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ส่วนที่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514 และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบัน
ราชภัฏ” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏลำปาง ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ต่อมา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกอบด้วย 6 คณะได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีส่วนราชการ คือ สำนักงานอธิการบดี 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีพันธกิจหลัก 4 ด้านคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นเพ่ือพันธกิจหลักดังกล่าวบรรลุเป้าหมายส่งผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีการพัฒนา เกิดความเข้มแข็งบนรากฐานของชุมชน ท้องถิ่น อีกทั้งเพ่ือให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2565) ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ.2557 นโยบายการศึกษาด้านอุดมศึกษาของ
รฐับาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551- 2565)  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)  และยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561) สภา
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ ๑๐ ปี  
พ.ศ.2560 – 2569 ขึ้น ซึ่งเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 10 ปี ฉบับที่ 2 เพ่ือใช้เป็นกรอบการจัดทำแผน
กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี พ.ศ.2560 – 2569 และ ปี พ.ศ.2565 – 2569 ต่อไป 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระยะ 10 ปี พ.ศ.2560 – 2569 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ 10 ปี พ.ศ.2560 – 2569 ได้มุ่งเน้นการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่น โดยคงปรัชญา

ในการ “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  และปรับวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  (An intellectual 

Learning  Organization for Local Sustainable Development) โดยมี อัตลักษณ์  “บัณ ฑิตจิต

อาสา มีคุณธรรม นำสังคม”  ภายใต้พันธกิจ 6 ประการดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูดี ครูเก่ง 
3. วิจัยเพ่ือพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 
4. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ให้มี

จิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าหมายการพัฒนา ระยะ 10 ปี พ.ศ.2560 – 2569 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดกลางที่เน้นการสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพ และเน้นการสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ประมาณ 10,000 – 12,000 คน จำนวนหลักสูตร 50-
60 หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น 
ประเทศชาติ บุคลากรจำนวน 600 –700 คนโดยเป็นสายวิชาการมากกว่าร้อยละ60 ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกมากกว่าร้อยละ 50  และมีตำแหน่งทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 60 สามารถจัดการเรียนการสอน วิจัย
และบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ



3 
 

ระดับประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ 10 ปี พ.ศ.2560 – 2569 จึงได้
กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนา 7 ด้านคือ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) 
การบริการวิชาการ 4) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านรายได้และทรัพย์สิน 7) ด้าน
การบริหาร ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการวิจัยและการบริการวิชาการดังนี้ 

 

เป้าหมายด้านวิจัย 

1) มีงานวิจัยเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น
มากกว่า 50 เรื่องต่อปี และมีงานวิจัยสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติได้มากกว่าร้อยละ 
50 ของผลงานวิจัยต่อปี 

2) มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
มากกว่าร้อยละ 2 ของงานทั้งหมด 

3) มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยลำปางโมเดล และเป็นศูนย์ที่ ได้รับการยอมรับใน
ระดบัประเทศ 

 
กลยุทธ์ด้านการวิจัย 

1) พัฒนาอาจารย์ส่วนใหญ่ให้เป็นนักวิจัยเชิงพ้ืนที่มืออาชีพ และมีการบูรณาการงานวิจัยเชิง
พ้ืนที่แบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศ 

2) แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยในพ้ืนที่ หรือระดับชาติ เพ่ือมา
พัฒนาหรือแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดลำปาง 

ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 
บริบทสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีฐานะเทียบเท่า

คณะ  ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับการเป็นวิทยาลัยครูลำปาง ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยครูลำปาง ภายใต้
ชื่อเรียก ที่แตกต่างกัน เริ่มจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน ต่อมาบทบาทของวิทยาลัยครูได้เปลี่ยนแปลงไป 
จึงได้รับการจัดตั้งเป็น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม หลังจากท่ีได้มีการออก พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และ
ขอบข่ายภาระงานของสถาบันราชภัฏลำปาง พ.ศ.2543 ได้กำหนดชื่อหน่วยงานว่า “สำนักวิจัยและบริการ
วิชาการ” และในปี พ.ศ.2546 สำนักวิจัยและบริการวิชาการแยกหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย 
สำนักวิจัย และศูนย์บริการวิชาการ ซึ่ งต่อมา ในวันที่   9 มีนาคม พ.ศ.2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามกฎกระทรวงจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ผนวกงาน
ด้านการวิจัย และบริการวิชาการเป็นพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่สนับสนุนนโยบาย และ
ประสานงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
 
แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 – 2564 
 

แผนการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทำข้ึนโดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 10 ปี พ.ศ.2560 – 2569 ซึ่งเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ.2557 นโยบายการศึกษาด้านอุดมศึกษาของรัฐบาล และกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษาที่  2558 โดยได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจและนโยบายของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ “เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานดังนี้ 
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ปรัชญา   
การวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์  
 ภายในปี 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ  สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน และท้องถิ่น 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ เพ่ือนำสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 
หรือการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนสู่
การขอผลงานทางวิชาการ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและ
นานาชาติ  

6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างรายได้ และความเข้มแข็งแก่ชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน  

7. ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย “ลำปาง 4.0” 
    
ยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงาน งานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ ที่
เอ้ือต่อการจัดการความรู้เพ่ือก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย “ลำปาง4.0” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ   



6 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์และการ
บริการวิชาการ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนภายนอกทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยลำปาง 4.0 เป็นที่ยอมรับชุมชนท้องถิ่น
และประเทศ   
 
เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และงาน
บริการวิชาการ ที่มีมาตรฐาน เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 1  การรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือระบุความรู้ ความเชียวชาญของ
นักวิจัย ทั้งการวิเคราะห์จากเอกสาร และแบบสอบถาม 

กลยุทธ์ที่ 2  การสำรวจความต้องการการวิจัยและบริการวิชาการขององค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 การบูรณาการแผนงาน ระบบการติดตาม ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
บริการวิชาการ  กับหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องรวมถึงการเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดตั้งหน่วยจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และบริการ
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริม  กลไก และระบบการจัดการความรู้ด้านวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
บริหารวิชาการ       

กลยุทธ์ที่ 6 การทบทวนปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ให้กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง มีความยืดหยุ่น โดยเน้นประสิทธิผลของงาน และนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้บริหารจัดการ ให้ครบทุกพันธกิจ 

 
เป้าประสงค์ที่ 2  จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย “ลำปาง 4.0” ให้เป็นพื้นที่ แห่งการ

เรียนรู้  
 กลยุทธ์ที่ 1 วิเคราะห์ พ้ืนที่ เพ่ือตั้งเป็นศูนย์ความเลิศด้านการวิจัย “ลำปาง 4.0” โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
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 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพอาจารย์ ให้เป็นนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ ที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาไปสู่นักวิจัยมืออาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่  ลักษณะ  การบูรณาการศาสตร์ การ
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นท่ี เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชน ท้องถิ่น  
 

เป้าประสงค์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์สู่ การตีพิมพ์เผยแพร่ และการ
ใช้ประโยชน์ เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างระบบ กลไกการพัฒนาโจทย์วิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก ที่
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2   สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบพี่เลี้ยงด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 4  การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในด้าน  และสาขาต่างๆ เพ่ือให้คำปรึกษา/

แนะนำ แก่ นักวิจัย เพ่ือพัฒนาบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมให้มีระบบ กลไกการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือกลั่นกรอง

เบื้องต้น ป้อนสู่ “คลังข้อเสนอ โครงการวิจัย” 
กลยุทธ์ที่ 6  การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย สถาบัน การศึกษาด้านการตีพิมพ์ เผยแพร่

 งานวิจัย และ งานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 7  ยกระดับความเป็นมาตรฐานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
กลยุทธ์ที่ 8   ปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
กลยุทธ์ที่ 9   การพัฒนาทักษะ ประสบการณ์แก่อาจารย์ นักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัย 

นวัตกรรมที่นำไปพัฒนาการเรียนการสอน และการขอผลงานวิชาการ การยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือการใช้ประโยชน์ 
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เป้าประสงค์ที่ 4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  และการ
บริการวิชาการ กับหน่วยงานภายในและภายนอก   

 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ลักษณะการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหา ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  

 
เป้าประสงค์ที่ 5  ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

และบริการวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  
 กลยุทธ์ที่ 2   การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือการใช้ประโยชน์  
 กลยุทธ์ที่ 3  ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ การติดตามงานวิจัย หรือ 

งานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ 
 

เป้าประสงค์ที่ 6  พัฒนางานบริการวิชาการให้เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อ
พัฒนาความรู้คุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบ กลไกการบริการวิชาการที่เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางและแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน  

 กลยุทธ์ที่ 2   สร้างแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพ แก่ชุมขน ท้องถิ่น  
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเป็นที่ปรึกษา

อาทิ ด้านอุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โลจิสติกส์ อาหารปลอดภัย สินค้า OTOP 
 กลยุทธ์ที่ 4  ร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกในการสร้างหลักสูตรอบรม และศึกษา

ต่อเนื่อง เพ่ือบริการวิชาการ แก่ชุมชนท้องถิ่น ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ บริการวิชาการที่สอดคล้อง หรือสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เกษตรพอเพียง เพ่ือให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เกษตร ตามแนว
พระราชดำริ และการเรียนรู้ด้านพืช และสมุนไพรไทย ให้พัฒนาชุมชนเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
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ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา 
 1. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ                                      

 2. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  การบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น                              
3. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 

 
วิธีการเข้าสู่ระบบ 
 

การใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย สามารถเข้าผ่าน URL : 
http://www.rsc.lpru.ac.th/datares 
โดยใช้รหัสผู้ใช้  Username  : kanlaya 
  Password  : kanlaya 
 

 
 
 
 
 
 



11 
 

 หลังจากเข้าสู่ระบบจะสามารถใช้งานเมนูต่างๆ ของระบบ 
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วิธีการเพิ่มข้อมูลนักวิจัย 
 
 การใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้องเพ่ิมข้อมูลนักวิจัย
ก่อน จึงจะสามารถเพ่ิมข้อมูลงานวิจัยได้ เพราะในขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลงานวิจัย จะดึงฐานข้อมูลนักวิจัย
ไปแสดง และผูกข้อมูลโดยใช้รหัสประชาชน 
 โดยมีขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลนักวิจัยดังนี้ 
 

1. คลิ๊กเลือกเมนู ข้อมูลนักวิจัย 

2. คลิ๊ก Add เพ่ือเพ่ิมข้อมูล 

 

 
 

1 

2 
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3. กรอกข้อมูลรายละเอียดนักวิจัยให้ครบถ้วน โดยมีหัวข้อดังนี้ 
- รหัสประชาชน * 

- คำนำหน้า 

- ชื่อ * 

- นามสกุล * 

- คณะ * 

- สาขา 

- วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- สาขาที่จบ 

- เบอร์โทร 

- email * 

เครื่องหมาย * หมายความว่า ข้อมูลดังกว่ามีความสำคัญ จะต้องกรอกให้ถูกต้อง 

 

 

4. กด ADD เพ่ือเพ่ิมข้อมูลนักวิจัย 
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วิธีการเพิ่มข้อมูลงานวิจัย 
 
 การเพ่ิมข้อมูลงานวิจัยมีขั้นตอนดังนี ้

1. คลิ๊กเมนู ข้อมูลงานวิจัย 
2. คลิ๊ก ADD เพ่ือเพ่ิมข้อมูลงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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3. กรอกข้อมูลรายละเอียดงานวิจัยให้ครบถ้วน โดยมีหัวข้อดังนี้ 
- ชื่อโครงการ(ไทย) * : ให้กรอกชื่อโครงการวิจัยที่ถูกต้องตามประกาศ หรือสัญญารับทุน 
- ชื่อโครงการ(อังกฤษ) 

 

- คณะ * : ให้เลือก drop down list ตามคณะของหัวหน้าโครงการวิจัย 
- ประจำปีงบประมาณ * : ระบุปีงบประมาณ โดยให้กรอกเป็นตัวเลข พศ. 4 ตัว 
- วันที่เซ็นต์สัญญา : ระบุวันทีเ่ซ็นต์สัญญา โดยใช้รูปแบบ DD/MM/YYYY เช่น 

20/08/2563 

 

- หัวหน้าโครงการ * : วิธีการกรอกหัวหน้าโครงการ ให้พิมพ์ชื่อนักวิจัย โดยไม่ต้องใส่คำ
นำหน้า หรือตำแหน่งทางวิชาการ ระบบ จะทำการ auto complete จากรายชื่อ
นักวิจัยที่เพ่ิมไว้ข้างต้น ตัวอย่างเช่น ชื่อนักวิจัยขึ้นต้นด้วย ส ระบบจะดึงมาแสดงดังนี้ 
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- นักวิจัยร่วม : ในลิสของเมนูนักวิจัยร่วมจะแสดงรายชื่อนักวิจัยทั้งหมดท่ีมีในระบบ โดย
เรียงจากชื่อตามตัวอักษรของนักวิจัย วิธีการกรอกข้อมูลนักวิจัยร่วม เนื่องจาก 
โครงการวิจัยแต่ละโครงการจะมีนักวิจัยร่วมหลายๆ ท่าน จะใช้วิธีการ เลือกนักวิจัย แต่
ละท่าน โดยการกด Ctrl ค้างและเลือกนักวิจัยร่วมให้ครบทุกท่านตามประกาศ  

 

- ประเภทงานวิจัย : ให้เลือก drop down list ตามของประเภทงานวิจัย โดยมีหัวข้อให้
เลือกดังนี้  

• ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

• สร้างองค์ความรู้ 

• พัฒนาการเรียนการสอน 

• หน่วยงานร่วมทุน 

• อ่ืนๆ 
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- ชนิดงบประมาณ : ให้เลือก drop down list ตามแหล่งทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
โดยมีหัวข้อให้เลือกดังนี้ 

• งบแผ่นดิน 

• งบแผ่นดินบริการวิชาการ 

• งบประมาณส่วนตัว 

• งบรายได้ 

• งบรายได้บริการวิชาการ 

• สกว. 

• สกอ. 

• สสส. 

• กองทุนวิจัย 

• อ่ืนๆ 

• วช. 

• ลูกไก่ 
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- งบประมาณ : ให้ระบุงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร โดยกรอกเป็นตัวเลข 
- เบิกเงินงวด 1 
- เบิกเงินงวด 2 
- เบิกเงินงวด 3 
- ดอกเบี้ย 
- วันที่เริ่มต้นโครงการ 
- วันที่สิ้นสุดโครงการ 
- บทคัดย่อ 
- ตำบล 
- อำเภอ 
- จังหวัด 

เครื่องหมาย * หมายความว่า ข้อมูลดังกว่ามีความสำคัญ จะต้องกรอกให้ถูกต้อง 

 
 

4. กด ADD เพ่ือเพ่ิมข้อมูลงานวิจัย 
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วิธีการค้นหาข้อมูลและส่งออกข้อมูล 
 

 การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถค้นหาได้ตามคำ
สำคัญต่าง อย่างเช่นค้นหางานวิจัยย้อนหลังที่ผ่านมหาวิทยาลัยมีงานก่ีเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องข้าว หรือ
นักวิจัยท่านนั้นๆ มีจำนวนงานวิจัยทั้งหมดกี่เรื่อง และสามารถส่งออกข้อมูลเฉพาะเรื่องนั้นๆที่เราค้นหาได้ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 การค้นหาข้อมูลงานวิจัยตามคำสำคัญ 

1. เข้าสู่ระบบ ในหน้าของฐานข้อมูลงานวิจัย 

2. พิมพ์คำสำคัญที่ต้องการค้นหา ลงในช่อง Search 
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3. กด Search หลังจากพิมพ์คำสำคัญที่ต้องการค้นหา ตัวอย่าง ค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่อง
ข้าวย้อนหลังทั้งหมด จะพบว่า มหาวิทยาลัย มีงานวิจัยทั้งหมดที่เก่ียวกับเรื่องข้าวอยู่ 97 
เรื่อง  
 

 
 

4. กด Export to Excel เพ่ือนำผลการค้นหาไปใช้งานต่อไป 
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 การค้นหาประวัติผลงานนักวิจัย 

1. เข้าสู่ระบบ ในหน้าของฐานข้อมูลงานวิจัย 

2. พิมพ์ชื่อ หรือนามสกุล ของนักวิจัยที่ต้องการค้นหา ลงในช่อง Search 
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3. กด Search หลังจากพิมพ์ชื่อหรือนามสกุล ของนักวิจัยที่ต้องการค้นหา ตัวอย่าง ค้นหา
ผลงานวิจัยทั้งหมดของ อาจารย์ณรงค์  คชภักดี พบว่ามีผลงานวิจัยทั้งหมด 9 เรื่อง ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 

 

 
 

4. กด Export to Excel เพ่ือนำผลการค้นหาไปใช้งานต่อไป 
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ทั้งนี้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย มีการแสดงผลในรูปแบบตาราง ซึ่งหัวตารางทุกๆ 
คอลัมน์สามารถคลิ๊กเพ่ือใช้คำสั่งในการจัดเรียง มากไปหาน้อย หรือเรียงตามตัวอักษร ก - ฮ ได้ 
 

 
 

 ดังตัวอย่าง ผลการค้นค้นหาผลงานวิจัยทั้งหมดของ อาจารย์ณรงค์  คชภักดี ถูกเรียงลำดับจาก 
ปีงบประมาณล่าสุดไปถึงน้อยที่สุด ตามสัญลักษณ์  ต่อท้ายหัวคอลัมน์ ประจำปีงบประมาณ ซึ่งหาก
ต้องการให้เรียงลำดับจาก ปีที่น้อยที่สุดไปถึงปีที่มากที่สุด ให้คลิ๊กที่หัวคอลัมน์ ประจำปีงบประมาณ อีก
ครั้งจะปรากฏสัญลักษณ์   

 


