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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ถูกจัดต้ังครั้งแรกให้เป็นกลุ่มงานหน่ึงในสํานักส่งเสริมและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เพ่ือทําหน้าที่เก่ียวกับการ
จัดการสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่
ชุมชน และพัฒนาต่อยอดในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาด้านงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทั้ง
ในส่วนภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามีการจัดระบบการบริหารใหม่ 
โดยได้รับการก่อต้ังในระดับสถาบันในช่ือ “สถาบันวิจัยและพัฒนา” อันเป็นหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมี ผศ.ดร. ประจวบ จันทร์หมื่น ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาคนแรก ซึ่งผ่านการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

1.2 ที่ต้ังสถาบันวิจัยและพฒันา 
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีที่ต้ังส่วนราชการเป็นการช่ัวคราว ณ ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  หมายเลขโทรศัพท์  
045-643600-5 ต่อ 9601 -9603  

1.3 หลักการและเหตุผล 

ความต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคตน้ัน จําเป็นต้อง 
ให้ความสําคัญเก่ียวกับการขับเคลื่อนงานด้านวิจัยสําหรับการสร้างแนวทางหรือการนําผลการ
ศึกษาวิจัยมาบูรณาการในการบริหารจัดการองค์กร การวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาองค์
ความรู้และพัฒนากระบวนการจัดการปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม 
การศึกษาวิจัยช่วยทําให้มนุษย์สามารถความเข้าใจโครงสร้างพ้ืนฐานของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่มีความทันสมัยเพ่ือสร้างความสะดวกสบาย และรองรับความ
ต้องการของมนุษย์ นอกจากน้ีการศึกษาวิจัยยังช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้าง
ทางสังคม การศึกษากฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันตามวิถีการดํารงชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง 
และวัฒนธรรมเพ่ือนําไปสู่นโยบายที่เหมาะสมของคนในสังคม   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ต้ังอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ  
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาในระดับท้องถิ่น  
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาการที่ครอบคลุมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ การดําเนินงานด้านวิจัยและบริการทางวิชาการด้านถือเป็นพันธกิจ
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หลักสําคัญของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง 
ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง งานวิจัยถูกนํามาใช้ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานภายในตามมติ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือการขับเคลื่อน ดําเนินงาน และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการด้านการวิจัย 
รวมทั้งเป็นแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยของบุคลากร นักศึกษา รวมท้ังบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัย 
ภายใต้ข้อจํากัดด้านโครงสร้างการบริหารตามกฎหมาย ประกอบกับภารกิจของหน่วยงานที่มี
หลากหลาย ทําให้หน่วยงานขาดประสิทธิภาพ ขาดทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงบประมาณในการบริหาร
จัดการที่เพียงพอ 

1.4 ปรัชญาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สร้างสรรค์องค์ความรู้ เชิดชูท้องถิ่นมวลชน ร่วมพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม 

1.5 ปณธิานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.5.1 สร้างสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
1.5.2 บูรณาการงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และประเทศ 
1.5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน บุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก

เพ่ือการพัฒนาสถาบัน 
1.5.4 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลมี นิติธรรม คุณธรรม มีส่วนร่วม โปร่งใส 

รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
1.5.5 การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่สู่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

1.6 วิสัยทศันข์องสถาบันวิจัยและพัฒนา 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถาบันที่มุ่งผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพ เพ่ือท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 

1.7 พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.7.1 สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติ  
1.7.2 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยร่วมกับท้องถิ่น ภาค และประเทศ  
1.7.3 บูรณาการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในการเสริมสร้างฐานรากท้องถิ่น

อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

1.8 อัตลักษณข์องสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัย โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่จะช่วยแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมที่

ตอบสนองความต้องการของชุมชนและการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ และต่อยอดภาคการผลิตและ
บริการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลของชุมชน 
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1.9 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กําหนดปณิธานการพัฒนามหาวิทยาลัยและเป้าหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในปี 2566 - 2570  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะ และศักยภาพด้านการวิจัยให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเป็นรายบุคคล ส่งเสริม 
สนับสนุนหรือดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในประเภท
โครงการเด่ียว และโครงการบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติเช่ือมโยงไปยังแผน
ยุทธศาสตร์ภาค จังหวัด และมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างประโยชน์พ้ืนที่ชุมชนอย่างแท้จริง ตลอดจนการ
สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเน่ือง  
จาการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันวิจัยมี
กระบวนการแต่งต้ังคณะที่ปรึกษาด้านงานวิจัยเพ่ือให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย 
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้สามารถเผยแพร่ใน
รูปแบบการนําเสนอในเวทีวิชาการ วารสารวิชาการ ตํารา หรือการจดอนุสิทธิบัตร นอกจากน้ี
สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งพัฒนาระบบกลไกการบริหารองค์กรให้มีศักยภาพในการอํานวยการ 
สนับสนุนฐานข้อมูลงานวิจัยอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี 
 1.9.1 เพ่ือพัฒนางานวิจัยตามแผนความเป็นเลิศซึ่งเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น   
  1.9.2 เพ่ือสนับสนุน และอํานวยความสะดวกในกระบวนการทําวิจัยให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย  
  1.9.3 เพ่ือส่งเสริม และจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
  1.9.4 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการวิจัย
เก่ียวกับการจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
   1.9.5 เพ่ือให้บริการงานวิจัย และสร้างเครือข่ายการวิจัยของมหาวิทยาลัย ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเน่ือง     
  1.9.7 เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ  
  1.9.8 เพ่ือส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  
  1.9.9 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยต้ังแต่การนําเสนอหัวข้อวิจัย การติดตาม
กระบวนการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือการเผยแพร่ อย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   



4 

 1.10 เป้าหมายการความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (พ.ศ. 2566-2570)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้วางกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษภายใต้
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ในการมุ่งสร้างการเป็นที่พ่ึงของชุมชนท้องถิ่นด้านวิชาการเพ่ือตอบสนอง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” เป็นแกนหลักใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอ่ืน คือ 4 ยุทธศาสตร์ 5 จุดเน้นหลัก 5 
การพัฒนา ดังน้ี 

4 ยุทธศาสตร ์ 5 จุดเนน้หลัก 5 การพัฒนา 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1. สังคมแห่งความสุข 
2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
3. เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
4. ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
ชุมชน 
5. สังคมดิจิทัล 

1. พัฒนาการผลิตบัณฑิต 
2. พัฒนาการวิจัย 
3. พัฒนาการบริการวิชาการ 
4. พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะ
และ 
วัฒนธรรม 
5. พัฒนาการบริหารจัดการ 

 

จุดเน้นหลักประกอบด้วย  
  10.1.1 สังคมแห่งความสุข: สุขภาพอนามัย โภชนาการ ผู้สูงอายุ ความปรองดอง สิทธิหน้าที่ 
และสภาพแวดล้อม  
  10.1.2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ: บัณฑิตครู บุคลากรทางการศึกษา นวัตกรรมทาง
การศึกษา  
  10.1.3 เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ชุมชน: เศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การแปรรูป
ผลิตผลเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
  10.1.4 ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมย่ังยืน: การท่องเที่ยว กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต  
  10.1.5 สังคมดิจิทัล: ระบบ ICT แอปพิเคชัน ระบบอัจฉริยะ ฐานข้อมูล  
 
  การพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้นเพ่ือให้เกิดการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในการสร้างความ 
เข้มแข็งและย่ังยืนให้กับชุมชนท้องถิ่นจึงได้นําเอาแนวคิดตามหลักของ BCG Model มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการนําพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 และ
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG เป็นกลไกขับเคล่ือนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่ที่มุ ่งเน้น“การเติบโตอย่างมีคุณภาพ” สร้างความสมดุลของ
เศรษฐกิจที่ เน ้นการสร ้างมูลค ่า (Value-based Economy) การเติบโตที่ เน ้นการมีส ่วนร ่วม 
(Inclusive Growth) และสังคมที่มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเพ่ือให้ทรัพยากร
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เพ่ิมพูน ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีเป้าหมายการดําเนินการในระยะ 5 ป ี 
  1) ด้านพัฒนาการผลิตบัณฑิต  
    - ความสอดคล้องของหลักสูตร: จํานวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ ่เท่ากับร้อยละ 81 ขึ้นไป 
    - การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน: จํานวนหลักสูตร Upskill/Reskill/Life Long 
Learning เท่ากับร้อยละ 41 ขึ้นไป  
    - อัตราการได้งานทําในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต ร้อยละของบัณฑิต (ปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา) ที่สําเร็จการศึกษาได้งานทําในพ้ืนที่หรือภูมิภาคเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 81  
    - อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน: ผลการดําเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
    - ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง : ผลการดําเนินงาน ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 
    - ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง ผลการดําเนินงาน 
ไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 90  
    - ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
ระดับชาติและนานาชาติ ผลการดําเนินงานไม้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90  
    - หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม : ผลการดําเนินงาน เท่ากับ 
หรือมากกว่าร้อยละ 41 ขึ้นไป  
  2) ด้านพัฒนาการวิจัย  
    - การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค : จํานวนผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคมเท่ากับ ร้อยละ 41 ขึ้นไป  
  3) ด้านพัฒนาการบริการวิชาการ  
    - การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม) : 
จํานวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองต่อ Area Based เท่ากับหรือมา
กกว่า ร้อยละ 81 ขึ้นไป  
    - การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรือภูมิภาค : จํานวน
บุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคม เท่ากับหรือมากกว่า 1,501 คน ขึ้นไป  
    - ระบบและกลไกการพัฒนาท้องถิ่น : ผลการดําเนินงาน  
    - ชุมชนต้นแบบที่สามารถบริหารจัดการและพ่ึงพาตนเองได้ : จํานวนชุมชนต้นแบบ
ที่สามารถบริหารจัดการและพ่ึงพาตนเองได้ เท่ากับหรือมากกว่า 5 ชุมชนขึ้นไป  
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  4) ด้านพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    - ความย่ังยืนทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น : จํานวนโครงการ/กิจกรรม ทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมร้อยละ 10 ขึ้นไป  
    - ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม : จํานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทําให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมหรือนําไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 5 เรื่องขึ้นไป  
    - การมีส่วนร่วมด้านศิลปะและวัฒนธรรม : การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และหรือฟื้นฟู 
และหรือส่งเสริมและหรือพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  
  5) ด้านพัฒนาการบริหารจัดการ  
    - การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ : จํานวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ เท่
ากับหรือมากกว่าร้อยละ 41 ขึ้นไป  
    - ความย่ังยืนของมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม : ได้รับการจัดอันดับความย่ังยืน
ของสถาบันอุดมศึกษา THE Impact Ranking อยู่ในอันดับ ไม่เกิน 400 ของโลก  
    - ระบบและกลไก การจัดทําแผนพัฒนา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ และโครงสร้างพ้ืนฐานระยะยาวแบบเต็มศักยภาพของการใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสมและ
สมดุล   
    - ระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย  
    - การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนระบบการเรียนการสอนออนไลน์และ 
การเรียนรู้   
  ผลผลิต (Output)  
   1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนที่  
   2) งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง  
   3) ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน  
   4) ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม  
   5) องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพและความสุข  
  ผลลัพธ์ (Outcome)  
  เป ็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการเรียนรู ้ สู ่สังคมและท้องถิ่นเป ็น “Smart and Green 
University” 
  ผลกระทบ (Impact)  
   1) ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความสุข  
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   2) ทรัพยากรบุคคลในชุมชนมีคุณภาพ ศักยภาพ และสมรรถนะสูง  
   3) ความย่ังยืนของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน  
   4) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ 
1.11 วัตถุประสงคข์องหน่วยงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะ และศักยภาพด้านการวิจัยให้
สูงขึ้น สามารถทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย
เป็นรายบุคคล ส่งเสริม สนับสนุนหรือดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องกับ
การวิจัย ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบทีม เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ดําเนินการให้
คําปรึกษางานวิจัยและบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนและประสานงาน
กระบวนการบริหารงานวิจัย และสร้างเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง ทั้งภายท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 
แต่งต้ังคณะที่ปรึกษาในการทําวิจัยให้ เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัย พัฒนาศักยภาพของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการอํานวยการและสนับสนุน 
การทําวิจัย ของอาจารย์ โดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมท้ังฐานข้อมูลผลงานวิจัย
ต่างๆ และบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี 

1.11.1 เพ่ือทําการวิจัย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น 

1.11.2 เพ่ือพัฒนา สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยให้แก่บุคลากร และ
นักศึกษา  

1.11.3 เพ่ือจัดหาแหล่งทุนและสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

1.11.4 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัยให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

1.11.5 เพ่ือจัดทําฐานข้อมูล (Big Data) การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
1.11.6 เพ่ือสร้างเครือข่ายการวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น จังหวัด และ

ภูมิภาค 
1.11.7 เพ่ือให้บริการด้านการวิจัยแก่บุคลากร และนักศึกษา ทั้งหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  
1.11.8 เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
1.11.9 เพ่ือส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ     
1.11.10 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
1.11.11 เพ่ือประเมินคุณภาพงานวิจัย นําไปสู่การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในเป็นที่

ยอมรับและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.12 การพัฒนาสถาบนัวิจัยและพัฒนา โดยใช้กระบวนการวิจัยเปน็ฐาน 

จากนโยบายและพันธกิจดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาได้นํามาดําเนินการเป็นแนว
ทางการทํางาน เพ่ือสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานยึดพ้ืนที่ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ศึกษา เรียนรู้ มุ่งนํางานวิจัยไปพัฒนาชุมชน ผู้คน รวมท้ังพัฒนาทักษะการวิจัยของ
อาจารย์เจ้าหน้าที่โดยได้ต้ัง ปณิธานของงานวิจัยไว้ว่า "สรรค์สร้างองค์ความรู้ เชิดชูท้องถิ่นชุมชน 
พัฒนาคนอย่างย่ังยืน" ในปี 2561 - 2565 งานวิจัยและพัฒนาได้กําหนดโครงสร้าง ภาระงาน และการ
ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดังน้ี 
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1.13 โครงสร้างหน่วยงาน/โครงสร้างองคก์ร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

  

 

 

 

  

 

  
 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา

มหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

อธิการบดี 
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยั 

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 

หน่วยงานด้านวิชาการ หน่วยงานสนับสนุนและบริการ 

คณะ/วิทยาลัย สํานัก/สถาบัน 

สํานักงานอธิการบดี 

สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สํานักงานสภา

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ
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1.14 โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

1) งานธุรการและสารบรรณ 
2) งานการเงิน พัสดุ 
3) งานนโยบายและแผน 
4) งานประกันคุณภาพ 
5) งานประชาสัมพันธ์ 

งานบริหารท่ัวไป 

1) งานวิจัยสถาบัน 
2) งานจริยธรรมในมนุษย์และสัตว์ 
3) งานฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัย 
4) งานประสานและจัดหาแหล่งทุน 
5) งานบริหารจัดการทุนวิจัย 
6) งานติดตามและประเมินผล 
    งานวิจัย  
 

งานบริหารจัดการงานวิจัย 

1) งานยุทธศาสตร์การวิจัย 
2) งานระบบสารเทศงานวิจัย 
3) งานกลั่นกรองงานวิจัย        
    Peer Review 
4) งานวิชาการฝึกอบรม 
5) งานทรัพย์สินทางปัญญา 
6) งานประชุมวิชาการระดับชาติ/ 
    นานาชาติ 

งานมาตรฐานงานวิจัยและนวัตกรรม 

1) งานบริการวิชาการและเคร่ืองมือ 
2) งานตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย  
3) งานวารสารสถาบันวิจัย 
4) งานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 
    ความร่วมมือด้านวิจัย 
5) งานพัฒนา ดูแลเว็บไซต์ และ 
    ระบบฐานข้อมูล 
 

งานส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัย 

1) งานจัดการองค์ความรู้ศาสตร์  
   พระราชาสู่การปฏิบัติ 
2) งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา  
    ท้องถ่ิน 
3) งานเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ 
    การพัฒนาท้องถ่ิน 
4) งานระบบฐานข้อมูล (Big Data) 
5) งานประสานและส่งเสริมสร้าง 
   ความเข้มแข็งชุมชน 

ศูนย์การศึกษาและพัฒนาท้องถ่ิน 
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คณะกรรมการประจําสาํนัก 

ผู้อํานวยการสถาบัน 

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

หัวหน้าสํานักงานอํานวยการสถาบนั 

รองผู้อํานวยการสถาบัน 

งานบริหารท่ัวไป 

 

งานบริหาร

จัดการงานวิจัย 

งานมาตรฐาน
งานวิจัย 

และนวัตกรรม 

งานส่งเสริม 
เผยแพร่งานวิจัย 
 

ศูนย์การศึกษา
และพัฒนา 
ท้องถ่ิน 

1.15 โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่มุ่งใช้งานวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ ่น ชุมชน และสร้างศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยเพื ่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยมีพันธกิจหลักได้แก่ การดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการแก่
หน่วยงานและท้องถิ่น ชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนและประสานงานกระบวนการบริหารงานวิจัย 
และสร้างเครือข่ายทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยการสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพ่ือกํากับดูแลการบริหารจัดการงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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1.16 คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
          1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล   รองประธานกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  ศรีกระจ่าง  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ิ  ทองพันช่ัง  กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.เจษฎา ชาตรี    กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  นาเพีย    กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล  หลักรัตน์   กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  แสนภูวา   กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เช่ียวชาญ แสงทอง  กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาดล  อามาตย์  กรรมการ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  ชาติมนตรี  กรรมการ 
 12. อาจารย์สุรศักด์ิ  จันทา    กรรมการ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์  ช่ืนใจเรือง  กรรมการ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ  เชิดชู   กรรมการ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิชาติ บุญญยศย่ิง   กรรมการ 
 16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  โพนแก้ว  กรรมการ 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา  กรรมการ 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ  จันทร์หมื่น  กรรมการและเลขานุการ 
 19. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์  ศรีสุวรรณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นางอริศาพัชร  จักรบุตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 21. อาจารย์ ธีรพงศ์ สงผัด    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 22. นายสุรพงศ์  เบ้าทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 23. นายปฏิกิติพัฒน์  ศรีมะณี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 24. นายทินวัชร์  เดชวัน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 25. นางสาวจันจิรา  ชาติมนตรี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบการบริหารงานบุคคลและการจัดการ โดยยึดกฎระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย
แยกการบริหารงานบุคคลออกเป็นกลุ่มประเภทบุคลากร คือ บุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตาม
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน และปีที่สําเร็จการศึกษา 
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1.17 จํานวนบุคลากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 ผศ.ดร.ประจวบ  จันทรห์มื่น ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปร.ด. สาขาไทศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

2 ผศ.ดร. อนุวัฒน์  ศรีสุวรรณ ์ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
ปร.ด. สาขาวัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3 นาง อริศาพัชร   จักรบตุร 
หัวหน้าสํานักงานอํานวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
บธ.ม. (บรหิารธรุกิจ)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

4 นาย สุรพงศ์  เบ้าทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

5 นาย ปฏิกิติพัฒน์  ศรีมะณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ   

6 นาย ทินวัชร ์  เดชวัน นักวิจัย 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 นางสาว จันจริา ชาติมนตร ี ผู้ช่วยนักวิจยั 
วท.บ.(สถิติ)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 

1.18 ตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ได้รับการอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 
(Logo) เพ่ือการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ดังแสดงในรูป
ด้านล่าง ทรงด้านหน้า ได้นําจุดเด่นกลีบดอกลําดวนมาเป็นสัญญาลักษณ์ โดยมีดอกลําดวนซึ่งสื่อถึง
ความเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้ประจําจังหวัดศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สีคราม
หมายถึง การประยูกต์ใช้ความรู้ เชิดชูท้องถิ่นและชุมชน พัฒนาด้วยนวัตกรรม 
 

 

- R หมายถึง วิจัย 
- D หมายถึง การพัฒนาท้องถิ่น 
- I หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- รูปใบดอกลําดวนตรงกลางโลโก้ หมายถึง โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน 
- รูปคน 3 คน ตรงกลางโลโก้ หมายถึง สถาบันวิจัย ชุมชน และนักวิจัย 
- SSKRU หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

   - Research and Development Institute สีทอง หมายถึง ความฉลาด 
     ล้ํ าลึ ก  ความคิ ด ส ร้ า งส รรค์ แ ล ะค วาม เป็ นห น่ึ ง เดี ย ว  มี ค วาม 
   จริงใจ ชอบค้นหา 
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ส่วนท่ี 2 
การวิเคราะห์สถานการณ์ เชื่อมโยงการสร้างกรอบสําหรับแผนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 

 

การเปล่ียนโครงสร้างทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การแข่งขันด้านการวิจัยมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการ
สนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่ให้ความสําคัญในประเด็นดังกล่าว 
ด้วยเหตุน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีวางระบบกลไก การดําเนินงาน การทบทวน และปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันเพ่ือให้กรอบงานวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ แนวโน้ม และการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในรอบนี้ได้มีการวิเคราะห์ 
พิจารณากรอบการวิจัยตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ และภาคส่วนต่างๆ โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติถือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินการหลักที่จะนําไปสู่
จุดหมายปลายทางในภาพรวมท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ 20 ปีตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคงได้กําหนดเอาไว้ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายสําคัญ
ประกอบด้วย (1) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับ (3) กองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ช่ืนชมและ
ได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่
เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีแผนย่อยในประเด็นต่างๆ ที่
สําคัญในการพัฒนาประเทศรวม 23 ประเด็น แผนท่ีมีความสอดคล้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยตรงคือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัย
สนับสนุนที่สําคัญในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้าง และสะสมองค์ความรู้ใน
ด้านเป้าหมายต่างๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประเทศไทยมี
จุดแข็งในด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
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สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สําคัญ เช่น การ
กําหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิตและ
บริการ หรือปัญหาของสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การขาด
แคลนบุคลากรนักวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยกําหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ อาทิ การจัด
อันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและ
บริการ แก้ไขปัญหาของสั งคม  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  รวมทั้ ง รักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย 5 แผนย่อย ประกอบด้วย  
  2.1.1 ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนํา รวมท้ังการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบ
ที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับความจําเป็นของอุตสาหกรรมและ
บริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ   
  2.1.2 ด้านสังคม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
สังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์
ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและ
เฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ํา การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ตลอดจนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐให้เข้ากับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 
  2.1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางนํ้าและทาง
ทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก   
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  2.1.4 ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการสะสมองค์
ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือ
นวัตกรรมทางสังคม รวมท้ังการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์
โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้นําในระดับนานาชาติ ใน
งานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง   
  2.1.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน  
อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยเพ่ือนําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพ่ือ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิมจํานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ 
ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ 

  เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

1.1 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มี
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   2.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 
   2.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างย่ังยืน มีสมดุล 
   4.2) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  5.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
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  ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

1.1) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ  
  1.2) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1) การเกษตรสร้างมูลค่า ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  

   2.1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
   2.1.2 เกษตรปลอดภัย 
   2.1.3 เกษตรชีวภาพ 
   2.1.4 เกษตรแปรรูป 
   2.1.5 เกษตรอัจฉริยะ  

2.2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรม  
   2.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
   2.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
   2.2.3 อุตสาหกรรมและบรกิารดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
   2.2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
   2.2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

2.3) โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
2.4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
3.4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
3.5) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่

เหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
3.6) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
3.7) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
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4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.1) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
4.2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด 
4.3) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.4) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 
4.5) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
4.6) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
4.7) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
5.2) ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
การปฏิรูปประเทศได้กําหนดการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) 

ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) 
สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเลื่อมล้ํา และ (3) ประชาชน
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกําหนดการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
จํานวน 13 ด้าน ซึ่งการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  
ที่สําคัญ 6 ด้าน ดังน้ี 
  2.2.1 ด้านการเมือง การธํารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน ทั้งน้ีประเทศชาติและสังคมต้องมีความสงบเรียบร้อย มี
ความสามัคคีปรองดอง ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.2.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกัน
กะทัดรัดแต่แข็งแรงทํางานเพื่อประชาชนโดยเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็น
ดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต 
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  2.2.3 ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เน้นการขยายตัวเชิงปริมาณสูงๆ แต่เป็นการ
พัฒนาลงถึงรากลึกเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง สร้างและรักษาเสถียรภาพ จะต้องคํานึงถึงการ
เพ่ิมศักยภาพของทุกภาคส่วน ในระบบเศรษฐกิจ และเป็นการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนแต่ละคน อย่างเป็นธรรม รวมท้ังจะต้องเป็นการพัฒนาท่ีจะช่วยให้ประเทศ
ก้าวหน้าไปได้อย่างย่ังยืน 
  2.2.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
รักษาฟ้ืนฟูและย่ังยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางนํ้า ทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม 
  2.2.5 ด้านสังคม เพ่ือคนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต อย่างมี
คุณภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยกภาครัฐ 
มีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหาร
จัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 
  2.2.6 ด้านการศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาครอบคลุมผลลัพธ์ทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะเจตคติที่ถูกต้อง และรู้จักดูแล
สุขภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ครูมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core 
processes) ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัยทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และมุ่งความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
2.3 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 

วิสัยทัศน์ 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและ

ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ และแผนงานขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วย

การจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
แผนงานที่ 1.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

และวัฒนธรรม 
แผนงานที่ 1.2 สร้างความสามารถในการบริหารทรัพยากรและการบริโภคที่ย่ังยืน

ของชุมชน 
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แผนงานที่ 1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็งด้วยทุนทรัพยากรอัต

ลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
แผนงานที่ 2.1 เพ่ิมความม่ันคงด้านอาหาร สุขภาพ และพลังงานของชุมชน 
แผนงานที่ 2.2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
แผนงานที่ 2.3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและถ่ายทอดองค์ความรู้แกชุ่มชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างย่ังยืน 

แผนงานที่ 3.1 การพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ 
แผนงานที่ 3.2 การเตรียมกําลังคน ผู้เช่ียวชาญ และผู้ประกอบการ 
แผนงานที่ 3.3 การสร้างและพัฒนาตลาด 
แผนงานที่ 3.4 การพัฒนา ปรับแก้ กฎหมาย กฎระเบียบ 
แผนงานที่ 3.5 การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก 

แผนงานที่ 4.1 การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า 
แผนงานที่ 4.2 การยกระดับความสามารถของกาํลังคน 
แผนงานที่ 4.3 การยกระดับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 -
2570 

เป้าประสงค์ 
2.4.1 คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
2.4.2 เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ เพ่ิมความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได้ ย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต 
2.4.3 สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนพร้อมสู่อนาคต 
   แผนงานที่ 1.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) ใน 4 ด้าน ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความย่ังยืนและ 
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เพ่ิมรายได้ของประเทศ (ด้านเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และพลังงาน 
วัสดุและเคมีชีวภาพ) 
   แผนงานที่  1.2 พัฒนาและประยุกต์ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี ดิจิทั ล 
อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะรวมท้ังหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิต/การบริการและการพ่ึงพาตนเอง 
   แผนงานที่ 1.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัย ได้
มาตรฐานสากลแข่งขันได้ และเช่ือมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาค
อาเซียน 
   แผนงานที่ 1.4 พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ รองรับการ
ขยายตัวด้านการคมนาคมขนส่งของอาเซียนและพ่ึงตนเองได้ 
   แผนงานที่ 1.5 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง 
SMEs และ IDEs เพ่ือยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และการพ่ึงพาตนเอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนสามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  แผนงานที่ 2.1 พัฒนาความพร้อมและโอกาสของคนทุกช่วงวัย และพัฒนาระบบสําคัญของ
สังคมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
  แผนงานที่ 2.2 ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติ 
และโรคอุบัติใหม่ 
  แผนงานท่ี 2.3 มุ่งขจัดความยากจน และลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนา
อาชีพการศึกษาเรียนรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
  แผนงานที่ 2.4 มุ่งพัฒนาสังคมคุณธรรม แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
  แผนงานที่ 2.5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค 
  แผนงานที่ 2.6 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 
  แผนงานที่ 2.7 เตรียมพร้อมรับ ตอบโต้ และปรับตัวต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนว
หน้าที่ก้าวหน้าล้ํายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 
  แผนงานที่ 3.1 ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการประยุกต์ใช้และ
พัฒนาต่อยอด 
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  แผนงานที่ 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการ
แห่งอนาคต รวมท้ังอุตสาหกรรมอวกาศ 
  แผนงานที่ 3.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากําลังคนสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างย่ังยืน 
  แผนงานที่ 4.1 พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยมีกําลังคนสมรรถนะ
สูงเพียงพอตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และการพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษา
ไทยใหม่ 
  แผนงานที่ 4.2 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศตามบทบาทการสร้างกําลังคน การสร้างองค์
ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศ 
  แผนงานท่ี 4.3 พลิกโฉมและยกระดับสถาบัน/หน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้
ตอบโจทย์เป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ 
  แผนงานท่ี 4.4 พัฒนาและยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of 
Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงศาสตร์โลกตะวันออก 
 
2.5 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

วิสัยทัศน์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มี อัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็น

สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับ
ประเทศ 

พันธกิจ  
2.5.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.5.2 วิจัยสร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้น

การบูรณาการเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นธรรม 
2.5.3 พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดย

การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนําแนวพระราชดําริสู่การปฏิบัติ 
2.5.4 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
2.5.5 บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิท ธิภาพด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์: ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 

เป้าหมาย  
1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
เป้าหมาย  
1. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
  2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด/บ่ม

เพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 
   3. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณา

การองค์ความรู้ สู่นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ ด้านสมรรถนะ

และคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติ  และนานาชาติ ด้านการเป็น

สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ

บาลความพร้อมและความสามารถ ปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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2.6 แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
  จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายที่จะนําพาประเทศให้ก้าวข้าม “กับดักประเทศ
รายได้ปานกลางและลดความเหลื่อมล้ํา” จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการมูลค่าสูง นําเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยทลายข้อจํากัด ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด และ
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน กระจายรายได้ โอกาส และความม่ังคั่งแบบทั่วถึง ตาม
แนวทางของ “BCG Model” โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้น“การเติบโตอย่างมีคุณภาพ” สร้างความสมดุลของเศรษฐกิจที่เน้นการ
สร้างมูลค่า (Value-based Economy) การเติบโตที่เน้นการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) และ
สังคมที่มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร (Circular Society) อย่างชาญฉลาดเพ่ือให้ทรัพยากรเพ่ิมพูน 
ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) และสอดรับ
กับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจ
หลักคือ การผลิตบัณฑิต วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ ดังน้ันการพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้น
เพ่ือให้เกิดการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในการสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับชุมชนท้องถิ่นจึงได้
นําเอาแนวคิดตามหลักของ BCG Model มาปรับใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการนําพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 และบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดย
ทําให้เกิดการพัฒนาและปรับบริบทขององค์กรอยู่ตลอดเวลา การปรับยุทธศาสตร์การบริหาร ใน
ลักษณะการบูรณาการการทํางานและการเช่ือมโยงกลยุทธ์การใช้ประสิทธิภาพของบุคลากรให้เต็ม
ศักยภาพและความสามารถ ทํางานได้หลากหลาย มีการเช่ือมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงกล
ยุทธ์และความสําเร็จ โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับยุทธศาสตร์การบริหาร เพ่ือประสานงานให้
หน่วยงานและบุคลากรได้รับทราบยุทธศาสตร์การบริหารนําไปบริหารและปฏิบัติงานร่วมกัน อํานวย
ความสะดวกให้หน่วยงานและบุคลากรได้ร่วมกันในลักษณะข้ามสายงานและข้ามหน้าที่ เพ่ือให้
เช่ือมโยงกลยุทธ์ หน่วยงานและบุคลากร ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหารในการกํากับและตัดสินใจทางกลยุทธ์ให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณและเง่ือนไขการ
ดําเนินงานในการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม สอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การบริการวิชาการและน้อมนําแนวพระราชดําริที่ตอบสนองความ

ต้องการ 
พัฒนาของสังคมท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
 
2.7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 2.7.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชนสังคม ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง แต่ปัจจุบันสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลให้ระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา เกิดการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสร้างให้มนุษย์ (คน) ในสังคมเกิดความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขใน
สังคม 

2.7.2 การเปลี่ยนแปลงของโลก 
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหม่ของโลก การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การขาดแคลนอาหารและพลังงานของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ภัยจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทย เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาภาคพ้ืนที่และชุมชน ด้านความ
มั่นคง ของประเทศ ซึ่งล้วนมีผลต่อการพัฒนาคนให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

2.7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กําหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในการสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ที่มุ่งให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติด และอบายมุข เพ่ือให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มี
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วัฒนธรรม ประชาธิปไตย และการบริหารจัดการที่ดี และมุ่งพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็ง
มีเสถียรภาพ โดยใช้ความรู้และความคิดริเริ่ม เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งยา
รักษาโรคที่ใช้ สมุนไพรจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขา
การผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้
เข้มแข็ง สามารถป้องกัน และรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
เหตุผล 

2.7.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี แต่เน่ืองจากปัจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลง และมีการแข่งขัน
สูง ส่งผลให้ศักยภาพความสามารถของมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศลดลง ต้อง
พ่ึงพาต่างชาติมากขึ้น ทําให้การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีความจําเป็น เพ่ือพัฒนาผลผลิตและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
ทําให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวีถีชีวิตของคนและ
สังคม ไทยอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การใช้หลักคุณธรรมกํากับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ฐานราก (การเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นและแรงงาน) เศรษฐกิจระบบตลาด (การ
พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งออก การท่องเที่ยว) และเศรษฐกิจ
ส่วนรวม (การออม การเงิน การคลัง) ให้มีส่วนร่วมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเน้นให้ภาคเอกชน
มีบทบาทนําและผนึกกําลังร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจ 

2.7.5 กระแสโลกาภิวัฒน์ 
จากกระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสารโดยด้านสังคม
เกิดการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์และภาษา ด้านวัฒนธรรม เกิดการซึมซับวัฒนธรรมสากลมากขึ้น 
วัฒนธรรมโลกใหม่ เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันประชากรมีการย้ายถิ่นมากขึ้นการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว วัยแรงงานสู่วัยสูงอายุมากขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวด้านการเงิน
และการธนาคารขยายตัวมากขึ้น เกิดการค้าเสรี เกิดการลงทุนข้ามชาติ สถาบันการเงินขนาดใหญ่มี
อิทธิพลในระดับโลกเกิดการต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ ส่งผลต่อรายได้ของประชากรและของ
ประเทศทั่วโลก เกิดลัทธิก่อการร้ายสากลแผ่ขยายไปทั่วโลก มีการทําลายล้างและก่อความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น เกิดความสัมพันธ์เชิงอํานาจด้านการเมือง ส่งผลให้ลักษณะงานในอนาคตมีการกระจาย     
การผลิตเป็นขึ้นส่วน เพ่ือเน้นคุณภาพและประหยัดต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการผลิตและการ
แข่งขันในการสร้างทักษะ ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพให้กับมนุษย์ ในสังคมที่จะเรียนรู้ ปรับตัว และ
สร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเข็มแข็ง ทําให้สังคมเกิดความสุขและความย่ังยืน 
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2.8 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้มี
คุณธรรม เพ่ือรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ยังมีความพร้อมในหลายด้าน อาทิ ด้าน
อาคารสถานท่ี ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากร
เหล่าน้ีเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถช้ีนําชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม ให้ดํารงอยู่ภายใต้สภาพการณ์ที่มีข้อจํากัดได้อย่างเหมาะสม ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษจึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไมว่าจะเป็นการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะต้องมีเป้าหมายเพ่ือนําไปสู่
ความมั่นคงและความย่ังยืนของสังคมและประเทศที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ 

2.8.1 เป้าหมายด้านการวิจัย 
1) เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม มุ่งสร้างผู้นํา

ทางการวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ทํางานวิจัยอย่างทั่วถึง 

และต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
2.8.2 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานตามภารกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
การวิจัยและการพัฒนา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถบูรณาการบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งระดมสรรพกําลังทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
คุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน ท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพ่ือให้
การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและแนวทางการดําเนินงานวิจัย โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ "โดยใช้งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง" ซึ่งจะขับเคลื่อนจากการ
ดําเนินการตามกลยุทธ์สําคัญ 4 กลยุทธ์ คือ 
                1) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
                2) สร้างเครือข่ายการวิจัยและส่งเสริมการนําผลการวิจัยสู่ชุมชนและสาธารณะ เพ่ือ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น 
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               3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ได้ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ 
              4) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน โดยเช่ือมโยงสภาพ
ปัญหาของท้องถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

2.8.3 มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน 
ในการดําเนินยุทธศาสตร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สําเร็จตามเป้าหมายน้ันมหาวิทยาลัยจําเป็น ต้อง
กําหนดมาตรการและแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 
                1) กําหนดการวิจัยเป็นภาระงานของอาจารย์บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสทําการวิจัยเบ้ืองต้น 
                2) พัฒนานักวิจัยและคุณภาพงานวิจัยให้บุคลากรมีศักยภาพทางวิจัยและมีนักวิจัย
ทุกกลุ่มทุกสาขาวิชา 
                3) มุ่งเน้นและพัฒนาการวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือสร้างชุมชนให้เข็มแข็งพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและภูมิภาค 
                4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมระบบ การ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาการนําผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดมูลค่า 
  5) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยการจัดองค์ความรู้และนวัตกรรม 
(Knowledge and Innovation) สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
               6) ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทําผลงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์และจัดต้ัง
กองทุนวิจัยให้ นักวิจัยอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ 
  7) ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม และเผยแพร่
งานวิจัยออกสู่สาธารณชน 
  8) จัดทําคลังข้อมูลคลังความรู้ในรูปแบบสื่อต่างๆ อาทิ วีดีทัศน์ ซีดี เทปบันทึกเสียง 
เอกสาร เผยแพร่ให้กับบุคลากรและผู้สนใจสามารถเข้าถึงเพ่ือศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
  9) มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเครือข่ายองค์กรภาคี
ภาครัฐภาค เอกชนชุมชนท้องถิ่นจังหวัดและภูมิภาค 
 
2.9 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพนักวิจัย ของคณะ/วิทยาลัย และสํานักเพื่อการต่อยอดและยกระดับ
เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์การเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก 

  จากการวิเคราะห์ศักยภาพนักวิจัย สถานภาพงานวิจัย และความต้องการงานวิจัยระดับ/
วิทยาลัยร่วมกับคณะ/วิทยาลัย และสํานัก สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปน้ี 
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ลําดับ คณะ/วิทยาลยั ศักยภาพนักวิจัย ประเด็นงานวิจัย 

1 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

3 ระดับ  
-นักวิจัยรุ่นใหม่  
-นักวิจัยรุ่นกลาง  
-นักวิจัยอาวุโส 

- งานวิจัยสารสกัดจุลินทรีย์  
- งานวิจัยชีววิทยา  
- งานวิจัยด้านข้าว หอมแดง ทุเรียน โค เพ่ือ
การสร้างมูลค่ าเพ่ิ มทางเศรษฐกิจและ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
- งานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพในทุก
กลุ่มวัยทางสังคม 

2 บริหารธุรกิจและการบัญชี 
2 ระดับ  
-นักวิจัยรุ่นใหม่  
-นักวิจัยรุ่นกลาง  

- งานวิจัยการท่องเที่ยว (เชิงเกษตร และเชิง
วัฒนธรรม)  
- งานวิจัยด้านการเกษตรแปรรูปเพ่ือเป็น
อาหารสุขภาพ       
- งานวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรตามมาตรฐาน GI ในกลุ่มหอมแดง 
กระเทียม ทุเรียน เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและประโยชน์เชิงพาณิชย์  

3 
 
 
 
 
 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ระดับ  
-นักวิจัยรุ่นใหม่  
-นักวิจัยรุ่นกลาง  

 
 
 
 
 
 
 

- งานวิจัยการท่องเที่ยว (ประวัติศาสตร์)  
- งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  
 - งานวิจัยการจัดการระบบสุขภาพชุมชน  
 - งานวิจัยภาษาจีนเรื่องการเตรียมความ
พร้อมภาษาจีนในการเข้ามาของชาวจีนใน
พ้ื น ที่ ช า ย แ ด น แ ล ะ ก ลุ่ ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
- งาน วิจั ยภาษาญี่ ปุ่ น เรื่ อ งการพัฒนา
กําลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวของคน
ญี่ปุ่น 
- งานวิจัยการพัฒนากําลังคน (มัคคุเทศก์
ภาษาจีน) 

4 ครุศาสตร ์

3 ระดับ  
-นักวิจัยรุ่นใหม่  
-นักวิจัยรุ่นกลาง  
-นักวิจัยอาวุโส 

- งานวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทางการศึกษา  
- งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- งานวิจัยทางคติชนสร้างสรรค์เพ่ือการ
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ลําดับ คณะ/วิทยาลยั ศักยภาพนักวิจัย ประเด็นงานวิจัย 
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  
- งานวิจัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 

5 พยาบาลศาสตร์ 

2 ระดับ  
-นักวิจัยรุ่นใหม่  
-นักวิจัยรุ่นกลาง  

 

- งานวิจัยผู้สูงอายุ  
- งานวิจัยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน  
- งานวิจัยการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - งานวิจัยการ
จัดการระบบสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย  
- งานวิจัยการดูแลหญิ งต้ังครรภ์      ไม่
พร้อม 
 - งานวิจัยการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในกลุ่มผู้ป่วย 

6 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 

3 ระดับ  
-นักวิจัยรุ่นใหม่  
-นักวิจัยรุ่นกลาง  
-นักวิจัยอาวุโส 

- งานวิจัยการส่ งเสริมความพร้อมและ
ยกระดับศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน   
- งานวิจัยการบริหารจัดการภาครัฐและ
ความมั่นคง 
- งานวิจัยการจัดการระบบโลจิสติกส์  
- งานวิจัยความเหลื่อมล้ํา  
- งานวิจัยปัญหาทางกฎหมายกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
- งานวิจัยการสร้างคุณค่าแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 
- งานวิจัยโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

7 
 
 

สํานักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
 
 

นักวิจัยรุ่นใหม ่
 
 
 

- การสํารวจความคิดเห็น (Poll) ต่อการ
ดําเนินงานของสํานักส่งเสริมฯ 
- ระบบสารสนเทศการบริการนักศึกษาและ
ผู้มาติดต่อ 
- ระบบบริหารจัดการห้องประชุมออนไลน์ 
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ลําดับ คณะ/วิทยาลยั ศักยภาพนักวิจัย ประเด็นงานวิจัย 
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรีสะเกษ 
นักวิจัยรุ่นใหม ่  - การใช้ดนตรีเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับเด็ก

พิเศษ 
 - การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ 
 - การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ควบคู่ กับ GAP ในกลุ่ม
เด็กประถมศึกษา 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิจัยรุ่นใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นวัตกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
- การอนุรักษ์ภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาส่วย , 
ภาษาเยอ) 
 - รูปแบบการสร้างผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนรู้
ภาษาจีน 
 - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแผนท่ี
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
 - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทาง
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  - ความพึงพอใจเก่ียวกับการบริการด้าน
งานธุรการของสถาบันฯ 

10 สํานักงานอธิการบดี นักวิจัยรุ่นใหม ่ - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ระหว่างฝ่ายคลังกับสํานักส่งเสริมฯ 
 - การพัฒนาระบบการจัดเก็บการมีงานทํา
เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตร 
- แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ของบุคลากรเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อผู้มา
รับบริการ 

11 
 

สํานักวิทยบริการฯ 
 

นักวิจัยรุ่นใหม ่
 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
-งานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
- การพัฒนาแบบฟอร์ม งาน วิจั ย  R2R 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
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2.10 การวิเคราะห์สถานการณ์ เชื่อมโยงการสร้างกรอบสําหรับแผนยุทธศาสตร์ 
จากการทบทวนเน้ือหาของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เช่ือมโยงสู่ยุทธศาสตร์ระดับ

ภูมิภาค ระดับจังหวัด และบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นํามาสู่การวิเคราะห์ และกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยพบว่า แผนยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมในทุกระดับมุ่งเป้าสู่การเตรียมความพร้อมในส่วนของบุคลากรด้านการพัฒนางานวิจัย และ
การบริหารงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัย และนวัตกรรมในพ้ืนที่ชุมชนชนเมือง และท้องถิ่น 
ตลอดจนมีเป้าหมายในการบูรณาการศาสตร์ด้านการวิจัยที่หลากหลายเพ่ือสร้างผลงานวิจัย หรือ
นวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และทันสมัย สําหรับการแข่งขันในระดับประเทศ ในขณะเดียวกันในการ
พัฒนางานวิจัยจําเป็นต้องคํานึงถึงหลักจริยธรรมตามมาตรฐานสากลด้วย ซึ่งถือว่าระยะเวลาจากปี 
2560 - 2564 คือ ระยะเวลาที่ ต้องมีการดําเนินนโยบายเพ่ือเตรียมความพร้อม โดยสรุปแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญสามารถแยกเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 

2.10.1 ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาคน มุ่งพัฒนาบุคลกรด้านวิจัยให้สามารถทํางานวิจัยให้มีความ
พร้อมเพ่ือยกระดับนักวิจัยให้สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในฐานระบบที่มี
มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักจริยธรรม และการปรับปรุงระบบการบริหารองค์กรด้านการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ นอกจากน้ีการบริหารงานบุคคลในองค์กรเป็นอีกประเด็นที่จําเป็น เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนางานวิจัยทั้งในระบบโครงการเด่ียว และแบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.10.2 ยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ มุ่งสนับสนุนผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ทั้งแบบงานวิจัยเด่ียว และแบบบูรณาการ ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้จริง นอกจากน้ีการ
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้งานวิจัย หรือนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถเข้าสู่กระบวนการ
ลงทะเบียนลิขสิทธ์ิทางปัญญา หรือการเผยแพร่ผลงานในเชิงวิชาการท้ังในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ  
          2.10.3 ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ มุ่งสนับสนุนผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้านการ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามบริบทของภูมิภาคที่ต้ัง แล้วนําองค์ความรู้
ต้นแบบที่สามารถสร้างศักยภาพในชุมชนไปขยายต่อในกลุ่มพ้ืนที่ที่มีบริบทชุมชนใกล้เคียงกัน สู่การ
พัฒนาในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือให้คนในประเทศมีความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค และ 
สิ่งอํานวยความสะดวก  
           2.10.4 ยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างศักยภาพเพ่ือการแข่งขัน มุ่งศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพ่ือการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม สู่การแข่งขันในระดับประเทศ โดยกลุ่มบุคลากร
ทางการวิจัยต้องต้ังเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนางานวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น และทันสมัย เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ และช่วยให้ประชาชนในประเทศสามารถพ่ึงพา
ตนเอง โดยใช้เป็นความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม 
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 จากการข้อมูลการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับมหาวิทยาลัย ข้างต้น ทําให้สามารถเห็นกรอบแนวทางเบ้ืองต้นสําหรับงานด้านวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะนําข้อมูลไปทบทวนเพ่ือนําสู่การเช่ือมโยงกับ
นโยบายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนโยบายเก่ียวกับงานด้านวิจัยและพัฒนา เพ่ือกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้สามารถส่งเสริม และ
สนับสนุนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เห็นทิศทางในการดําเนินงานด้านวิจัย
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 -2564 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนท้องถิ่น และนักวิจัย 
 
2.11 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ภายในองค์กรตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis ตาม
ขั้นตอนและมีองค์ประกอบสําคัญของการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management)  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ได้แก่ การวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน 
(Weaknesses) ขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์หาข้อมูล
เก่ียวกับปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities) และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (Threats) ต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กร 

2.11.1 ประเด็นภายใน 
  1) จุดแข็ง (Strength) 

 ผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับสถาบัน ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการวิจัย 
           โดยการจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 บุคลากรมีความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ และพร้อมเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
องค์กร 

 การจัดต้ังเป็นสถาบันช่วยทําให้ระบบการบริหารจัดการงานในสถาบันวิจัย
และพัฒนารวดเร็วขึ้น 

 สถาบันเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยหลักเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทําให้
สามารถเป็นสื่ อกลางระห ว่างแหล่ งทุ น กับ ชุมชนท้ องถิ่ น ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากร 
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 มีระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง 

2) จุดอ่อน (Weakness) 

 จํานวนบุคลากรในองค์กรน้อยทําให้บุคลากรต้องรับภาระงานมาก 

 ระบบการปฏิบัติงาน และระบบฐานข้อมูล ของหน่วยงานภายในยังขาดความ
เช่ือมโยงกัน และปรับปรุงให้มีความทันสมัย 

 ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ค่อนข้างน้อย  

 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังไม่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธ์ิ 

 การเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอกของนักวิจัย ส่วนใหญ่เป็นทุน
วิจัยจากงบรายได้มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ 

2.11.2 ประเด็นภายนอก 
1) โอกาส (Opportunity) 

 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นนิติบุคคล   

 พระบรมราโชบายที่ให้ความสําคัญ และส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนทางด้านการศึกษาวิจัย และการบูรณาการงานด้าน
วิชาการเพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น เพ่ือ
ผลักดันการบูรณาการงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง   

 มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 
ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน/
สังคม เชิงวิชาการ และเชิงพาณิชย์ 

2) อุปสรรค (Threat) 

 การบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดหาทุนในหลายแหล่ง
ทุนต้องมีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนจากหน่วยงานภายนอกจึงจะ
สามารถขอทุนได้ 

 นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง ขาดความชัดเจน 

 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรด้านงานวิจัยและนวัตกรรมยังมีจํานวน
จํากัด 
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 การเปล่ียนแปลงทางด้านนโยบายส่งผลกระทบต่อการวางแผนและจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
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ส่วนท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจยัและพัฒนา พ.ศ. 2566 – 2570 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาในระดับประเทศ และภูมิภาค ตลอดจน

การสํารวจบริบท อัตลักษณ์ และบริบทชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษโดยใช้กระบวนการวิจัยต้ังแต่
นโยบายการพัฒนาประเทศเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ จนถึงการเช่ือมโยงสู่นโยบายของ
มหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ในส่วนที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กําหนด
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ี 

 
3.1 วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

“สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มุ่งผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐาน 
เช่ียวชาญพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างฐานรากท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์” 

 
3.2 พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.2.1 สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติ  
3.2.3 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยร่วมกับท้องถิ่น ภาค และประเทศ  
1.7.3 บูรณาการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในการเสริมสร้างฐานรากท้องถิ่น

อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 
 

3.3 ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
มุ่งพัฒนาระบบกลไกในการวางแผนยุทธศาสตร์เช่ือมโยงกับแผนความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน แผนความเสี่ยงและแผนพัฒนาบุคลากรในสถาบันอย่างเป็น
ระบบและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกในระดับสํานักและ
สถาบัน การบริหารจัดการบุคลกรในสถาบันวิจัยให้มีความพร้อมในการผลักดันและสนับสนุนนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยให้พร้อม
สําหรับการย่ืนขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันด้านการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมงานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษภายใต้การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  

มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ตามกรอบ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้การพลิกโฉมจุดเน้นความเป็นเลิศ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยที่ถูกพัฒนา
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ตามหลักการ BCG Model ประกอบด้วย สังคมแห่งความสุข ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ เศรษฐกิจ
และผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน และสังคมดิจิทัล ในการส่งเสริมงานวิจัยให้
สามารถนําไปประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นในเชิงวิชาการ เพ่ือตอบสนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในฐานะ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ใช้การศึกษาวิจัยเป็นแกนหลักในการสร้าง
เครือค่ายสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการเผยแพร่เชิงวิชาการ และการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
 มุ่งส่งเสริมให้นักวิจัยนําผลงานวิจัยเผยแพร่ในการนําเสนอเวทีประชุมวิชาการ การทําหนังสือ
หรือตํารา การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสนับสนุนให้นักวิจัยนําผลงานวิจัย
สู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ในการสนับสนุนระบบ
สารสนเทศที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถบริหารจัดการข้อมูลวิจัยในการย่ืนขอทุนจากระบบได้สะดวก 
ระบบสารสนเทศที่สามารถติดตามการดําเนินงานวิจัยต้ังแต่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจนการศึกษาวิจัย
สําเร็จลุล่วง ตลอดจนสามารถเก็บรวบรวมนําข้อมูลงานวิจัยเชิงสถิติสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาศักยภาพนักวิจัยสําหรับผู้บริหาร   
 
3.4 แนวปฏิบติัของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กําหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังน้ี 
 3.4.1 ยกระดับการวิจัยดว้ยการบูรณาการร่วมกับการจัดการศึกษาขั้นสูงเพ่ือสร้างความ 
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและเพื่อการยกระดับมหาวิทยาลัยด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ 
และนานาชาติ ตลอดจนการนําผลงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  
 3.4.2 สนับสนุนโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area-based) หรือเชิงประเด็น (Problem 
based) ที่บูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ (Multi-discipline) เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาในพ้ืนที่
ประเทศแบบครบวงจร และเกิดผลกระทบสูง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
เช่น โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเกษตรกรรมสมัยใหม่ (Modem Farming และ Modem Famers) 
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก การท่องเที่ยว และผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 3.4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิจัยกับทุกภาคส่วนในสังคมให้มากขึ้น เพ่ือเสริมสร้าง
งานวิจัยที่ เข ้มแข็งโดยเฉพาะในมิติเชิงพ้ืนที่ (Area-based) ที่เช่ือมโยงกับบริบทเศรษฐกิจและ 
ภูมิสังคมของพ้ืนที่ เช่น การทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน และสถานศึกษาใน
จังหวัดในการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาจังหวัด เป็นต้น 
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 3.4.4 สนับสนุนงานวิจัยที่มองการใช้ประโยชน์ให ้กับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นที่ประจักษ์ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการรองรับงบประมาณการ 
วิจัยของประเทศที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก 
 3.4.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการวิจัย เพ่ือให้การบริหารจัดการวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงขึ้นเสร็จทันเวลา และคุ้มค่างบประมาณ 
 3.4.6 สนับสนุนการเช่ือมโยงและการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เป็นแหล่งทุนวิจัยและเป็นส่วนสนับสนุนสําคัญในการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร่และสร้างช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยแก้ปัญหาของประเทศ 
 
3.5 เป้าหมายการพัฒนางานวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถดําเนินงานตอบสนองกับนโยบายเป็นจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานในประเทศ ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมที่จะ
ขยายความร่วมมือสู่การแลกเปลี่ยนกับประเทศในและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง โดยมีเป้าหมายที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

3.5.1 ผลงานวิจัยที่สามารถตอบสนองปัญหา และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ 
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง โดยถูกนําไปใช้ประโยชน์ในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

3.5.2 ผลงานวิจัยสามารถนําไปเผยแพร่เชิงวิชาการในระดับชาติที่ได้การรับรองในมาตรฐาน 
TCI ฐาน 2 ขึ้นไป และการเผยแพร่ในระดับนานาชาติที่มี Impact และได้รับการ
อ้างอิงที่มีคุณภาพ 

3.5.3 ผลงานวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ในการเข้าสู่
กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการผลิตในเชิงพาณิชย์ 

3.5.4 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนนักวิจัยในการย่ืนขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก และ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถติดตามงานวิจัย และสร้างข้อมูลเชิงสถิติ
สําหรับสร้างฐานข้อมูลวิจัยอย่างเป็นระบบ 

ปี พ.ศ. 2566-2570 สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งดําเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
โดยให้ความสําคัญกับผลงานวิจัยที่สามารถนําความรู้และบทเรียนที่ได้ไปใช้ปฏิบัติการกับสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรม การสนับสนุนศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ชุมชน หรือผลงานวิจัยที่มีผลเชิงนโยบาย (Policy Implication) หรือสนองตอบกับนโยบายการ
พัฒนาประเทศ ทั้งในแง่ของการนําแนวนโยบายต่างๆ มาใช้ในการวางแผนโครงการ กระบวน
การศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยสําหรับการเผยแพร่ในเชิงวิชาการ หรือเข้าสู่
กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการผลิตในเชิงพาณิชย์ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กําหนดประเด็นการวิจัยเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือการ
ขับเคลื่อน ใน พ.ศ. 2566-2570 (ระยะ 5 ปี) ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์  
สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด 
1. มีแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัดสรรแผนปฏิบัติการ

ประจําปีให้สอดคล้องกับพันธกิจสถาบัน  
2. มีแผนยุทธศาสตรทางการเงิน  และการต้ังระดับความสําเร็จในการใช้จ่าย

งบประมาณแผ่นดินตามแผนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3. มีการทําแผนการบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง 
4. แผนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ และกลไก 
6. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 
เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยในยุทธศาสตร์ที่ 1 สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตรงประเด็นตามกรอบการวิจัยระดับชาติ ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย งานวิจัยและพัฒนาใช้
กลยุทธ์เพ่ือดําเนินยุทธศาสตร์ที่ 1 ดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมบุคลากรในสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน 

2. 1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาจากการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสกับวิสัยทัศน์ที่มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน 

3. 2. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดย
มีการกําหนดกลยุทธ์ มาตรการหรือแนวทางในการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมายความสําเร็จแต่ละตัวช้ีวัด 

4. 3. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานท่ี
มีการวิเคราะห์แนวทางจัดหาหรือได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. 4. การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 

6. 5. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทุกแผนยุทธศาตร์ตามตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

7. 6. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทุกแผนยุทธศาตร์ตามตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมงานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

เป้าประสงค์  
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องภายใต้การพลิกโฉมจุดเน้นความเป็นเลิศ 5 ด้าน ที่

ถูกพัฒนาตามหลักการ BCG Model เพ่ือให้สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม และงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือ
สร้างระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับสังคมแห่งความสุข 
2. จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ  
3. จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน 
5. จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล 
6. จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
7. จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรของ

หน่วยงาน 
8. ร้อยละงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
9. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
10.  จํานวนนักวิจัยที่สามารถขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

กลยุทธ์ 
เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยในยุทธศาสตร์ที่ 2 สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตรงประเด็นตามกรอบการวิจัยระดับชาติ ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ใช้กลยุทธ์เพ่ือดําเนินยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังน้ี 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นตามแผนการพลิกโฉม
จุดเน้นความเป็นเลิศ และการวิจัยพัฒนาระบบงาน หรือการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
หน่วยงาน 

แผนงาน 
 1. แผนการส่งเสริมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนการพลิกโฉม
จุดเน้นความเป็นเลิศ 5 ด้าน คือ สังคมแห่งความสุข ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ เศรษฐกิจและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชน และสังคมดิจิทัล 
 2. แผนการส่งเสริมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการวิจัยพัฒนาระบบงาน 
หรือการปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงาน 
 3. แผนการบริหารจัดการระบบทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรเป็น Block 
Grant (Fundamental fund) และทุนวิจัยแบบ Strategic fund 
 4. แผนการส่งเสริมการย่ืนขอ และติดตามงานวิจัย โดยมุ่งเน้นให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่เชิงวิชาการ และการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าประสงค ์
การยกระดับการนําผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในเชิงวิชาการ และการสนับสนุนให้นักวิจัย 

นําผลงานวิจัยสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร   
ตัวชี้วัด 

   1. จํานวนผลงานวิจัยที่เข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 2. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 3. จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และผลงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กําหนด 
 4. จํานวนช้ินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่ีบูรณาการการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5. สัดส่วนจํานวนเงินทุนสนุบสนุนงานวิจัยภายนอกและภายในต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัย 
  5.1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  5.2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  5.3) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยในยุทธศาสตร์ที่ 3 สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรง

ประเด็น และกรอบการวิจัยระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาใช้กลยุทธ์ดังน้ี 
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กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยในการนําผลงานไปเผยแพร่เชิงวิชาการ และ
และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

แผนงาน 
1) แผนงานส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ  
2) แผนงานส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ

นํามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยและงานสรา้งสรรค ์
เป้าประสงค ์
พัฒนาขีดความสามารถ ระบบกลไกด้านสารสนเทศในการสนับสนุนนักวิจัยเพ่ือการขอย่ืนทุน 

การติดตามผลงานวิจัย และการสร้างฐานข้อมูลวิจัยเชิงสถิติครอบคลุมหน่วยงานในและภายนอก เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันอย่างเป็นระบบ  

ตัวชี้วัด 
1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่

สามารถใช้งานได้สะดวกในการสนับสนุนนักวิจัยสําหรับการย่ืนขอทุน และติดตามผลการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถเก็บข้อมูลนักวิจัย งานวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณา ผลงานวิจัยที่สําเร็จ งบประมาณการดําเนินงานวิจัย ตลอดผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับใช้ในการวางแผนงานของสถาบัน และมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยในยุทธศาสตร์ที่ 4 สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตรงประเด็น และกรอบการวิจัยระดับชาติ งานวิจัยและพัฒนาใช้กลยุทธ์ ดังน้ี 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ชุมชน 
แผนงาน 

1. แผนงานการสํารวจความต้องการข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติด้านงานวิจัยจาก
ผู้บริหาร 
2. แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติด้านงานวิจัย 
3. แผนงานการนําระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยไปใช้สําหรับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
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3.6 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย ปี 2566-2570 
ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส่งเสริมการการบรหิารจัดการ
องค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 
 

สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการ
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
เตรียมความพร้อมให้บุคลากรในสถาบัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา  

1.มีแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และการจัดสรรแผนปฏิบัติการ
ประจําปีให้สอดคล้องกับพันธกิจสถาบัน 
(1 แผนยุทธศาสตร์/ 5 ปี 
1 แผนปฏิบัติการ/1 ปี) 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

2.มีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน/การตั้ง
ร ะ ดั บ ค ว าม สํ า เร็ จ ใน ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ แผ่ น ดินตามแผนการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

แผนครบ  
/ร้อยละ 

80 

แผนครบ  
/ร้อยละ 

82 

แผนครบ  
/ร้อยละ 

85 

แผนครบ  
/ร้อยละ 

88 

แผนครบ  
/ร้อยละ 

90 

3.มีการทําแผนการบริหารความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

4 .แผนการบ ริหาร  และการพัฒนา
บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
 

แผนครบ  
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 .การ ดํ า เนิ น งาน ด้ านการป ระ กัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ 
และกลไก 

ระดับดี ระดับดี ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดีมาก 

6. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1 2 3 4 5 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นับจํานวนค่าเป้าหมายจากทุกคณะ และสํานัก/วิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

2. การส่งเสรมิงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรสีะเกษ 
 

ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้อง
ภายใต้การพลิกโฉมจุดเน้นความเป็นเลิศที่ถูก
พัฒนาตามหลักการ BCG Model เพื่อให้
สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  และงานวิจัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อสร้างระบบ
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ  

1.จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับสังคมแห่ง
ความสุข 

2 2 3 4 5 

2.จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับผลิตและ
พัฒนาครูมืออาชีพ 

2 2 3 4 5 

3.จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

5 5 6 7 8 

4.จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับท่องเที่ยว
และวัฒนธรรมชุมชน 

2 2 3 4 5 

5.จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล 1 1 1 2 2 
6.จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม 

5 5 6 7 8 

7.จํานวนผลงานวิจัยที่สอดคล้องการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงาน 

1 1 2 2 3 

8. ร้อยละงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น 30 35 40 45 50 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

รูปธรรม 
9. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1 1 1 2 2 

10. จํานวนนักวิจัยที่สามารถขอทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

18 20 22 24 26 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นับจํานวนค่าเป้าหมายจากทุกคณะ และสํานัก/วิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย 
 

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

3. ส่งเสริมการนําผลงานวิจัย
เพื่อเผยแพร่ในเชิงวิชาการ และ
ก า ร ส นั บ ส นุ น ให้ นั ก วิ จั ย 
นําผลงานวิจัยสู่กระบวนการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร   
 

การยกระดับการนําผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ใน
เชิงวิชาการ และการสนับสนุนให้นักวิจัยนํา
ผลงานวิจัยสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร   

 

1. จํานวนผลงานวิจัยที่ เข้าสู่กระบวนการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

18 20 22 24 26 

2. จํานวนผลงาน วิจัยที่ ได้รับการตี พิมพ์ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

18 20 22 24 26 

3. จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม  ผลงานรับใช้
ท้องถิ่นและสังคม และผลงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
กําหนด 

10 15 20 25 30 

4. จํานวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่บูรณาการการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6 8 10 12 14 

5. สัดส่วนจํานวนเงินทุนสนุบสนุนงานวิจัย
ภายนอกและภายในต่ออาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

     

    5.1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000:1 60,000:1 60,000:1 65,000:1 70,000:1 
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ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

    5.2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5000:1 50,000:1 50,000:1 50,000:1 60,000:1 

    5.3) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000:1 25,000:1 25,000:1 25,000:1 30,000:1 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นับจํานวนค่าเป้าหมายจากทุกคณะ และสํานัก/วิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และคา่เปา้หมาย 
 

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

4. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค ์

พัฒนาขีดความสามารถ ระบบกลไกด้าน
สารสนเทศในการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อการขอยื่น
ทุน การติดตามผลงานวิจัย และการสร้าง
ฐานข้อมูลวิจัยเชิงสถิติครอบคลุมหน่วยงานใน
และภายนอก เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย
ของสถาบันอย่างเป็นระบบ 

1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
วิจัย และงานสร้างสรรค์ที่สามารถใช้งานได้
สะดวกในการสนับสนุนนักวิจัยสําหรับการยื่นขอ
ทุน และติดตามผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสามารถเก็บข้อมูล
นักวิจัย งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ผลงานวิจัย
ที่สําเร็จ งบประมาณการดําเนินงานวิจัย ตลอด
ผลงานวิจัยที่ มีการเผยแพร่หรือการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับใช้ในการวางแผนงาน
ของสถาบัน และมหาวิทยาลัย 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นับจํานวนค่าเป้าหมายจากทุกคณะ และสํานัก/วิจัย 
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