีพและสาขาจําเพาะ (Development of Professionals and Specialists) 

Potential indicators Performance indicators 

Potential indicators Performance indicators 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 

ตารางที่ 4.1 สรปุผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร (UCLAS) ตามลําดับ

คะแนน 

ลําดับที่ กลุมยุทธศาสตร 
คะแนนเฉลี่ยดาน

ศักยภาพ  (Potential) 

คะแนนเฉลี่ยดานผล
การดําเนินงาน 

(Performance) 
1 ดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชน

อ่ืน (Area-Based and Community) 
3.50 (มาก) 3.50 (มาก) 

2 ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation)  

3.00 (ปานกลาง) 1.50  (นอยท่ีสุด) 

3 พัฒนาวิชาชีพและสาขาจําเพาะ 
(Development of Professionals and 
Specialists)  

3.00 (ปานกลาง) 1.00  (นอยที่สุด) 

4 ดานการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
(Global and Frontier Research  

1.00 (นอยที่สุด) 1.00 (นอยที่สุด) 

 
ตารางที่ 4.2 สรปุผลคะแนนผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร จําแนกตาม
ตัวชี้วัด กลุมที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ รายละเอียด ระดับ ความหมาย 
1 อัตราการไดงานทําในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑติ 4 ดี 
2 การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area Based Development)  5 ดีมาก 
3 การมีสวนรวมของบุคคลหรอืหนวยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรือ

ภูมิภาค (Non-Age Group Participation 
3 ปานกลาง 

4 ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability)  

1 ปรับปรงุ 

5 ความสอดคลองของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 3 ปานกลาง 
6 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค 

(Research/Service in Region)* ตาม กพอ. 
1 ปรับปรงุ 

7 การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community)  5 ดีมาก 
8 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนา ชมุชนและสังคมในพ้ืนที่ (Integrated 
Government Budget)  

5 ดีมาก 

 คาเฉลี่ยรวม 3.37 ปานกลาง 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองคกรและ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเพื่อเลือกสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาอยูใน 

กลุม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) เพราะมีระดับคะแนนดานนี้สูงท่ีสุด 

ทั้งดานศักยภาพและดานผลการดําเนินงาน ซึ่งมีคะแนนอยูในระดับดี (3.50) ทั้งสองดาน แมวาสรุปผลคะแนน

เฉลี่ยตามตัวชี้ วัดทั้ง 8 ตัวในกลุมนี้ จะมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  (3.37) คะแนนทั้งสองดานมีคา 

ใกลเคียงกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากระบบการประมวลขอมูลยังไมเสถียรจึงมีความคลาดเคลื่อน 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามตัวชี้วัด

สถาบันอุดมศึกษา กลุม 3 ป 2563 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตามตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา กลุม 3 ป 2563 
 

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินตนเอง เพ่ือจัดกลุมสถาบันอุดมศกึษาเชิงยุทธศาสตร จําแนกตามตัวชี้วัด กลุมท่ี 3 
ตัวช้ีวัด รายการ คะแนน แปลความ 

17 อัตราการไดงานทําในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 4 ดี 
18 การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area Based Development) 5 ดีมาก 
19 การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรือภูมิภาค (Non-Age 

Group Participation 
3 ปานกลาง 

20 ความย่ังยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) 1 ปรบัปรุง 

21 ความสอดคลองของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 3 ปานกลาง 

22 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค 
(Research/Service in Region)* ตาม กพอ. 

1 ปรับปรงุ 

23 การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 5 ดีมาก 
24 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพื่อพัฒนา 

ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ (Integrated Government Budget) 
5 ดีมาก 

 คาเฉลี่ยรวม 3.37 ปานกลาง 
 
ตารางที่  4.4 การประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามตัวชี้ วัดสถาบันอุดมศึกษา             
กลุม 3 ป พ.ศ. 2563 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอเสนอโครงการพลิกโฉม
ระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ดานการเรียนการสอน 

สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564) ขอมูลเชิงประจักษที่แสดงจุดเดน 
1. บัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีงานทําตรงสาขารอยละ 
83.33 เมื่อป 2562 
2. มีการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรมเขา
กับการพัฒนาทองถ่ิน 
3. มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร ปริญญา
ตรี 13 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร รวมท้ังสิ้น 15 
หลักสูตรทําโครงการและกิจกรรมรวมกับสถานศึกษาและชุมชน             
ในเขตบริการเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
4. มหาวิทยาลัยไดสนบัสนุนใหนักศึกษาครูฝกประสบการณสอนท้ัง
ในและตางประเทศ 
5. มหาวิทยาลัยมีระบบในการหนุนเสริมการเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ
ครูรวมถึงการสอบบรรจุเปนครูผูชวย 

1. รายงานผลการตรวจติดตาม 
และประเมินผลของสภาฯ 
2. รายงานประกันคณุภาพฯ 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. ดานการวิจัย 

สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564) ขอมูลเชิงประจักษที่แสดงจุดเดน 

1. มีงานวิจัยภายใตบริบทการพัฒนาทองถ่ินเปนจํานวน

มากและนําไปใชประโยชนเชิงประจักษ 

1. จํานวนงานวิจัยจากรายงานผลการตรวจ

ติดตามและประเมินผลของสภาฯ 

 

3. ดานการบริการวิชาการ 

สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564) ขอมูลเชิงประจักษที่แสดงจุดเดน 
1. ใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในทุกมิติ  
ทั้งดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
2. บูรณาการจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 

1. รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน 
2. จํานวนกิจกรรมท่ีอาจารยและนักศึกษา
บูรณาการฯ 

  

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564) ขอมูลเชิงประจักษที่แสดงจุดเดน 
1. มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบทั้งดานศลิปะและวัฒนธรรม    
2. มีการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม  
อยางตอเนื่อง   
 

1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จํานวนโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

   

5. ดานอ่ืน ๆ 

สถานะปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564) ขอมูลเชิงประจักษท่ีแสดงจุดเดน 
1. มีเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนานาชาติอยางตอเนื่อง 
3. มีหลักสูตรเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูที่ไดรบั
การรับรองจาก สสวท. 
4. มหาวิทยาลัยเปนศนูยเครือขาย สมศ. ในเขตภาคกลาง 
คลอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด 

1. รายงานผลการดาํเนินงานประจําป 
2. รายงานผลการดาํเนินงานประจําป 
3. รายงานผลการดาํเนินงานประจําป 
4. รายงานผลการดําเนินงานประจําป 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

6. สิ่งที่จะพฒันาใหเกิดขึ้นใหม ระหวางปงบประมาณ 2566 – 2570 

รายการ ทรัพยากรที่ตองใช รายการ ทรัพยากรท่ีตองใช 
1. การหารายไดจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย 
2. การพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้น หลักสูตรนานาชาติ 
 

1. ผูเชี่ยวชาญ 
ดานงบประมาณ 
2. ผูเชี่ยวชาญ 
ดานหลักสูตร 
 

1. ศูนยความเปนเลิศดานวิชาชีพครู 
2. ศูนยพัฒนาทักษะความเปนมนุษย 
3. การบูรณาการเรียนการสอนกับ 
การพัฒนาทองถ่ิน 
 

1. งบประมาณดานการปรับปรุง
อาคารสถานที่ 
2. งบประมาณในการจาง
ผูเชี่ยวชาญ 
3. งบประมาณดานการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                              

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

 
ตารางที่ 4.5 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                          

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

สวนที่ 
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผล 

ผลการประเมิน 2561 
คะแนนที่ได / ระดับ 

 

ผลการประเมิน 2562 
คะแนนท่ีได / ระดับ 

 

ผลการประเมิน 2563 
คาคะแนน / ระดับ 

 

สวนท่ี 1 ดานการพัฒนาองคกร  

  (1) การดําเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัย   

4.63 : ดีมาก 4.39 : ดี 4.63 : ดีมาก 

  (2) การพัฒนาคณะจากผลการ
ประเมินของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมนิผลงานของ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.25 : ด ี
 

3.62 : ดี 4.50 : ด ี

  (3) การสอบทานการตรวจสอบ
ภายใน/การบริหารความเสี่ยง 

4.00 : ด ี 4.50 : ดี - 

(4) การสอบทานเปนกรณีพิเศษใน
ประเด็นท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

2.30 : ควรปรับปรุง 3.75 : ดี 4.50 : ด ี

  คะแนนที่ไดสวนท่ี 1 3.79 : ดี 4.07 : ดี 4.54 : ดีมาก 

สวนท่ี 2 ดานผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ 

  (1) ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

3.89 : ด ี 4.64 : ดีมาก 4.00 : ดี 

  (2) จํานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปท่ีบรรลุเปาหมาย 

2.58 : ปานกลาง 
1.98 : ควรปรับปรุง 2.42 : ควรปรับปรุง 

  (3) การบริหารงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 

4.54 : ดีมาก 
4.99 : ดีมาก 4.45 : ดี 

  คะแนนที่ไดสวนท่ี 2 3.67 : ดี 3.87 : ดี 3.62 : ดี 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 

สวนที่ ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ผลการประเมิน 2561 
คะแนนท่ีได / ระดับ 

ผลการประเมิน 2562 
คะแนนท่ีได / ระดับ 

ผลการประเมิน 2563 
คาคะแนน / ระดับ 

สวนที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย         

  
  
  
  
  
  

ดานที่ 1 การผลิตบัณฑิต การพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

2.97 : ปานกลาง 2.90 : ปานกลาง - 

ดานท่ี 2 การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 4.77 : ดีมาก 4.37 : ดี - 

ดานท่ี 3 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

4.36 : ด ี 4.47 : ด ี - 

ดานท่ี 4 การอยูรวมกันและการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกที่เก่ียวของ
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3.90 : ด ี 3.49 : ปานกลาง - 

ดานท่ี 5 การบริหารจัดการ 2.64 : ปานกลาง 2.86 : ปานกลาง - 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย         

   

ดานท่ี 1 ดานพัฒนาทองถ่ินดวยการบูรณาการ           
การวิจัย ภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 

- - 4.30 : ด ี* 

ดานท่ี 2 ดานผลิตและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของวิชาชีพครู 

- - 3.66 : ดี * 

ดานท่ี 3 ดานผลิตบัณฑติที่มีอัตลักษณ  
มีคุณภาพมีสมรรถนะ และการจัดการศึกษา 
เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรู 

- - 4.01 : ด ี* 

ดานท่ี 4 ดานสรางเครือขายความรวมมือตาม
พันธกิจ 

- - 4.30 : ด ี* 

ดานที่ 5 ดานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ 

- - 4.16 : ดี * 

คะแนนที่ไดสวนท่ี ๓ 3.66 : ดี 3.63 : ดี 4.09 : ดี * 

รวมคะแนนประเมิน สวนที่ 1 สวนท่ี 2 สวนท่ี 3 และสวน
ท่ี 4 (ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารฯ) 

3.69 : ดี - - 

รวมคะแนนประเมิน สวนท่ี 1 สวนที่ 2 และสวนที่ 3 - 3.83 : ดี 4.03 : ดี * 
 

หมายเหตุ * ผลการประเมินในแตละปเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

    และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยกําหนด 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
ประจําปการศึกษา 2560 – 2562 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 – 2562 

ตารางท่ี 4.6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 – 2562 

มาตรฐาน ปการศึกษา 2560 
คะแนนท่ีได / ระดับ 

ปการศึกษา 2561 
คะแนนท่ีได / ระดับ 

ปการศึกษา 2562 
คะแนนท่ีได / ระดับ 

1. ดานผลลัพธผูเรยีน 4.02 : ดี 3.96 : ดี 3.84 : ด ี
2. ดานการวิจัยและนวัตกรรม 4.33 : ดี 3.39 : พอใช 5.00 : ดีมาก 
3. ดานการบรกิารวิชาการ 5.00 : ดีมาก 5.00 : ดีมาก 5.00 : ดีมาก 
4. ดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย 

5.00 : ดีมาก 5.00 : ดีมาก 3.50 : พอใช 

5. ดานการบริหารจัดการ 4.42 : ดี 4.74 : ดี 4.09 : ด ี
ผลการประเมิน 4.34 : ดี 4.17  : ดี 4.35 : ดี 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 การวิเคราะหศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

การวิเคราะหศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ SWOT Analysis 
  จุดแข็ง Strengths 
   - บริการวิชาการทองถ่ิน 
   - การมีสวนรวมของเครือขาย 
   - วิจัยพัฒนานวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีทองถ่ิน 
    - การผลิตและพัฒนาครู 
   - การไดงานทําของบัณฑิตในทองถิ่น 
   - เปนมหาวิทยาลัยรัฐแหงเดียวในทองถ่ิน 
  จุดออน (Weaknesses) 
   - หลักสูตรไมทันสมัยไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
   - ทักษะในการทํางานเชิงพ้ืนท่ีของบุคลากร 
   - รายไดลดลง 
   - ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจยังไมมีประสิทธิภาพ 
   - การอางอิงงานวิจัย งานวิจัยรวมนานาชาติ 
   - ระบบขอมูลและการใชศักยภาพศิษยเกา 
   - ระบบการประเมินประสิทธิภาพการทํางานที่ไมจูงใจ 
  โอกาส (Opportunities) 
   - พระบรมราโชบายดานการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 
    - นโยบายของรัฐและกระทรวงท่ีสนับสนุน ม.เพ่ือทองถ่ิน 
   - สังคมผูสูงวัยทําใหสามารถจัดการศกึษาใหกับผูสูงวัย 
   - การปรับตวัในเร่ืองเทคโนโลยีเน่ืองจาก Covid-19 
   - ทุนทางวัฒนธรรม 
  อุปสรรค (Threats) 
   - จํานวนนักเรยีนที่ลดลง 
   - การแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม 
   - เงนิรายไดจากรัฐลดลง 
   - กฎหมาย ระเบียบ ของรัฐบาลที่ไมเอ้ือตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

จุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 1. ดานบริการวิชาการทองถ่ิน มีศูนยบริการวิชาการในพ้ืนที่และใหบริการอยางครอบคลุม : 
จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  จังหวัดสระบุร ีจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครสวรรค จังหวัดชัยนาท ฯลฯ 
 2.  การมีสวนรวมของเครือขายบุคคลหรือหนวยงานในชุมชนทองถ่ินและตางประเทศ :              
ผลการประเมินระดับดีมาก 
  3. การผลิตและพัฒนาครู : มีหลักสูตรครุศาสตร 13 สาขา มีศิษยเกาเครือขายในพื้นที่ 
  4. ดานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี : ผลการประเมินระดับดีมาก 
  5. อัตราการไดงานทําของบัณฑิตในทองถ่ิน : รอยละ 89 
  6. เปนมหาวิทยาลัยรัฐแหงเดียวในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดสระบุรี 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 โครงการสําคัญปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รับงบประมาณปกติ 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 โครงการพลิกโฉมที่ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 

ขอเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) 
ประจําปงบประมาณ 2565 

 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ชื่อโครงการ : ยกระดับความเปนเลิศดานการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

งบประมาณปงบประมาณ 2565 :  3,2000,000 บาท 
 

ผูรับผดิชอบโครงการ :  

ชื่อ - นามสกุล :  ผศ.ดร.กันยา บารนท (กองสูงเนิน) 

ตําแหนง : รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิเทศสัมพันธ 

หนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

โทรศพัท/มือถือ :  0954911010 อีเมล :  kat_008w@yahoo.com 
 

******************************************** 
 

1. โปรดระบุ OKRs: เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของแผนดาน ววน. พ.ศ. 2563-2565   

   โปรแกรมท่ี 13 พัฒนานวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร  

วิจัย และนวัตกรรม 

   ระบุ KR KR4.13.1 จํานวนนวัตกรชุมชน 

KR4.13.2 จํานวนนวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น แลวใชยกระดับรายไดหรือแกไข

ปญหาหาสําคัญใหกับชุมชนได 

   โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ระบุ KR : KR4.14.1 จํานวนคนจนที่ไดรบัความชวยเหลือผานกระบวนการเชิงนวัตกรรมหรือ

ไดรับการถายทอดและสามารถใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับ

รายได 

⬜   โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร วิจัย 

และ นวัตกรรม  

ระบุ KR : …….......................................................……… 

⬜  โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

ระบุ KR : …….......................................................……… 

 

 

 

 

มิ.ย. 64 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

2. หลักการและเหตุผล :  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 กําหนดไววา “ให

มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการ
เรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรค ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรงุ ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม            ผลิต
ครูและสงเสริมวิทยฐานะครู” ดวยพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่และบริบทที่เปลี่ยนไปทั้งดานโครงสรางและ
นโยบายการทํางานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยเฉพาะยุคความปกติใหมจากสถานการณ แพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก โครงสรางของ
ประชากรที่เปลี่ยนไปที่สงผลตอแนวโนมที่ลดลงของจํานวนนักศึกษา ทําใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงวิถีการดํารงชีวิตตองปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกนํามาใชในการจัดการศึกษาและการดํารงชีวิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไดวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัยสามปยอนหลัง (ปงบประมาณ 2561 – 
2563) เพ่ือนําขอมูลไปใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะในการ
พัฒนาตาม พรบ. มรภ. 2547 มาตรา 7 และ มาตรา 8  พันธกิจของมหาวิทยาลัย และ หลักการบริหารดวย 
4M นอกจากนี้ ยังไดวิเคราะหความสอดคลองของภารกิจหลักกับแผนแมบทของยอยของชาติ ผลการวิเคราะห
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยดังกลาวทําใหทราบจุดออน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสของมหาวิทยาลัย และ
พบวาปจจัยสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยตองเรงรัดดําเนินการคือเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหทันยุค
ทันสมัย การพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุนในลักษณะ credit bank การจัดทําระบบรองรับการเรยีนรูตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) สําหรบัประชาชนในชุมชนทองถ่ิน การพัฒนาอาจารยและบุคลากรเพ่ือเตรียมพรอม
ในการเปนผูพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีสงเสริมการ Reskill/Upskill ของประชาชนรวมกับหนวยงานในชุมชน
และทองถ่ิน รวมถึงการปรบัเปลี่ยนระเบียบภายในเพ่ือปลดล็อค ในเร่ืองท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน 

 

3. ดวยเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงขอเสนอโครงการยกระดับความเปนเลิศดานการ

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพ่ือเตรียมความพรอมใหอาจารยและบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตร               

เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับคนทุกชวงวัย และนําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยตอไป 
 

4. ผลสําเร็จของโครงการ :  ที่สะทอนถึงตัวชี้วัด  

4.1. อาจารยและบุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับคนทุกชวง

วัย  

   4.2. มีองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมนวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาข้ึน แลวใชยกระดับรายไดหรือแก

ไขปญหาหาสําคัญใหกับชุมชนได 

4.3. ยกระดับคุณภาพการศกึษา 

4.4. เพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยใหดีข้ึน 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

5. วัตถุประสงคโครงการ :   

  5.1. เพื่อฟนฟู (Reskill) และเพ่ิมพูนพัฒนา (Upskill) ทักษะในการเปนผูพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

ใหกับอาจารยและบุคลากร 

5.2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และนวัตกรรมการเรยีนการสอนท่ีรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต 

5.3. เพื่อถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

5.4. เพื่อสรางนวัตกรชุมชนที่สามารถพัฒนานวัตกรรมชุมชนในการเพ่ิมรายไดหรือแกไขปญหาหา 

5.5. เพื่อปรับเปลี่ยนระเบียบภายในที่เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน 
 

6. กลุมเปาหมาย/จํานวน :   

6.1 อาจารยและบุคลากร จํานวน 100 คน  

6.2 ประชาชนในทองถ่ินเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยในจังหวัดลพบุรี สิงหบุรี และสระบุรี จังหวัด

ละ 100 คน รวมจํานวน  300 คน 
 

7. ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) :  ตองอธิบายดวยวา output / outcome ที่ไดนั้น สอดคลอง /  

    สนับสนุน หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร 
 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) 

1. จํานวนอาจารยและบุคลากรที่เขารวมโครงการ 

 

1. นวัตกรชุมชนที่สามารถพัฒนานวัตกรรมชุมชน

ในการเพ่ิมรายไดหรือแกไขปญหาหา 

2. จํานวนหลักสูตร รูปแบบ และนวัตกรรมการ

เรียนการสอนที่รองรับการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. องค ความรู  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมที่ ถูก

นําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนใน

ทองถ่ิน 

3. จํานวนประชาชนในทองถ่ินท่ีไดรับการถายทอด

องคความรู  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ

พัฒนาอาชีพ 

3. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีความเปนอยูที่ดีข้ึน 

4. จํานวนระเบียบภายในท่ีถูกปรับเปลี่ยน  
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

8. ขั้นตอนการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงาน (ปงบประมาณ 2565)  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขั้นวางแผน             รองอธิการบดี

ฝายวางแผนฯ 

1.1 แตงตั้งณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

            คณะกรรมการ

ประกอบดวย

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

คณบดี 

ผูอํานวยการ 

กองนโยบาย

และแผนฯ 

1.2 ประชุมณะกรรมการวาง

แผนการดําเนินงาน 

            

1.3 เสนอแผนตอคณะกรรมการ 

กบ. กนง. และสภาฯ 

            

2. ขั้นดําเนินการ              

2.1 นําแผนลงสูการปฏิบัติ              

2.1.1 การปรับกฏระเบียบ              

2.1.2 สรางหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

อาจารยและบุคลากรรวมกับ

องคกรมืออาชีพ 

            คณะกรรมการ

และเครือขาย

วิชาชีพ 

2.1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             คณะกรรมการ 

2.1.4 อาจารยและบุคลากรสราง

องคความรูหลักสูตรหรือนวัตกรรม

เพื่อการเรียนรู 

            อาจารยและ

บุคลากรท่ีผาน

การอบรม 

2.1.5 นําองคความรู หลักสูตรหรือ

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูไปใชใน

การพัฒนากลุมเปาหมาย 

            อาจารยและ

บุคลากรท่ีผาน

การอบรม 

3. ขั้นประเมินผล              

3.1 ติดตามประเมินผล             คณะกรรมการ 

3.2 จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานเสนอผูเกี่ยวของและ 

ทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 

            คณะกรรมการ 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

สรุปคาใชจายของโครงการ 

งบดําเนินงาน  3,200,000 บาท 

1. รายละเอียดตัวคูณโดยละเอียด   

กิจกรรม/ตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมท่ี 1 การปรับเปล่ียนกฎระเบียบเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว 180,000 

1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวยบุคลากรภายในและผูเชี่ยวชาญภายนอก  

2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ จํานวน 6 ครั้งๆละ 30,000 บาท 180,000 

3) ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน  

กิจกรรมท่ี 2 สรางหลักสูตรเพ่ือพัฒนาอาจารยและบุคลากรรวมกับองคกรมืออาชีพ 350,000 

1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวยบุคลากรภายในและผูเชี่ยวชาญเครือขายวิชาชีพภายนอก  

2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรางหลักสูตร จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน x 40,000 บาท 120,000 

3) คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ 6 คน x 1,000 บาท x 30 ชั่วโมง  180,000 

4) คาจางเหมาจัดทําส่ือการอบรมตนฉบับ 20,000 

5) คาวัสดุ 30,000 

กิจกรรมท่ี 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน 335,000 

1) คาอาหารวางผูเขาอบรม 100 คน x 5 วัน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 35,000 บาท 35,000 

2) คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม 100 คน x 5 วัน x 120 บาท x 1 ม้ือ = 60,000 บาท 60,000 

3) คาวิทยากร 5 คน x 600 บาท x 30 ช่ัวโมง = 90,000 บาท 90,000 

4) คาจางเหมาผลิตส่ือในการอบรม 100 คน x 1,000บาท = 100,000  บาท 100,000 

5) คาวัสดุสํานักงาน  50,000 บาท 50,000 

กิจกรรมท่ี 4 สรางองคความรู หลักสูตรหรือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 1,265,000 
1) คาอาหารวางผูปฏิบัติงาน 100 คน x 5 วัน x 35 บาท x 2 ม้ือ =  35,000 บาท 35,000 

2) คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม 100 คน x 5 วัน x 120 บาท x 1 ม้ือ =  60,000 บาท 60,000 

3) คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ 6 คน x 1,000 บาท x 20 ชั่วโมง = 100,000 บาท 120,000 

4) คาจางเหมาทําสื่อออนไลน 30 หลักสูตร x 20,000บาท = 600,000  บาท 600,000 

5) คาจางเหมาทําสื่อวิดีทัศน 20 หลักสูตร x 20,000บาท = 400,000  บาท 400,000 

6) คาวัสดุ  50,000 บาท 50,000 
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:: แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี :: 

 

 

กิจกรรม/ตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 5 นําองคความรู หลักสูตร หรือนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูไปใชในการพัฒนากลุมเปาหมาย 3 
จังหวัด ไดแก ลพบุรี สิงหบุรี และสระบุร ีจังหวัดละ 3 วัน 

915,000 
 

1) คาอาหารวางผูเขาอบรม 300 คน x 9 วัน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 189,000  บาท 189,000 

2) คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม 300 คน x 9 วัน x 120 บาท x 1 ม้ือ = 324,000 บาท 324,000 

3) คาวิทยากร 5 คน x 600 บาท x 54 ช่ัวโมง = 162,000 บาท 162,000 

4) คาสื่อในการอบรม 300 คน x 500บาท = 150,000  บาท 150,000 

5) คาวัสดุฝกปฏิบัติ 3 จังหวัด ๆ ละ 30,000 บาท = 90,000 บาท 90,000 

กิจกรรมที่ 6 ขั้นประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 155,000 
1) คาพาหนะในการนิเทศ ติดตามผล 12 คน x  6 คร้ัง x 500 บาท = 36,000 บาท 36,000 

2) คาเบ้ียเลี้ยงในการนิเทศ ติดตามผล 12 คน x  6 วัน x 240 บาท = 17,280 บาท 17,280 

3) คาจางเหมาทําเลมรายงานผลการดําเนินงาน และทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ 300 ชุด x 250 บาท 

=75,000 บาท 

75,000 

4) คาวัสดุ 26,720 

รวมทั้งส้ิน 3,200,000 

 

 

******************** 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณมหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบรี 15000
ติดตอ ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
Tel. 0-3642-7485 Fax. 0-3642-2610
งานประชาสัมพันธ : prcenter@tru.ac.th

www.tru.ac.th

จัดทำโดย กองนโยบายและแผน


