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บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ด าเนิ น การด้ า นการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ให้บริการในเขตกลุ่มอีสานตอนล่างเป็นหลัก ประกอบด้วย จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอานาจเจริญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
เป็นต้นมา รวมระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษ มีภารกิจหลักตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งวิชาการและวิ ชาชีพ ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
สืบเนื่องจากบริบทที่มีการเปลี่ย นแปลงไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง
เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อเสนอแนะจากผล การประเมิน
มหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และที่สาคัญคือ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาในรอบ 5 ปี ข้างหน้าที่สาคัญ มีดังนี้
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมียุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน
2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อม
ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ มีแ นวโน้ม จะมีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว รุ น แรง และฉั บ พลั น ใน
หลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างมาก
3) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) มียุทธศาสตร์ที่สาคัญ คือ การปรับ
ระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
4) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2574) ซึ่งเป็นแผนเชิงรุก ที่มองไป
ข้างหน้า ชี้นาทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในระยะยาว และมีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุด
แผนในปี พ.ศ. 2565 คือการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้า งความรูแ้ ละนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น โดย
ใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงินการกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิ ช าการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิ ง ระบบ” โดยมี ทิ ศ ทางและกรอบนโยบายที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ
ประกอบด้วย รอยต่อกับการศึกษาอื่น การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัด
การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เฉพาะกิจ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพืน้ ฐานการเรียนรู้

5) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งสะสมความรู้ของผู้มีความรู้ ความสามารถในทุก
แขนงวิชา เป็นแหล่งสร้า งปัญญาให้แก่สังคม สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัยและ
นวัตกรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) บนพืน้ ฐานปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง มีบ ทบาทสู ง ในประชาคมอาเซี ย นและมุ่ง สู่ป ระชาคมโลก” โดยมียุ ท ธศาสตร์ใ นการ
ดาเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ คือ บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลิต
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพ
งานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
6) ยุทธศาสตร์การวิจั ยของชาติ ฉบับ ที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ
เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงานโดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย
ผลงานวิจัยองค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพและ
ยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพิ่มจานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
7) แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) ประกอบด้วย
พั ฒ นาความเข้ม แข็ ง ของสั ง คม ชุ ม ชน และท้อ งถิ่น ด้า นวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวั ต กรรม เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตรผลิต และบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรม เสริม สร้ า งความมั่ น คงด้า นพลั ง งาน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ มของประเทศด้า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษ ย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
8) แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2558-2567) ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ คือ มหาวิ ท ยาลั ย เน้น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพเป็ น เลิ ศ โดย
กระบวนการจั ด การเรีย นการสอนเพื่อ การพั ฒนาชุ ม ชนและท้อ งถิ่น ให้มีความเข้ม แข็ ง และยั่ ง ยืน โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมั ย ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) และสู่การกากับดู แลตนเอง ยุ ทธศาสตร์
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป การผลิตและพัฒนาครูสู่มืออาชีพและได้มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการและการยกคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่สากล ยุทธศาสตร์การยกระดับ
มาตรฐานการให้การบริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมนาแนว
พระราชดาริและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นสังคม ยุทธศาสตร์

การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรสู่สากล และยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย
และความร่วมมือภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษาและการวิจัย
9) การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) และการปรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ (Re-positioning)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการพิจารณาทบทวนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องเชิงพื้นที่ มีจุดเน้น จุดเด่น เป็น Specialized University ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
คานึงถึง ศักยภาพความพร้อ มและสมรรถนะของบุ คลากรในการจั ดการศึ กษา ตามภารกิจหลั ก 5 ด้า น
ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต : ยกระดับคุณภาพบัณฑิต การวิจัย : เร่งรัดการพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ การบริการวิชาการ : การพัฒนาเครือข่ายแห่งความร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคม การ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : การสืบสานและพัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น การบริหารจัดการ :
การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยมีการพิจารณาปรับ ยุบ ควบรวมบางสาขาวิชา หน่วยงาน ให้เกิดความ
กะทัดรัด มีความคล่องตัว พร้อมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มหาวิท ยาลั ย ได้มีการด าเนิน การวิเคราะห์ส ถานภาพปั จจุ บั น การวิเคราะห์ความเชื่อ มโยงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 –
2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับผลการประเมินจากหน่วยงานภายใน และภายนอก เช่น สมศ. และ ก.พ.ร. จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์บนพื้นฐาน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา แห่งองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น มีการดาเนินการ
ตามภารกิจได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ดังนั้น เพื่อนาไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิต
อาสา มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ปละประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
กลยุ ทธ์ ท่ี 1.2 พั ฒ นาและปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการก าลั ง คนและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ได้จากการนาวิจัยนาไปพัฒนาสังคม
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่ง เสริมและพั ฒนาศักยภาพบุ คลากรให้ผ ลิตผลงานวิจั ยและงานสร้า งสรรค์ที่มี
คุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 2.2 บูรณาการงานวิจัยกับภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สังคม
และประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมกลไกการนาผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ
ประเด็ นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การผลิต และพัฒนาบุ ค ลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีสมรรถนะ
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 3.1 ผลิตครูทีได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒแิ ละตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริ ที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและน้อมนาแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 4.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่
เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 4.3 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ เผยแพร่ แ ละการอนุ รั ก ษ์ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 5.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
กีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
กลยุ ท ธ์ ท่ี 6.1 พั ฒ นาระบบงานสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลและเสริ ม สร้ า งระบบ
บริหารงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart-University
กลยุทธ์ท่ี 6.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ท่ี 6.4 ส่ง เสริม และสนั บสนุ นให้บุ คลากรได้รับ การพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ย วชาญใน
วิชาการและวิชาชีพ
ความสาเร็จจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการกาหนดแนวทางการปฏิบัติในการนายุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตั ิ
ที่ดีด้วย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับนี้ ได้กาหนด
แนวทางการดาเนินงานไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่โครงการและกิจกรรมดาเนินการนาเอาแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนีไ้ ปผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมจากประชาคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจาก
หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) การถ่ายทอด เป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับ
มหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงานโดยการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ ราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
2. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงจัดให้ มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รบั รู้
และเข้าใจ ทั้งการประชาสัมพันธ์และผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย มีอยู่
3. มอบอ านาจให้อ ธิการบดี กากั บ ดู แล ติด ตาม และพิจ ารณาด าเนิน งานหากมี ความ จ าเป็ น
ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย ต้องดาเนินการขออนุญาตและรายงานสภา มหาวิทยาลัยทราบ
4. มอบหมายหน่ว ยงานจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ที่ ไ ด้รับ การอนุ มั ติจ ากสภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
ศรีสะเกษ และกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ดัง นั้น มหาวิทยาลั ย จึง ขอให้ทุกหน่ว ยงานด าเนิน การตามแผนยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2561- 2565 ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์ รวมทั้งกากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและกรอบนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
1.1 นโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย
นโยบายสภามหาวิท ยาลั ย ได้ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 (1) ที่กาหนดให้ สภามหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้ าที่ควบคุมดูแล
กิจการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมีอานาจหน้ าที่กาหนดนโยบายและพิจารณาอนุมตั ิแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่สังคม ท้องถิ่น และประชาชน โดยเน้นการบูรณาการ
งานวิจัย และการมี ส่วนร่วมกับ ชุม ชนและท้ อ งถิ่น เข้ากับ กระบวนการจั ด การเรีย นรู้ให้มี คุณ ภาพเป็ น เลิ ศ
เพื่อเป็นการยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้าทางสังคมและสร้างประชาชนในท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข้งอย่างยั่งยืนและมีขดี ความสามารถในการแข่งขันได้
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พ.ศ.2561-2565 มีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีลกั ษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้
มีความรูค้ คู่ ุณธรรม โดยมีระบบการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา
และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยเน้น พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิต
สาธารณะ ใฝ่รู้ สู้งาน มีวินัย เสียสละมีความรับผิดชอบ สานึกรัก ท้องถิ่น มีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น
สานึกในความเป็นไทย และสามารถเรียนรูด้ ้วยตนเองตลอดชีวติ
2. นโยบำยด้ำนกำรวิจัยและกำรพัฒนำ
มุ่ง เน้น ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นางานวิจั ย และงานสร้างสรรค์ เพื่ อ สร้า งองค์ ความรู้
ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการการศึกษาวิจัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีพ้นื บ้าน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
3. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งที่ยังยืน
และมั่นคง เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนการวิจั ย และการผลิต บั ณ ฑิ ต ที่ เชื่อ มโยงภู มิปั ญ ญาระดั บ ท้อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และระดั บ สากล
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เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู การนาองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชน
และสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชนและท้องถิ่นโดยมีการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
4. นโยบำยด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างและรักษาทุ น
ทางสังคมให้ยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย แสวงหาความจริงบนพื้นฐานภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
โดยบู ร ณาการกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย การเรี ย นการสอน และการบริ ก ารวิ ช าการ ร่ ว มกั บ การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
5. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชดำริ
มุ่งเน้น ส่งเสริมและสนั บสนุ นและสืบ สานโครงการอัน เนื่อ งมาจากแนวพระราชด าริ และหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมและนสมัย
สาหรับการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและการพัฒนา
ความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาคมมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์
7. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบคุลากรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการศึกษาต่อการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทางานและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะ
ทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
8. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ
มุ่ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให้ เป็ น คนดี คนเก่ ง มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีบุคลิกภาพ มีความรู้ความสามารถเกิดความรักความผูกพันและภูมิใจในมหาวิทยาลัยทั้งในฐานะศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งแสวงหาวิธีการพัฒนาทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และทั กษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็ น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้และสู้งาน มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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9. นโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
มุ่ง เน้น ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น การอนุ รัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มเน้น การฒนา
เพื่อจัดระบบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งนักศึกษา บุคลากร และชุมชน มีการ
จัดการเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดมลพิษและสารเสพติด ประหยัดพลังงาน สนับสนุนโครงการลดโลกร้อน
แสวงหาแนวทางเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การจั ด การการบ ารุ ง รั ก ษาการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละรั ก ษา
สิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลอย่างงยืน
10. นโยบำยด้ำนควำมร่วมมือกับกลุ่มประเทศอำเซียน
มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้เป็นการบริหารงานแนวใหม่
เชื่อ มโยงการใช้ท รัพ ยากรจากภายนอกโดยใช้วั ต ถุ ป ระสงค์เ ป็ น หลั ก ในการบริห าร ที่ ส ามารถประสาน
ศั ก ยภาพความร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
11. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
มุ่งเน้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสาคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ควบคู่กับ
หลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
งานด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพ และด้านการพัฒนาองค์กรที่ดีให้
สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ มุ่งสู่ความเป็นสากลบนพืน้ ฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. หลักกำรและเหตุผล
จากกรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษใน
อนาคต ประกอบกับการที่สังคมโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องปรับตัวให้สอด
รับกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งขาติ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการศึกษา
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา นามาบูรณาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

2.1 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
สาหรับการกาหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็ นประเทศพั ฒ นาแล้ว ด้วยการพั ฒ นาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” ในขณะที่การกาหนด
เป้าหมายและตั วชี้วัด ในด้ านต่า งๆ ของแผนพั ฒ นาฯ ได้ ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็ น
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดต้อ งสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่าง
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ประเท ศก าหนดขึ้ น อาทิ การพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น (sustainable development goals : SDGs) ที่ องค์ ก าร
สหประชาชาติกาหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สาคัญ
ของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด์ 4.0
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) มี ยุ ท ธศาสตร์ ต่ า งๆ
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ คือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อมเพื่อ การพั ฒ นาอย่างยั่งยืน การเสริม สร้างความมั่ น คงแห่งชาติเพื่ อการพั ฒ นาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืนการเสริมสร้าง การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา

2.2 กรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2574)
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) ฉบับนีจ้ ะเป็นเสมือน หนึ่งแผนที่นาทาง
ให้ระบบการศึกษาไทยสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ ละ
บุคคลให้เต็มตามศักยภาพสาหรับประชากรทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถแสวงหา
ความรูแ้ ละเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวติ โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ
ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการตอบ
โจทย์บริบ ทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใต้บ ริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่เป็ น
พลวัต ซึ่งมี ยุ ท ธศาสตร์ที่ ส าคัญ คื อ การปรับ ระบบและกลไกการบริห ารงานบุ คล การพั ฒ นาหลั กสู ต ร
กระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลผู้ เรียน การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อสนองตอบ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ

2.3 แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอานาจรัฐ การ
ดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลัง งานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกัน อย่า งสั น ติ ป ระสานสอดคล้ อ งกั น ด้ านความมั่ น คงในประชาคมอาเซีย นและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยที่ความมั่นคงเป็นรากฐานของทั้ง 3 ประการ ทีจ่ ะทาให้เกิดความ
มั่งคั่งและยั่งยืนได้
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ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่น คงเป็ นกลไกที่ น าไปสู่การบริหาร ประเทศที่ต่อเนื่อ งและโปร่งใสตามหลั กธรรมาภิ บาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลัง เพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต ความมั่น คงของ
อาหาร พลังงาน และน้า มีท่อี ยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่ กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดี มีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพั ฒ นาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น มากขึ้น และมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก ภาคส่ ว น (Inclusive Growth)
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจใน
ประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและ
ตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถ สร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ
ทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่ จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ทุนทางสังคม
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟื้นฟู ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณ ภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืน และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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2.4 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2574)
การด าเนิน การตามโครงการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษ เพื่ อ ยกคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อรองรับผลกระทบ ในอนาคตตามกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากรของประเทศสัดส่วนวัยเด็กและวัยแรงงาน จะลดลง ในขณะที่
วัยสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึน้ ค่อนข้างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดาเนินงานคือ เข้าหาสถานศึกษาที่เป็น
รอยต่อกับ ระดั บ การศึ กษา เพื่อ หาตั วป้อนสู่ระบบอุ ดมศึ กษา เน้น การจัด การเชิงรุก พั ฒ นาและส่งเสริม
แรงงานให้มีผลิตภาพเพิ่มขึน้ ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มฝีมือแรงาน, SMEs ฯลฯ และสนับสนุน
การบริการทางวิชาการทางสังคม ในลักษณะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong learning) รวมทั้งเตรียมบุคลากร
เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
2) การมีงานทาและตลาดแรงงานแรงงานภาคเกษตรออกจากงานเพื่อย้ายเข้าสูแ่ รงงานภาคการผลิต
และบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ มีวุฒิทางการศึกษาต่า ภาคอุตสาหกรรมบริการ เช่น การเงิน การ
ธนาคาร การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่งและอื่นๆ ยังขาดการเตรียมการพัฒนาบุคลากรมารองรับ
ความเจริญเติบโต มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดาเนินงานคือ ผลิตและพัฒนากาลังคนในภาคอุตสาหกรรม
บริการ ให้เพีย งพอที่จะรองรั บ การขยายตั ว และการเปลี่ย นแปลงสนั บ สนุ น การพั ฒ นาแรงงาน เพื่อ เพิ่ ม
แรงงานฐานความรู้ และเพิ่มสัดส่วนของอุตสาหกรรมฐานความรู้ด้วยการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม
ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ ตลอดจนการพัฒนาแรงงาน
3) การกระจายอานาจการปกครอง ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ภารกิจขององค์กร
ท้องถิ่นคือสนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคนในส่วนท้องถิ่นภูมิภาค ทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้ านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้า นสิ่งแวดล้อ ม ด้ านโภชนาการ และด้า นการศึ กษา เป็ น ต้ น
ตลอดจนการให้คาปรึกษาทางวิชาการ ทางเทคนิคแก่องค์กรท้องถิ่น
4) การพัฒนาเยาวชน นักศึกษาไทยในอนาคตเยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อการเกิดปัญหาและภาวะเสี่ยงสู ง มหาวิทยาลัย มีแนวทางการดาเนินงานเพื่อลด
ปัญหา และมุ่งพัฒนานักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ คือ เพิ่มกิจกรรม นอกหลักสูตรให้หลากหลาย เพิ่มโอกาส
และพืน้ ที่ให้นักศึกษาได้เรียนรูจ้ ากกิจกรรมด้วยตนเองบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงให้เข้ากับ
การเรียนในชีวิตประจาวันเพิ่มโอกาสการเรียนรูด้ ้านภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศนาวิธีการสอนแบบ
SCL, PBL มาใช้ให้เหมาะสมกับเนือ้ หาวิชาและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับสถานศึกษาสังกัดอื่น
5) พลังงานและสิ่งแวดล้อมอาจเกิดภาวะวิกฤติขนึ้ ได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันพลังงานกาลังเป็นปัญหา
ที่รุนแรงมากขึ้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ก็ได้ถูกทาลายเสียหาย ไปมาก ทาให้เกิดภาวะอุณหภูมิ
สูงและภัยธรรมชาติถ่ีขึ้น มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดาเนินงานคือ สร้างความตระหนัก ความตื่นตัวต่อ
ปัญหาพลังงาน และสิ่งแวดล้อมร่วมกันที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิตของมวลมนุษย์โ ลก โดยจัดการเรียน
การสอนเป็นรายวิชามุ่งสร้างความรู้ การวิจัยด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
6) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยมีแนวทางการดาเนินงานคือ เปิดสอนเป็นรายวิชา และ
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมในทุกคณะและวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เพื่อการเชื่อมโยงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง ที่มีความสมดุล มั่นคงเป็นธรรม ยั่งยืน
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
7) รอยต่ อ กั บ ระดั บ การศึ ก ษาอื่ น นั ก เรีย นมี คุ ณ ภาพอ่ อ นด้ อ ย เช่ น ความสามารถในการอ่ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีแ นวทางการดาเนินงานคือ ร่วมมือกับสถานศึกษา ในพื้นที่พัฒนา
คุณ ภาพการสอนคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ร่วมพั ฒ นาการเรียนการสอน การพั ฒ นาครู – อาจารย์ จั ด
โครงการสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่นจัดค่าย Workshop ศูนย์การเรียน จัดแผนการเรียนการ
สอนให้ต่อเนื่องกัน
8) กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน มหาวิทยาลัยมีแนวทางดาเนินงาน คือ จัดทาฐานข้อมูลความ
ต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผลิตและพัฒนาศักยภาพกาลังคนให้ตรงตามความ
ต้องการ ให้สังคมเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอน ทวิภาคีและบูรณาการเรียนรู้คู่กั บ
การทางาน (wil) ร่วมกับสถานประกอบการ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการค้าและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ
9) อุดมศึกษากับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยมีแนวทางการ
ดาเนินงาน คือ ส่งเสริมทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนา ด้านธุรกิจในพืน้ ที่ชายแดน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้เป็นกลไกในการนาส่งผลผลิตที่มีคุณภาพ
ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เชื่อมโยงประสาน การทางานระหว่างมหาวิทยาลัย กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน

2.5 ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 –2564)
ได้ยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นแผนแม่บท
หลักในการพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้นมีหลักการสาคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิ ต ที่ ดี ส าหรับ คนไทย พั ฒ นาคนให้ มี ค วามเป็ น คนที่ ส มบู รณ์ มี วินั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์มีทั ศ นคติที่ดี รับ ผิดชอบต่อ สังคม มีคุณ ธรรมและจริย ธรรมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
หน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูค้ ู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของ
แผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –2564) ฉบับนี้ จึงได้มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญในด้านต่างๆ คือ
ยุท ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมิน ผล
ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการ
ผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศและมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ข ยายโอกาสการเข้าถึ งบริก ารทางการศึ ก ษาและการเรีย นรู้อ ย่า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพืน้ ที่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มุ่งหวังให้คน
ไทยได้รับโอกาสในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียมและด้านประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญ
เปล่า และมีความคล่องตัวซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ

2.6 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ คือเร่ง
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒ นาประเทศ และภารกิจของหน่วยงานโดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนากระบวนการวิจัย
ผลงานวิจัย องค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพและ
ยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพิ่มจานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

2.7 แผนยุทธศำสตร์เพื่อยกคุณภำพมำตรฐำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏสู่คุณภำพเป็นเลิศ
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 - 2567)
แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.
2558 - 2567) กาหนดวิสัยทัศน์คือ มหาวิทยาลัย เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น โดยมี ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ประกอบไปด้ วย ยุ ท ธศาสตร์การปฏิรูป ระบบบริห ารจั ด การมหาวิท ยาลั ย ให้ มีคุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน มีความคลองตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) และสู่การ กากับดูแลตนเอง ยุทธศาสตร์การ
ยกคุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ การอย่า งมือ อาชีพ ที่ มี คุณ ภาพและได้ม าตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์การปฏิรูป การผลิตและพัฒนาครู สู่มืออาชีพและได้ มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการและการยกคุณภาพและมาตรฐาน การวิจัยและพัฒนาสู่สากล ยุทธศาสตร์การยก
มาตรฐานการให้การบริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมนาแนว
พระราชดาริและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นสังคม ยุทธศาสตร์
การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่สากล และยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย
และความร่วมมือภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษาและการวิจัย

1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) มาใช้เป็นแนว
การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการทางานการวางแผนดาเนินงานให้กับหน่วยงาน

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้แผนยุทธศาสตร์ที่นาไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เห็นความเชื่อมโยงของการดาเนินงานต่างๆ กับ
หน่วยงานภายในองค์กร
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. (2561-2565)
ในการด าเนิ น งานจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษ มี ขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
1.5.1 แต่ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าแผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษ โดยได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะทางานจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งประกอบไปด้วย
- คณะทางานจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แยกเป็นด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการโดยมีหน้าที่และ
ความรับ ผิด ชอบในการทบทวนยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาฯ ผ่ านกระบวนการ SWOT Analysis เพื่ อ เคราะห์
ประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปรับปรุง
แก้ไขหรือเสนอแนะแนวทาง ในการสรุปและรวบรวมจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
- คณะท างานสั งเคราะห์ แผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษมี ห น้ า ที่ และความ
รับผิดชอบในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ผ่านกระบวนการ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง
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แก้ไขหรือเสนอแนะแนวทาง เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ตามที่คณะทางานจัดทาแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเสนอ
และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ทบทวน พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขหรือเสนอแนะแนวทาง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตาม
ข้อ เสนอของ คณะท างานจั ด ท าแผนพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษและคณะท างานสั ง เคราะห์
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1.5.2 ประชุ ม คณะท างานและคณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ
ดาเนินการประชุมคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และวิเคราะห์ประเมิน จุดแข็ง
(Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และ โอกาส (Opportunity) ภั ย คุ ก คาม (Threat)
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น
1.5.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ขั้นตอนและรำยละเอียดกำรดำเนินงำนจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มีดังนี้
ปฏิทินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ที่
1

วัน/เดือน/ปี

2

25-31 ต.ค. 59
6-8 มี.ค. 60

3
4

13 มี.ค. 60
3 เม.ย. 60

5

10 เม.ย. 60

6

11-12 พ.ค. 60

7

20 พ.ค. 60

8

28 พ.ค. 60

กิจกรรม/โครงกำร
เสนอโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ (Re profiling) ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ หาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
นา Re profiling เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Re profiling)
ประชุมคณะอนุกรรมการปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
(Re profiling)
จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางาน และคณะกรรมการ จัดทาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนินการในการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประชุมคณะทางานจัดทาแผนฯ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อมอบหมายการ
วิเคราะห์และจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยใน
แต่ละด้าน
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ปฏิทินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ที่

วัน/เดือน/ปี

9

28 พ.ค.-5 มิ.ย. 60

10 10 มิ.ย. 60

11

13 -15 ธ.ค. 60

12 19 ม.ค. 61
13 มีนาคม 61

14 มีนาคม 61

กิจกรรม/โครงกำร
คณะทางานจัดทาแผนฯ แต่ละด้านประชุมเพื่อดาเนินการวิเคราะห์
และจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้านที่
รับผิดชอบ ปฏิทนิ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
ประชุมคณะทางานจัดทาแผนฯ ครั้งที่ 3/2560 เรื่องการรวมรวม
ข้อมูลข้อมูลในแต่ละด้าน เพื่อวิเคราะห์และจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประชุมคณะทางานสังเคราะห์แผนฯ เพื่อพิจารณาสังเคราะห์ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เสนอ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ต่อ
คณะกรรมการจัด ทาแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เสนอ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ต่ออนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านแผนและงบประมาณ
เสนอ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ต่อสภามหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
สถำนภำพปัจจุบันของมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
1. ข้อมูลพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
1.1 ประวัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจ
หลักในการผลิตบั ณฑิต การวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 7 และให้บรรลุความเป็นเลิศในทุกภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระคล่องตัวในรูปแบบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยจัดตั้งขึน้ ภายใต้
กฎเกณฑ์ของการจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 คือ
1) เป็นจังหวัดที่มีประชากรมาก
2) เป็นจังหวัดที่มีจานวนนักเรียน นักศึกษามาก โดยเฉพาะจานวนนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา
3) เป็นจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา
4) เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงที่พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
5) เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านที่ดินเพื่อการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและยังเป็นแหล่ง
เรีย นรู้ที่ ส าคั ญ ในการสร้า งองค์ ค วามรู้ เป็ น ที่ พึ่ ง ของท้ อ งถิ่ น และภู มิ ภ าคในการเสริม สร้า งคุ ณ ภาพคน
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคและนานา
ประเทศ ท าให้ ม หาวิท ยาลั ย ร่ว มเป็ น องค์ ก รในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนให้ มี ศั ก ยภาพในการด ารงชีวิ ต
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมืองที่ดีใ ห้สมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพั ฒนาท้องถิ่นที่
แท้จริง
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตก้ า วหน้ า ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตามลาดับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พิจารณาได้จากจานวนนักศึกษา อาคารสถานที่ คณาจารย์ และ
บุคลากร แต่ภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีความขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรเป็นจานวนมากทาให้
การพัฒนาด้านต่างๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีโครงสร้างตามกฎกระทรวงฯ เพียง 2 ส่วน
ราชการ ได้แก่ สานักงานอธิการบดี และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งหากเทียบกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเก่าที่มีโครงสร้าง มีส่วนราชการ 10 ส่วนราชการขึ้นไปและได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อ
การบริ ห ารงานจะท าการด าเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คล่ อ งตั ว และตอบสนองพั น ธกิ จ ของการเ ป็ น
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ชุมชนมีความพึงพอใจ แต่สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยมากโดยเฉพาะงบประมาณ ด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยต้อง
แบกรับภาระดังกล่าวโดยใช้เงินรายได้ในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 ส่งผลให้
เหลือ งบประมาณลงไปถึงนั กศึ กษาและน าไปสู่การบริการวิชาการท้อ งถิ่น ชุม ชนมีน้อ ยส่งผลกระทบต่ อ
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คุ ณ ภาพในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และการบริ ก ารดั ง กล่ า วน้ อ ยลงตามไปด้ ว ย ซึ่ ง หากยั ง ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณในรูป แบบเดิม ในระยะยาวจะกระทบต่อคุณ ภาพการศึ กษาและส่งผลให้เกิดปั ญ หาด้านอื่น ๆ
ตามมาอีกมากมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหาแนวทางในการพิจารณาทบทวน การ
จัดตั้งส่วนราชการเพิ่ม ด้านอัตรากาลังของบุคลากร ด้ านงบประมาณและสิ่งก่อสร้างเป็นวาระเร่งด่วน ซึ่งได้
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อยกคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 4 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ การขอ
จัดตั้งส่วนราชการ ด้านงบประมาณ ด้านกรอบอัตรากาลังและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี
และ 5 ปีเป็นกรณีพิเศษ

1.2 วัตถุประสงค์และภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษดาเนินการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และภาระหน้าที่ตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้
1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา 7 พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง
การเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของ ปวงชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การการบ ารุ ง รั ก ษาการไช้ ป ระโยชน์ จากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการ
สอน วิจัย ให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”
2) ภาระหน้ าที่ต ามมาตรา 8 พระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิต บั ณ ฑิต ที่มีความรู้ คู่คุณ ธรรม ส านึกในความเป็ น ไทย มีความรักและผู กพั น
ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรีย นรู้ และเสริม สร้างความเข้มแข็งของผู้ น าชุม ชน ผู้น าศาสนาและนั กการเมือ ง
ท้องถิ่น ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริม สร้างความเข้ม แข็งของวิช าชีพ ครู ผลิต และพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
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(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึ ก ษาและแสวงหาแนว ทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า นและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้ องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษาวิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.3 โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
ปั จจุ บั น มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษจั ด การศึ กษาประกอบด้วยหน่วยงานด้านวิชาการ
หน่วยงานสนับสนุนและบริการ และหน่วยงานบริหาร ดังนี้

1) หน่วยงำนด้ำนวิชำกำร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สานักงานคณบดี
งานบริหารทั่วไป
งานบริการการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี) 11 สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโยธาและสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะครุศาสตร์
สานักงานคณบดี
งานบริหารทั่วไป
งานบริการการศึกษา
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งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ศูนย์ครุศึกษา
โรงเรียนสาธิต
งานบริหารทั่วไป
งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน
สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี) 11 สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) 1 สาขาวิชา
สาขาวิชาชีพครู
สาขาวิชา (ระดับปริญญาโท) 3 สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
สาขาวิชา (ระดับปริญญาเอก) 1 สาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สานักงานคณบดี
งานบริหารทั่วไป
งานบริการการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ศูนย์ภาษา
สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี) 12 สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์
สาขาศิลปะและการออกแบบ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สานักงานคณบดี
งานบริหารทั่วไป
งานบริการการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ศูนย์ธุรกิจจาลอง บ่มเพาะวิสาหกิจ
สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี) 9 สาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
สานักงานคณบดี
งานบริหารทั่วไป
งานบริการการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี) 3 สาขาวิชา
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชา (ระดับปริญญาโท) 1 สาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสตรมหาบัณฑิต
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2) หน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำร
สานักงานอธิการบดี (President’s Office) ประกอบด้วย
กองกลาง (Central Division)
งานบริหารทั่วไป
งานคลัง
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการ
งานประชาสัมพันธ์ เอกสารการพิมพ์ และโสตทัศนูปกรณ์
กองนโยบายและแผน (Policy & Planning Division)
งานบริหารทั่วไป
งานแผนและงบประมาณ
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
งานสถิติ สารสนเทศและประเมินผล
งานวิเทศสัมพันธ์
งานออกแบบและวางผัง
กองพัฒนานักศึกษา (Student Development Division)
งานบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมนักศึกษา กีฬาและนันทนาการ
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
งานบริการ สวัสดิการและให้คาปรึกษา
งานทุนการศึกษาและแนะแนว
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (Academic Support & Registration Office)
สานักงานผู้อานวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม
บัณฑิตศึกษา
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและส่วนงำนภำยในของมหำวิทยำลัยในปัจจุบัน
(ตำมประกำศ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ)
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

สภาวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวินัย อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
อธิการบดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานสนับสนุนและ
บริการ
สานัก

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
หน่วยมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา

รองอธิการบดี/ผู้ช่วย
อธิการบดี

หน่วยงานด้านวิชาการ
คณะ

140

140
สานักส่งเสริมและบริการ
วิชาการ

สานักงาน
อธิการบดี

กองกลาง

กองพัฒนา
นักศึกษา

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

กองนโยบาย
และแผน

สานักงาน
ผู้อานวยกา
ร

กลุ่มงานศิลปะ
และวัฒนธรรม

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

กลุ่มงานวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บัณฑิตศึกษา

คณะ
ครุ
ศสาตร์

กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา

คณะ
มนุษย
ศาสตร์

คณะ
บริหาร
ธุรกิจและ
การบัญชี

วิทยาลัย
กฎหมาย
และการ
ปกครอง
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1.4 หลักกำรและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีภารกิจที่จาเป็นต้องปฏิบัติเนื่องจากมีพันธกิจที่ ถูกกาหนดโดย
กฎหมาย อันได้แก่พระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นนิติบุคคลโดยมีฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อทาหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพืน้ ฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิต ที่มี
ความรู้คคู่ วามดี สร้างสานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู ประสานความร่วมมื อ ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนคาดหวังในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็ นที่พึ่งด้านวิชาการอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็ง ในทุกมิติของท้องถิ่นและสร้างความ
มั่ น คงของประเทศ จากบทบาทภารกิ จ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษในฐานะ สถาบั น
อุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งจะต้องดาเนินงานและปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้องและบรรลุ ตามพันธกิจที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติดังกล่าว และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐอย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในการดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานสามารถบรรลุความเป็นเลิศในทุกภารกิจ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษมี ภ ารกิจ หลั ก ที่มี ห น้า ที่ ในการผลิต บั ณ ฑิ ต การวิจั ย บริก าร
วิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ในภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 นับว่าเป็นหน้าที่หลักที่ม หาวิทยาลั ย
จะต้องขับเคลื่อนภารกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของรั ฐหรือแนวทางการ
พัฒนาประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการเชื่อมโยงความร่วมมือทุก
ภาคส่วน ด้วยการระดมสรรพกาลังการพัฒนาในทุกมิติอย่างบูรณาการเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชนและประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามที่
ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 วรรค 3 การจัดตั้งเป็นหน่วยงานรูปแบบ
อื่นไม่สามารถกระทาได้เพราะมหาวิทยาลัยราชภั ฏศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่บริหารในระบบส่วนราชการ
การดาเนินงานใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ที่ส่วนราชการกาหนดฉะนั้นการจัดตั้งส่วนราชการ ด้าน
กรอบอัตรากาลัง งบประมาณ รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรให้การสนับสนุนให้เกิดดุลยภาพเป็นหลักในการขับเคลื่อน
ภารกิจในเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพได้
โดยการเสนอขอจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิ ทยาลัยนั้นทางมหาวิทยาลัยได้มี การพิจารณา
ทบทวนปรับเปลี่ยนทิศทาง เป้าหมาย (Re-direction) และบริบทของตัวเองในการค้นหาจุดเน้นและจุดเด่นต่อ
การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ สามารถแข่งขันได้ท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ต้องทา
บทบาทหน้าที่และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและยกฐานะความเป็นอยู่ของรากหญ้าและท้องถิ่นให้ดี
ขึน้ ช่วยลดช่องความเหลื่อมล้าและความเป็นธรรมในสังคม สามารถเป็นขุมปัญญาแหล่งเรียนรู้ และที่พึ่งของ
ประชาชนท้องถิ่นได้
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1.5 ปัญหำและอุปสรรค
ด้ว ยปั จ จุ บั น มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษ มีค วามเจริญ เติ บ โตก้ า วหน้ าขึ้น อย่า งต่อ เนื่อ ง
ตามลาดับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากจานวนนักศึกษา อาคารสถานที่ คณาจารย์
และบุคลากร ภายใต้ การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันมี
ลั กษณะโตเต็ ม ที่ ถึงขั้น สู งสุ ด จนไม่ส ามารถพั ฒ นาต่อ ยอดภายใต้ บ ริบ ทเดิม ได้ ด้ว ยความคาดหวั งและ
แรงผลักดันของบุคคล ชุมชน ตลอดจนตลาดแรงงานของท้องถิ่นและประเทศ ย่อมส่งผลกระทบต่อภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบที่มีอยู่เดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยข้อจากัดดังกล่าว จึงมีความจาเป็นต้องทา
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ดังเหตุผลสาคัญ ดังนี้
1) ตามพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 กาหนดให้ มีพั น ธกิจ 8 ข้อ โดยให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งถือปฏิบัติ แต่โดยความจริงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเดิมเป็นสถาบัน
ราชภัฏใหม่ และยกฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในเวลาต่อมา ซึ่งถือกาหนดครบ 10 ปี ใน พ.ศ. 2554
ที่ผา่ นมา ผลจากการทบทวนและวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบว่าการ
พั ฒ นาเทคโนโลยีที่เป็ น รากฐานการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในชนบท การน้อมน าและสืบ สาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริสู่การเผยแพร่และปฏิบัติของประชาชนให้ บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ยั่งยืน
ตลอดจนการสนองนโยบายรัฐบาลให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ถูกจากัดด้วยงบประมาณและบุคลากรจึง
ท าให้ ผ ลการด าเนิ น งานไม่ บ รรลุ ต ามพั น ธกิ จ ของการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน
นอกจากนี้การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการแบ่งส่วนราชการเพียงแค่ 2 หน่วย ได้แก่ สานักงาน
อธิการบดี และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถตอบสนองพันธกิจให้บรรลุความเป็นเลิศใน
ทุกภารกิจได้ เนื่องด้วยขาดกลไกการบริหารที่มีผลกระทบจากโครงสร้างที่มีขอบเขตกว้างแต่มีหน่วยงาน
รองรับขนาดเล็กขาดความคล่องตัวไม่เอื้อบรรยากาศของการสร้างสรรค์งานให้เกิดคุณภาพได้
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นหน่วยงานที่บริหารในระบบส่วนราชการ ดังนั้นการดาเนิน
ตามภารกิจต่างๆ จะต้องได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ จากรัฐบาลเป็นหลักจึงจะทา
ให้การปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยสามารถดารงอยู่ได้ แต่สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ ถูกจากัดด้วยโครงสร้างส่วนราชการ งบประมาณ และภาวะวิกฤตด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอจึ ง
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมเป็นอย่างมาก ดังนี้
ปัจจัยภำยใน
1) จานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีนักศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษทุกระดับ ประมาณ 12,000 คน ซึ่งจัดการเรียนการสอนจานวนไม่ต่ากว่า 10 หลักสูตร 51สาขาวิชา
แยกตามหลักสูตรสาขาต่างๆ คือ ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐประศาสน
ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และอื่นๆ ทั้งหมดอยู่ในสังกัด คณะ
ศิ ล ปศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ เพี ย งคณะเดี ย วตามโครงสร้า งที่ ก ฎกระทรวงศึ กษาธิการกาหนดปั ญ หา
ชื่อคณะไม่สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษาไม่มีความเป็นสากล ทาให้หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตขาด
ความเชื่อมั่น ทาให้ขาดโอกาสการแข่งขันในตลาดงาน การจัดกิจกรรม และเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะทางของ
แต่ละหลักสูตรถูกจากัด การสร้างความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละหลักสูตรไม่เด่นชัด
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การแบ่งส่วนราชการหน่วยงานระดับคณะ จะช่วยให้ผู้ประกอบการและนายจ้างได้เข้าใจในศาสตร์ที่บัณฑิต
จบการศึ ก ษา เป็ น การเพิ่ ม โอกาส การแข่ง ขั น ในตลาดงานของบั ณ ฑิ ต เที ย บเท่ า กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ
นอกจากนี้การเพิ่มศักยภาพและความสามารถเฉพาะทางของแต่ละวิชาชีพแก่นักศึกษาทาได้คล่องตัว เป็น
รูปธรรม เกิดการแข่งขันด้านวิชาการ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในกระบวนการนาส่งผลผลิตที่มีคุณภาพ
2) จานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนรวมทั้งสิน้ ประมาณ 500 คน สังกัด 1 สานัก 1 คณะ คือสานักงานอธิการบดี และคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปัญหา การบริหารจัดการไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้า งานซ้าซ้อน ขาดการแข่งขันใน
การทางานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ บุคลากรขาดภาวะผู้นา บุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ไม่เต็มศักยภาพ การแบ่งส่วนราชการจะทาให้การบริหารจัดการของแต่ละส่วนราชการเกิดความคล่องตัว
ภาระงานของแต่ละคนชัดเจนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บุคลากรมุ่งมั่นที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้า
สามารถปฏิบัติงานในเชิงรุกและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
3) จานวนหลั กสูตรที่เปิด สอนหลากหลายและมีบ ริบ ทของวิชาชีพที่แตกต่างกัน ปั จจุบัน มี
ประมาณ 10 หลั กสู ต ร 48 สาขาวิชาซึ่ง มีความแตกต่า งกัน ในแต่ล ะศาสตร์ปั ญ หา การประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาในแต่ล ะสาขายังไม่ชัด เจน กระบวนการน าส่งผลผลิต ในแต่ละสาขาขาดเอกภาพ การแบ่งส่วน
ราชการระดับ คณะจะช่วยส่งเสริมให้บุ คลากรที่สั งกัดคณะ เร่งพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของตนเองเพื่อ
แข่งขันกับคณะอื่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของแต่ละคณะมีเอกภาพ
ตรงตามบริบทของวิชาชีพตนเอง แต่ละคณะเกิดการแสวงหาและสร้างเครือข่ายภาคีทางการศึกษากับสถาบัน
อื่นและภาคเอกชน
4) งบประมาณการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ถูกจ ากัด ไม่ส อดคล้อ งกับ ภารกิจ ที่เพิ่ ม ขึ้น ปั ญ หา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาจานวนน้อย ทั้งในด้านงบลงทุนและงบ
ดาเนินงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ตามจานวนนักศึกษาและความต้องการพัฒนากาลังคนของ
ประเทศ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ครบทุกด้าน การแบ่งส่วนราชการจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้มากยิ่งขึน้ ทั้งด้านการบริการวิชาการ การวิจัย
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการนาทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์กอ่ ให้เกิดคุณค่าทางสังคมและนามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน
ปัจจัยภำยนอก
1) การเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน ปัญหา จังหวัดศรีสะเกษ มีภูมิประเทศที่เหมาะสมสาหรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านการค้า การศึกษา การท่องเที่ยว ในขณะที่ทรัพยากรบุคคลขาดความ
พร้อมทาให้โอกาส ในการแข่งขันลดลง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะเป็นกลไกสาคัญในการนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
อย่างภาคภูมิใจและสามารถสร้างคุณ ภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัดตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในพื้นที่ที่ มีความพร้อมในการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อเข้าสู่ตลาดงาน
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2) การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ปั ญ หา ความต้ อ งการก าลั ง แรงงานของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ การผลิตโดยส่วนรวมของประเทศเปลี่ยนแปลงจากภาค
การเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมบริการ ที่อาศัยความชานาญในวิชาชีพ
ทาให้ประเทศขาดทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจาเป็นต้องแบ่งส่วนราชการเพื่อทาการปฏิรูประบบการศึกษาโดยการปรับปรุง
รูป แบบและสาระของการจั ด การศึ ก ษารวมทั้ง การขยายฐานการให้ บ ริการการศึ ก ษาในระดั บ ต่ างๆ ให้
ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ การแบ่งส่วนราชการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเป็นเชิงรุก
3) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม ปัญหาการเกิดความขัดแย้งทางการเมืองส่งผล
กระทบกระเทือนต่อการระบบเศรษฐกิจและสังคมทาให้สูญ เสียโอกาสในการเดินหน้าเพื่อพัฒนาประเทศ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ศรีส ะเกษจึงต้องมีบ ทบาทในการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์กับ การจั ดการความรู้ด้าน
สันติภาพความมั่นคงปลอดภัยและสิทธิเสรีภาพของบุ คคลชุมชนสังคมและประเทศและการเสริมสร้างความ
เข้ า ใจร่ว มกั น ของประชาชนในชาติ ให้ เกิ ด ความสมั ค รสมานสามั ค คี เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น และยึ ด มั่ น
ในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข จากปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย
ภายนอก ดังกล่าวทาให้มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการทางานใหม่ดังนี้
3.1) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานเฉพาะหน่วยงานหรือในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรี ส ะเกษมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการกระท าภารกิ จ
มีจ านวนมากขึ้น ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม เนื่ อ งจากเดิม การบริห ารจั ด การภายใต้ โครงสร้า งเดิ ม นั้ น
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศได้ เช่น
3.1.1) การเปิดสอนสามารถเปิดสอนได้เพียงบางหลักสูตรและเป็นหลักสูตรที่ยึด
ตามศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่จากัด ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศได้อย่างแท้จริง
3.1.2) การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวขององค์กรมีความจาเป็นที่ต้องกระทา
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาการที่กา้ วหน้าและทันสมัย
เป็นต้น
3.1.3) ลั กษณะของงานมี การเปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง เดิ ม เรากระท ากั น ในวงแคบๆ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปยังเข้าไม่ถึง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีความสาคัญกับหน่วยงานและ
ประชาชนเป็ น อย่างมาก ทั้งด้า นการสร้างเครือ ข่า ยความร่วมมือ ด้ านวิชาการ การวิจั ย การทะนุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3.2) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบบริห ารจั ด การ เฉพาะหน่ ว ยงานหรือ ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
3.2.1) แต่เดิมถึงปัจจุบันมีการบริหารจัดการเป็นไปในลักษณะรวมศูนย์ ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครอง ส่วนราชการและประชาชนได้ เป็นองค์กรเดียว แต่กระทา
ทุกภารกิจในสถานที่เดียวกัน ทาให้เกิดความวุ่นวายสับสน มีความล่าช้า สร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้มาใช้
บริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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3.2.2) การขยายตัวหรือพั ฒ นาต่อยอดองค์ความรู้ มีความติดขัด ยุ่งยากหลาย
ขั้นตอน ขาดความคล่องตัว ไม่มีความเป็นสากล ทาให้ผคู้ นขาดความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและประสิท ธิภาพ
3.2.3) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการทางานโดย
ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการจัดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในระดับกลุ่มงานซึ่งเป็นหน่วยงาน
ระดับต่ากว่ากองเพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยงานเสมือนกองเพื่อรองรับการดาเนินการตามพันธกิจให้ เกิดความ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนด
3.3) มีปั ญ หาการด าเนิน งาน หรือการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อัน เนื่อ งมาจาก
โครงสร้างเดิมไม่เหมาะสม
3.3.1) ส่วนราชการปัจจุบันที่กาหนดโดยกฎกระทรวง คือ 1 สานักงานอธิการบดี
1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไม่สามารถดาเนินการตามพันธกิจได้
ครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งหมด แต่ได้บริหารจัดการโดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน เป็นลักษณะโครงการจัดตั้ง
เพื่อด าเนินการตามภารกิจและเตรีย มความพร้อ มรองรับความเจริญ เติบ โตในอนาคตซึ่งเป็น การบริห าร
จัดการในลักษณะเฉพาะการขาดเสถียรภาพ
3.3.2) โครงสร้างเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
ประเทศได้เนื่องจากมีข้อจากัดทั้งทางด้านทรัพยากรทางการศึกษา กรอบการปฏิบัติงาน ความเป็นสากล ทา
ให้ไม่สามารถรองรับกระแสความต้องการของสังคมที่ไม่ไหลบ่าถาถม เข้ ามาเพื่อขอความร่วมมือหรือการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้
3.3.3) โครงสร้างเดิมมิอาจเหมาะสมกับบริบทเมื่อครั้งในอดีตเมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมา
ปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ โดยพิจารณาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายชาติ กระทรวง ทบวง กรม หรือท้องถิ่น
3.3.4) กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดความเจริญด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
ของโลกอย่างรวดเร็ว ทาให้กระแสการส่งและรับข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างฉับไว และทั่วถึง จนเรียกได้วา่ เป็น
โลกไร้พรมแดน ซึ่งประเทศไทย ได้รับอิทธิพลดังกล่าวไปด้วย โดยส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร
(Information age) ผลของกระแสโลกาภิวัตน์นี้ทาให้กระแสเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ต่างชาติได้
แพร่กระจ่ายมาสู่ประเทศไทยด้วย การจัดการศึกษาซึ่งจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เกิดความ
สมดุลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3.3.5) จากปั ญ หาการบริ ห ารการจั ด ภายใต้ โ ครงสร้ า งเดิ ม ท าให้ ป ระชาชน
ผู้ปกครองหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างแรงกดดันให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ให้มีจานวนที่เหมาะสมและสอดรับกับภารกิจที่รับผิ ดชอบ
เนื่อ งจากที่ผ่านมามหาวิท ยาลั ยเปิด สอนภายใต้คณะศิ ล ปศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ซ่ึงเป็ น คณะเดีย วแต่
ครอบคลุมทุกหลักสูตรซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้สาเร็จการศึกษาทาให้หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตปฏิเสธการ
รับเข้าทางานเนื่องจากหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษากับคณะที่สังกัดไม่มีความสอดคล้องกัน ไม่มีความเป็น
สากลจนเป็นเหตุให้ขาดโอกาส การแข่งขันตลาดแรงงานในที่สุด
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2. กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ดาเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และดาเนินงานตาม
ความสอดคล้อ งกับ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ กระทรวง และส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สามารถแบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มหาวิท ยาลั ย มี ห ลั กสู ต รที่ เปิ ด สอนจ านวนทั้ งสิ้ น 51
หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีจานวน 44 หลักสูตร หลักสูตรระดับบัญ ฑิตศึกษาจานวน 1
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโทจานวน 5 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอกจานวน 1 หลักสูตร
ที่
หลักสูตร
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต
6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต
10 เทคโนโลยีบัณฑิต
11 เทคโนโลยีบัณฑิต
คณะครุศำสตร์
1 ครุศาสตรบัณฑิต
2 ครุศาสตรบัณฑิต
3 ครุศาสตรบัณฑิต
4 ครุศาสตรบัณฑิต
5 ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศำสตร์
6 ครุศาสตรบัณฑิต
7 ครุศาสตรบัณฑิต
8 ครุศาสตรบัณฑิต
9 ครุศาสตรบัณฑิต
10 ครุศาสตรบัณฑิต
11 ครุศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/แขนงวิชำ

ระดับกำรศึกษำ

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟแวร์
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

สังคมศึกษา
การประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์
พลศึกษา
ดนตรีศึกษา
การสอนภาษาจีน

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
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ที่
หลักสูตร
12 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
13 ครุศาสตรมหาบัณฑิต
14 ครุศาสตรมหาบัณฑิต
15 ครุศาสตรมหาบัณฑิต
16 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต
10 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
11 นิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต
6 บริหารธุรกิจบัณฑิต
7 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 บัญชีบัณฑิต
9 บัญชีมหาบัณฑิต
วิทยำลัยกฎหมำยและกำรปกครอง
1 นิตศิ าสตรบัณฑิต
2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
4 รัฐศาสตรบัณฑิต

สำขำวิชำ/แขนงวิชำ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การบริหารการศึกษา

ระดับกำรศึกษำ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

การพัฒนาชุมชน
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
บรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ประวัตศิ าสตร์
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
นิเทศศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
การบริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชี

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

นิตศิ าสตร์
การปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น
รัฐศาสตร์

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
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2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 – ปั จจุบั น) มหาวิทยาลัยราชภั ฏศรีสะเกษ มีจานวน
บุคลากรทั้งสิน้ 488 คน
ตำรำงที่ 1 จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจาแนกตามประเภท
ประเภท
1. ข้าราชการ
2.พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)
3. พนักงานมหาลัย (รายปี)
4. พนักงานราชการ
รวมบุคลำกรสำยวิชำกำร
1. ข้าราชการ
2.พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)
3. พนักงานมหาลัย (รายปี)
4. พนักงานราชการ
รวมบุคลำกรสำยสนับสนุน
รวม

บุคลำกรที่ปฏิบัตงิ ำน
สังกัด มหำวิทยำลัย
มำช่วยรำชกำร
6
2
126
151
0
283
2
1
59
117
25
202
485
2

ไปช่วย
รำชกำร
1
1
1

รวม
9
126
151
0
286
1
59
117
25
202
488

ตำรำงที่ 2 จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภท
สำยวิชำกำร
1. ข้าราชการ
2.พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)
3. พนักงานมหาลัย (รายปี)
4. พนักงานราชการ
รวมบุคลำกรสำยวิชำกำร
สำยสนับสนุน
1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)
3. พนักงานมหาลัย (รายปี)
4. พนักงานราชการ
รวมบุคลำกรสำยสนับสนุน
รวม

วุฒิกำรศึกษำ
ป.ตรี อนุปริญญำ

ป.เอก

ป.โท

7
45
6
58

2
81
133
216

12
12

1
1
59

1
14
10
2
27
243

38
86
22
146
158

รวม

ปวช.

อื่น ๆ

-

-

-

9
126
151
286

7
21
28
28

-

-

1
59
117
25
202
488
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ตำรำงที่ 3 จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจาแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิกำรศึกษำ
ประเภท
สำยวิชำกำร
1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)
3. พนักงานมหาลัย (รายปี)
4. พนักงานราชการ
รวม

ตำแหน่งทำงวิชำกำร

ป.
เอก

ป.โท

ป.ตรี

7
45
6
1
58

2
81
133
216

12
12

รวม

9
126
151
1
286

อำจำรย์

4
92
148
244

รวม
ผศ.

รศ.

ศ.

3
33
3
39

2
1
3

-

3) ด้านการบริหารงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ในแต่ละปี
ตำรำงที่ 4 แสดงงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปีงบประมำณ
2556
2557
2558
2559
2560
2561

แผ่นดิน
307,832,700
283,498,600
400,077,200
470,160,400
484,188,800
299,367,900

เงินรำยได้
74,896,800
83,305,600
110,584,000
109,975,200
115,001,600
113,506,400

รวมทั้งสิ้น
382,729,500
366,804,200
510,661,200
580,135,600
599,190,400
412,874,300

9
126
151
286
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุดแข็ง-จุดอ่อน)

ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นภำยใน
จุดแข็ง (Strengeths)
1. บุคลากรมีความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมเรียนรูเ้ พื่อสร้าง
องค์กร
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญ และสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน เอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน
3. โครงสร้างองค์กรในระดับต่างๆ มีความชัดเจน และสนับสนุนการดาเนินงานได้เป็นอย่างดี
4. มีหลักสูตรทีห่ ลากหลาย
5. มีการกระจายอานาจไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างชัดเจนทาให้การทางานมีความคล่องตัว และ
หน่วยงานภายในมีอิสระในการทางาน
6. มีกลยุทธ์ท่สี อดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิน่
7. การบริหารงานในมหาวิทยาลัยฯ มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้จากการประเมินอยู่ใน
ระดับดี
8. หน่วยงานมีการกาหนดกลยุทธ์ท่สี อดคล้องกับพันธกิจทัง้ 4 ด้าน
9. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ด้านอาคารสถานที่ เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรขาดความชานาญด้านทักษะภาษาอังกฤษ
2. การบริหารทรัพยากรที่มีนามาใช้ยังไม่คุ้มค่า เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ขาดการบารุงรักษา
3. บุคลากรขาดจิตสาธารณะในการทางาน / ขาดการอุทศิ เวลาให้กับองค์กร
4. บุคลากรไม่เพียงพอ สายวิชาการอาจารย์ระดับปริญญาเอกประจาหลักสูตรยังไม่ครบตามเกณฑ์
5. บุคลากรดารงตาแหน่งทางวิชาการมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบจากจานวนอาจารย์ประจา
6. ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางยังไม่ผา่ นการอบรมผูบ้ ริหาร
7. ระบบการปฏิบัตงิ าน และระบบฐานข้อมูล ของหน่วยงานภายในยังขาดความเชื่อมโยงกัน และล้าสมัย
8. การมอบหมายภาระงานของบุคลากรไม่ตรงกับความถนัด
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ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (โอกาส-ภัยคุกคาม)
ประเด็นกำรวิเครำะห์
ประเด็นภำยนอก
โอกำส (Opportunities)
1. พระบรมราโชบายทีใ่ ห้ความสาคัญ และส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. จังหวัดและหน่วยงานภายนอก ให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มี
การบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
3. มีเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. ทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
5. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัตงิ านที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
6. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นนิติบุคคล
7. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนทางด้านการศึกษา และการบูรณาการวิชาการของสถานศึกษา
8. มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ตั้งอยูใ่ นพืน้ ที่ทม่ี ีกลุ่มชาติพนั ธุ์ทห่ี ลากหลายและมีบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม และชาติพนั ธุ์

ภัยคุกคาม (Threats)
1. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง ขาดความชัดเจน
2. ภาวะการแข่งขันและค่านิยมเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
3. อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง
4. ยังไม่ได้รับอัตรากาลังจากรัฐบาล
5. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
6. นโยบาย กยศ. มีความเข้มงวดมากขึน้

ตำแหน่งยุทธศำสตร์
O

(0.47, 1.05)

1.5
1
0.5

S

1.5

1

0.5

-0.5
-0.5
-1
-1.5

T

-1

-1.5

W
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บทที่ 3
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. (2561-2565)
ปรัชญำ
“ควำมรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”

ปณิธำน
ตั้งมั่น :
มุ่งมั่น :
เชือ่ มั่น :
ถือมั่น :

ในความเป็นธรรม
ในความเป็นเลิศ
ในคุณค่าของคนและการทางานเป็นทีม
ในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม

วิสัยทัศน์
“มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ เป็นต้นแบบกำรผลิตและพัฒนำครู วิจยั สร้ำงองค์ควำมรู้
พัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นสูน่ วัตกรรม นำพำเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม น้อม
นำศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวติ และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยัง่ ยืนภำยในปี 2565”

วัฒนธรรมองค์กร
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ค่ำนิยมหลักขององค์กร
ควำมรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนให้เข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญำไทย

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศ
2. วิจัย สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมให้มีคุณภาพบนพืน้ ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
3. ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพขัน้ สูง
4. บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่พี ร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น
3. เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่
เหมาะสม
5. เพื่อศึกษา วิจยั ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
6. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินภารกิจ ได้อย่างมี
คุณภาพ

อัตลักษณ์
“บัณฑิตจิตสำธำรณะ”
บัณฑิตที่เน้นการเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน เอาใจ
ใส่และห่วงใยในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ คิดและปฏิบัติในทางที่ดี มีความ
สานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมี
ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
1. บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรูค้ วามสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการประกอบ
อาชีพและสามารถบูรณาการความรูท้ ี่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
2. นวัตกรรมและองค์ความรูท้ ี่ได้จากการวิจัยนาไปพัฒนาสังคมท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
3. บุคลากรทางการศึกษามีจติ วิญญาณความเป็นครูและมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 กำรผลิตและพัฒนำบัณฑิตที่มีคุณภำพ มีคุณธรรม สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการประกอบ
อาชีพและสามารถบูรณาการความรูท้ ี่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นปละประเทศ
กลยุ ท ธ์ ท่ี 1.1 พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอน และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา

มาตรการ
1) พั ฒนาหลักสูตรใหม่ ปรับหลักสู ตรเดิม ที่เน้น สมรรถนะของนักศึ กษา (CompetencyBased Curriculum) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการทางานได้จริง
2) จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ “รู้จริงและปฏิบัติได้” เน้นบูรณาการเรียนรู้และการทางาน
ร่วมมือกับสถานประกอบการให้มีส่วนร่ วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใน
สถานที่จริงตามหลักพหุปัญญา
3) กากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
4) พั ฒ นาสมรรถนะภาวะผู้น าและนัน ทนาการเพื่อ พั ฒ นานั กศึ กษาทั้งด้านร่างกายและ
สติปัญญา
5) พัฒนาการเรียนการสอนโดยนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ และจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
ที่เหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรอย่างเพียงพอ
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6) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะด้าน
การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ และสามารถบู ร ณาการการเรีย นการสอนกั บ การวิจั ย บริก ารวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรมได้
7) ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
8) สร้างพื้นที่กระบวนการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย อาทิ การเรียนบนฐานโครงการ ฐานปัญหา
ฐานวิจัย เรียนรูค้ กู่ ารทางาน หรือเรียนรูค้ กู่ ารบริการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
9) เสริมสร้างความผูกพันของนักศึกษาที่มตี ่อมหาวิทยาลัยเพื่อการกลับมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ผ่านสมาคมศิษย์เก่า
10) เสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น โรงเรียน สถานประกอบการ และองค์กรอื่นๆ ที่มี
คุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 กำรวิจัย กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนำสังคม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- นวัตกรรมและองค์ความรูท้ ี่ได้จากการนาวิจัยนาไปพัฒนาสังคมท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 2.2 บูรณาการงานวิจัยกับภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
สังคม และประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 2.3 ส่งเสริมกลไกการนาผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ

มาตรการ
1) พัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย โดยใช้
ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (Community - Based Research)
2) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิชาการทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ
3) จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย มีผเู้ ชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละทางานวิจัยร่วมกัน
4) ให้การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม การวิจัยที่เกิดจากทรัพยากรท้องถิ่น และ
การใช้ประโยชน์จากการวิจัย ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
5) พัฒนาเครือข่ายการวิจัยโดยเน้นการบูรณาการตามศาสตร์และตามความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น
6) ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อ
เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น
7) ส่งเสริมการนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากการวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง
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8) พัฒนาอาจารย์ส่วนใหญ่ให้เป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่มืออาชีพ และมีการบูรณาการงานวิจัย
เชิงพืน้ ที่แบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศ
9) แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยในพื้นที่ หรือระดับ ชาติ เพื่อมา
พัฒนาหรือแก้ปัญหาในพืน้ ที่
10) สนับสนุนการนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือนาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่านการขึน้ ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย หรือช่องทางอื่นๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- บุคลากรทางการศึกษามีจติ วิญญาณความเป็นครู และมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ท่ี 3.1 ผลิตครูทีได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมือ
อาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒแิ ละตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้

มาตรการ
1) ผลิตและพัฒนาครู ให้มีความสามารถมีทักษะ เทคนิควิธีการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงการสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community ; PLC)
2) พั ฒ นาศั ก ยภาพครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะในด้ า นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาครูประจาการและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครู
มืออาชีพ
4) พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษา ทั้งในระดับการศึกษา
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในท้องถิ่น และในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5) พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพครู การคัดเลือกโรงเรียน
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ครู
6) พัฒนาระบบการติดตามผลบัณฑิต ถึงระดับสาขาวิชา เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรบริกำรวิชำกำรและน้อมนำแนวพระรำชดำริ ที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรพัฒนำของสังคมท้องถิ่น

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและน้อมนาแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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กลยุทธ์ท่ี 4.2 บูรณาการพั นธกิจสัมพั นธ์เพื่อ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อ มของ
ท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 4.3 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 4.4 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เข้มแข็ง

มาตรการ
1) สร้างระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม เพื่อให้การดาเนินการโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2) จัดทาฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การผลิต การวิจัย และการบริการทางวิชาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
3) พั ฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุม ชนท้องถิ่น เพื่อพั ฒ นา
ทักษะบุคลากรของชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการทางาน
4) บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาร่วมเรียนรู้กับ
ชุมชน เพื่อการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย
5) ส่งเสริม สนั บสนุนและดาเนิน กิจกรรมตามแนวพระราชดาริเพื่อพัฒ นาความเข้มแข็ง
ชุมชนท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัยในท้องถิ่น โดยพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูส้ งู วัยเน้นไป
ที่หลักสูตรต่อเนื่อง
7) สร้า งหลั ก สู ต รการอบรมและศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ บริก ารวิช าการแก่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่
หลากหลายตอบสนองความต้องการในเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
8) พั ฒ นาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม ด้านอาชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และการสร้างรายได้ของ
ชุมชนท้องถิ่น
9) ส่งเสริมศูนย์การเรียนรูใ้ นชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ ามแนวพระราชดาริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 กำรอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุ ท ธ์ ท่ี 5.2 บู ร ณ าการพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาสั ง คมท้ อ งถิ่ น ด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
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มาตรการ
1) พัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณา
การกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย
2) อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
3) ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
4) สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา ทานุบารุง
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
6) รวบรวมข้อมูลและจัดทาผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดให้เป็นที่
ยอมรับเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิง
7) พัฒนาสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ของชุมชน ท้องถิ่นและผู้มาเยือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- ระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 6.1 พัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศด้วยหลัก ธรรมาภิบาลและเสริมสร้างระบบ
บริหารงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น E-University
กลยุทธ์ท่ี 6.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน

มาตรการ
1) ทบทวนปรับ ปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการท างานให้กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง มี
ความยืดหยุ่น โดยเน้น ประสิทธิผลของงาน และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการให้ครบทุก
พันธกิจ
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อการรับรองการ
แข่งขันในอนาคต
3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างความ
ประทับใจแก่ผมู้ าเยือน
4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
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5) สร้างเครือข่ายของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร ทั้งใน
และต่างประเทศ
6) สร้างแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนาไปสู่ความศรัทธาของบุคลากร และความ
ร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย
7) จัดระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์ ให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจติ ัล
8) ปรับปรุงระบบการประเมินงานและสมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ที่ได้รับการยอมรับของบุคลากร
9) ส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
10) ส่งเสริมบุ คลากรสายสนั บสนุ นให้มีความชานาญในตาแหน่งงาน และสามารถเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึน้ ได้
11) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทุกคนให้สามารถสื่อสารในระดับใช้งานได้
12) ยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทาคุณความดี หรือสร้างผลงานจนสร้างชื่อเสียงแก่
มหาวิทยาลัย
13) เสริมสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพั ฒ นา
ท้องถิ่นแก่บุคลากร
14) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม
15) ส่งเสริมให้มีการกาหนดกระบวนการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
16) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ในการพัฒนาองค์กรทุกระดับ
17) ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเป็น Green University

38

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงกำรขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
การผลิตและพัฒนา
บัณฑิตที่มีคุณภาพ
คุณธรรมสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และประเทศ

บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถและจิตอาสา มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ
และสามารถบูรณาการ
ความรูท้ ี่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิน่ และ
ประเทศ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรูค้ วามสามารถด้านภาษา ต่างประเทศตาม
สกอ. กาหนด (ภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศ
อาเซียน)
2. ร้อยละของนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี
4. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาตรง
สาขาวิชา ที่สาเร็จการศึกษา
5. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รบั รองจากสถาบันวิชาชีพ
6.สัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อนักศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์
7. ร้อยละของนักศึกษาทีส่ อบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการกาลังคนและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

8. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติงาน
จริง (Work Integrated Leaning)
9. จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศ
3. พัฒนาบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม
เกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการด้านอืน่ ๆ
10. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต (วัดคุณภาพ
บัณฑิต คุณธรรม จริยธรรม)
11. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ สร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดกับนักศึกษา
12. ระดับความสาเร็จของการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 นวัตกรรมและองค์ความรูท้ ี่ได้
จากการวิจัยนาไปพัฒนา
การวิจัย การสร้างองค์
ความรูแ้ ละนวัตกรรมเพื่อ สังคมท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
พัฒนาสังคม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. ร้อยละโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่
กาหนดต่อโครงการวิจยั /งานสร้างสรรค์
2. จานวนของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่นี ามาใช้
อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจา
และ/หรือนักวิจัย

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ผลิต
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

3. จานวนงานวิจยั ที่ถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่ตอบสนอง
โจทย์ปัญหาท้องถิน่

3. ส่งเสริมกลไกการนาผลงานวิจัย องค์ความรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคมและประเทศ

2. บูรณาการงานวิจยั กับภาครัฐและเอกชนเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ สังคม และ
ประเทศ
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ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
การผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

เป้ำประสงค์
บุคลากรทางการศึกษามีจติ
วิญญาณความเป็นครูและมี
สมรรถนะตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. ระดับความสาเร็จของการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนา
3. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ
5. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
6. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

1. ผลิตครูทีได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจติ
วิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิน่
2. พัฒนาศัยกภาพครูของครู ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒแิ ละตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึน้
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ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนทั้งในด้าน
การบริการวิชาการและ
น้อมนาแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของสังคม
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. จานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการหลักปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
2. จานวนการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและภูมิภาค
4. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
5. จานวนชุมชนทีไ่ ด้รับโครงการบริการวิชาการแล้ว
สามารถพึ่งพาตนเองได้

1 ส่งเสริมและน้อมนาแนวพระราชดาริเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่เป็นไป
ตามบริบทและความต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ่น

6. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับบุคลากร
ประจาการและประชาชนทั่วไป
7. ระดับความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือท้องถิ่นให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
8. จานวนชุมชนทีไ่ ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

3 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพให้ได้
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
4 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่
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ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ

เป้ำประสงค์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เผยแพร่และการอนุรักษ์ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีการบูรณา
การ กับการเรียนการสอนต่อนักศึกษาทั้งหมด
2. ร้อยละความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อสภาพภูมิทศั น์และสิง่ แวดล้อมของมหาวิทยาลัย

3. จานวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนากับภาคีเครือข่ายให้มี
มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับจังหวัด ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4. จานวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพืน้ บ้านที่รวบรวม
และเผยแพร่

กลยุทธ์
1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคม
ท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและ
กีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสุขภาพ
3 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 ระบบบริหารจัดการที่ดมี ี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและ
การพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบได้
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ
2. ระดับความสาเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง
3. ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
4. ร้อยละของคณะ/สานัก/สถาบัน ทีม่ ีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
5. ระดับความสาเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็น Green & Clean University
6. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
7. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายใน

1 พัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศด้วยหลักธรร
มาภิบาลและเสริมสร้างระบบบริหารงานตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัย

8. ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
บุคลากร

2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น E-University
3 พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม
4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาการ
และวิชาชีพ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ

เป้ำประสงค์
บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถและจิต
อาสา มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพและ
สามารถบูรณาการ
ความรูท้ ี่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
2561

1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
50
เกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ
ตาม สกอ. กาหนด (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาในประเทศอาเซียน)
2. ร้อยละของนักศึกษาทีส่ าเร็จ
70
การศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
70
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในเวลา 1 ปี
4. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
60
ตรีที่ได้งานทาตรงสาขาวิชา ทีส่ าเร็จ
การศึกษา
5. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รบั รอง
100
จากสถาบันวิชาชีพ
6.สัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 20/80
ต่อนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์
7. ร้อยละของนักศึกษาทีส่ อบผ่าน
100
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
8. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีการ 100
จัดการเรียน การสอนโดยผู้เรียน
สามารถเรียนรูจ้ ากการปฏิบัตงิ านจริง
(Work Integrated Leaning)
9. จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่
20
ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ
ด้านอื่นๆ

2562

2563

2564

2565

55

60

65

70

70

70

70

70

70

70

70

70

65

70

70

70

100

100

100

100

20/80

20/80

100

100

100

100

100

100

100

100

20

20

20

20

20/80 20/80
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เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
10. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต (วัดคุณภาพบัณฑิต คุณธรรม
จริยธรรม)
11. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ สร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดกับนักศึกษา
12. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

ค่ำเป้ำหมำย
2561

2562

2563

2564

2565

3.51

3.60

3.65

3.70

3.75

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

นวัตกรรมและองค์
ความรูท้ ี่ได้จากการวิจัย
นาไปพัฒนาสังคม
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

1. ร้อยละโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ภายใน
ปีงบประมาณ หรือในระยะเวลาที่
กาหนดต่อโครงการวิจยั /งาน
สร้างสรรค์
2. จานวนของงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ที่นามาใช้อนั ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์
ประจาและ/หรือนักวิจยั
3. จานวนงานวิจยั ที่ถ่ายทอดองค์
ความรูท้ ี่ตอบสนองโจทย์ปัญหา
ท้องถิ่น

ค่ำเป้ำหมำย
2561

2562

2563

2564

2565

80

80

80

80

80

20

25

30

30

30

20

25

30

30

30
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

บุคลากรทางการศึกษามี
จิตวิญญาณความเป็นครู
และมีสมรรถนะตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

1. ระดับความสาเร็จของการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการได้รับการส่งเสริมและการ
พัฒนา
3. ระดับความสาเร็จของการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครูและประสิทธิผลของการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
5. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด
6. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด

ค่ำเป้ำหมำย
2561

2562

2563

2564

2565

5

5

5

5

5

80

80

85

85

85

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

25

28

30

35

40

10

12

14

18

20
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริ ทีต่ อบสนองความต้องการพัฒนา
ของสังคมท้องถิ่น

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. จานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนการสอน
2. จานวนการนาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกิจกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
4. จานวนชุมชนที่ได้รับโครงการ
บริการวิชาการแล้วสามารถพึง่ พา
ตนเองได้
5. จานวนหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับ
บุคลากรประจาการและประชาชน
ทั่วไป
6. ระดับความสาเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
7. จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

ค่ำเป้ำหมำย
2561

2562

2563

2564

2565

10

10

12

14

16

30

30

35

35

35

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

25

25

30

30

30

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เผยแพร่และการอนุรักษ์
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน
ต่อนักศึกษาทัง้ หมด
2. ร้อยละความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีตอ่ สภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
3. จานวนแหล่งเรียนรูด้ ้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทีม่ หาวิทยาลัย
ร่วมพัฒนากับภาคีเครือข่ายให้มี
มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับจังหวัด
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4. จานวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
พืน้ บ้านที่รวบรวมและเผยแพร่

ค่ำเป้ำหมำย
2561

2562

2563

2564

2565

80

80

85

85

90

80

80

80

80

80

1

1

2

3

3

1

2

2

3

3
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

ระบบบริหารจัดการที่ดมี ี 1. ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติ
ประสิทธิภาพ โปรงใส
ตามแผนปฏิบัติราชการ
และตรวจสอบได้
2. ระดับความสาเร็จของแผนบริหาร
ความเสี่ยง
3. ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4. ร้อยละของคณะ/สานัก/สถาบัน ทีม่ ี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิ
บาล
5. ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น Green & Clean
University
6. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
7. ระดับความสาเร็จของการประกัน
คุณภาพภายใน
8. ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร

ค่ำเป้ำหมำย
2561

2562

2563

2564

2565

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

70

75

80

85

85

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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บทที่ 4
กำรนำแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัติ
แนวทำงกำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
จากประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏศรีสะเกษ มีประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 6 ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ 25 กลยุ ท ธ์ 25 ตั ว ชี้วั ด ดั ง นั้น เพื่ อ ให้ ก ารน ายุ ท ธศาสตร์ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี แนวทางในการ
ดาเนินงานที่ ชัดเจน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจึงกาหนดแนวทางในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ไว้ดังนี้

1) แนวทำงกำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
ในการแปลงแผน หรือนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
2565) ไปสู่การปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการนาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปจัดทาเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายให้แก่
คณะ สานัก สถาบัน กอง และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่ อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้
1.1) สร้างการมีส่ วนร่วมของบุ คลากรทุกระดับ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจร่ วมกัน
เกี่ยวกับแผน และกลวิธีนาแผนลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเกิด
ทักษะในการนาไปปฏิบัติ
1.2) การถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ข องมหาวิท ยาลั ย สู่ ระดั บ คณะ ส านั ก สถาบั น กอง และ
หน่วยงานต่างๆ โดยการชีแ้ จงทาความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ก าหนดค่ า เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ โครงการ กิ จ กรรม ตลอดจนทรัพ ยากรที่ ต้ อ งการส าหรับ จั ด ท า
งบประมาณประจาปี
1.3) สนั บสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทาความเข้าใจในแต่ ละประเด็ นที่ หน่ วยงานของตนเอง
รับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อย และบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมเป็นต้น
1.4) สนับสนุนโครงการที่กาหนดไว้ให้ สามารถดาเนินไปได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย คณะ สานัก
สถาบัน กอง และหน่วยงานต่างๆ ต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงการ ระบบ หรือระเบียบ บุคลากร
งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
1.5) การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อนาไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ
1.6) จัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง วางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น
การบริการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ ตลอดจนการ
กาหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ เพื่อถ่า ยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้ าหมายให้แก่คณะ สานัก สถาบัน กอง
และหน่วยงานต่างๆ โดยพัฒนาระบบการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์แผนให้บุคลากรได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่หลากหลาย
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1.7) การบริหารแผนการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยจัดระบบการบริหารแผนปฏิบัติราชการ
ให้มีกลไกเพื่อเฝ้ าระวังและตรวจสอบแผนการดาเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อน จากแผนเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานผลตามลาดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายไตรมาส
1.8) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของโครงการ/กิจกรรม และความสาเร็จของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่ อให้เกิดการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่ได้จริงกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ ภายใต้การบูรณาการระบบการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติ ราชการตามคารับ รองการปฏิบั ติ ราชการของ ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และหน่ว ยงาน
ภายนอกต่างๆ

2) แผนที่ยุทธศำสตร์เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ศรีส ะเกษ ได้ จั ด ให้ มี ก ารแปลงนโยบายการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยกาหนดขึน้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษใน 5 ปีข้างหน้า
ประสิ ท ธิ ผ ลมิ ติ ป ระสิ ท ธิ ภ าพมิ ติ คุ ณ ภาพและมิ ติ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ารโดยแยกวิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6 ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริ ที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย โดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล
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แผนที่ยทุ ธศำสตร์เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ เป็นต้นแบบกำรผลิตและพัฒนำครู วิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ พัฒนำภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่ นสู่นวัตกรรม นำพำเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศำสตร์พระรำชำ สูก่ ำรพัฒนำคุณภำพชีวติ และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนภำยในปี 25 65

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

1. การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่
มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น
และประเทศ

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา
มีทักษะในการประกอบอาชีพและ
สามารถบูรณาการความรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ

2. นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยนาไปพัฒนา
สังคมท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

กลยุทธ์

2. วิจัย สร้างองค์ความรูแ้ ละ
นวัตกรรมให้มีคุณภาพบนพืน้ ฐาน
ของภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ภูมิปญ
ั ญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล
…………….......................................
............…….
2.
การวิจัย การสร้างองค์

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
มีความรู้คคู่ ุณธรรม มี
สมรรถนะสอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และประกันคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการกาลังคน
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้
เป็นบุคลากรคุณภาพมีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานสูง
4. พัฒนาบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้
คุณธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคประชาชน ภาครัฐ และ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
มีคุณภาพ
2. บูรณาการงานวิจัยกับภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น สังคม และประเทศ
3. ส่งเสริมกลไกการนาผลงานวิจัย องค์
ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และประเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคม

3. ผลิตและพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพขั้นสูง
…………….............................
3......................…….
การผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
…………….............................
3.
บุคลากรทางการศึกษา
.....................…….
มีจติ วิญญาณความเป็นครู
และมีสมรรถนะตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1. ผลิตครูทไี ด้มาตรฐานวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น
2. พัฒนาศัยกภาพครูของครู ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเป็นมืออาชีพ

4. บริการทางวิชาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
น้อมนาแนวพระราชดาริเพื่อ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น

5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น

6. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้มคี วาม
คล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

4. การบริการวิชาการและ
น้อมนาแนวพระราชดาริ ที่
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของสังคมท้องถิ่น

5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ

6. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

5. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เผยแพร่และการอนุรักษ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

6. ระบบบริหารจัดการที่ดมี ี
ประสิทธิภาพ โปรงใสและ
ตรวจสอบได้

1. ส่งเสริมและน้อมนาแนว
พระราชดาริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและ
ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการและ
วิชาชีพให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
4. พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ
และวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
บริการวิชาการและวิชาชีพให้เข้มแข็ง

1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สุขภาพ
3. ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

1. พัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
ระบบบริหารงานตามโครงสร้าง
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น EUniversity
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
มีส่วนร่วม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรท้องถิ่นทัง้ ภาครัฐและเอกชน

~ 54 ~

จุดเน้
ฒนา
้ น/ในการพั
้

พัฒนำ
พัฒนำ

เครือข่ำย

พัฒนำ

คุณภำพ

ควำม

วิชำกำร

รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ยกกระดับคุณภำพ
บัณฑิต

ยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัย

ยกระดับ

ศักยภำพ

ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำร

คุณภำพ

บุคลำกร

วิชำกำร
ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปะและ

ต่อสังคม

ยกระดับบเป็
ยกระดั
เป็นน
มหำวิททยำลั
มหาวิ
ยาลัยย
ชัชั้น้นนนำสู
าสู่ก่กำราร
พัฒนำท้องถิ่น
พัฒนา
ท้องถิ่น

บัณฑิต

วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการ

2561

2562

2563

2564

(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ศรีสะเกษ 2561-2565

2565

55

1. กำรติ ด ตำมเพื่ อ ให้ เกิ ด กำรตรวจสอบประเมิ น ผล กำรเรี ย นรู้ และกำรปรั บ เปลี่ ย น
ยุทธศำสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย จะน าข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์
ของมหาวิท ยาลั ย เข้าสู่ ระบบและกลไกของการประกั นคุ ณ ภาพของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ ให้ผู้ บ ริห าร
ได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบ หน้าในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เป็น ระยะ ๆ โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
2. บทบำทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ ต่อกำรนำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ
การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากร
ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงถึงบุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของ มหาวิท ยาลั ย โดยมี ค ณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ที่ มีบ ทบาทส าคั ญ ในการก ากั บ ทิ ศ ทาง
ให้ความเห็นชอบต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เอื้อต่อการ
บรรลุ เป้าหมาย และการติ ด ตามความคืบ หน้าของการดาเนิน งาน นอกจากนี้ ยั งมีห น่วยงานอิสระ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เข้ า มาช่ ว ยในการติ ด ตามตรวจสอบผลการด าเนิ น งานของผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ ให้
การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล กระบวนการ
ในการเชื่อมโยง จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
3. กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
3.1 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
1) เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานรายไตรมาสกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
2) เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานต่ า ง ๆ รวมทั้ งเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจทบทวนทิ ศ ทาง นโยบาย และแนวทาง
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการชุมชนและประเทศชาติ
3.2 แนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งดั ง นั้ น การบริ ห า ร
งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ โ ดยเฉพาะการดาเนิ น งานตามโครงการ
และการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปอย่ า งประห ยั ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ป ร ะ โย ช น์ ส ู ง สุ ด ต่ อ ก า ร บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ภ า พ ร ว ม ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและรายงานการใช้ ง บประมาณเป็ น ไปตามแผนที่
กาหนดทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณ เงิ น รายได้ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง กาหนดแนว
ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การงบประมาณตามประเภทรายจ่ า ย ดั ง นี้
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1. งบบุคลำกร (เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว)
2. งบดำเนินงำน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
2.1 งบประมาณแผ่นดินเร่งรัดให้หน่วยงานดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภาย
ในไตรมาสที่ 3 และดาเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 สิงหาคม ของปีงบประมาณ (เว้นแต่
ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายประจา)
กรณีหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัย
อาจถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณจากสานักงบประมาณในปีถัดไป
2.2 งบประมาณเงินรายได้ เร่งรัดให้หน่วยงานมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้น
ภายในวั น ที่ 15 กั น ยายน ของปี งบ ป ระม าณ เว้ น แต่ ร ายการที่ จะต้ อ งเบิ กจ่ า ยผู ก พั น ไป
จนถึง 30 กันยายน ของปีงบประมาณ รวมทั้งค่าสอน ค่านิเทศที่ดาเนินการต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม
ของปีงบประมาณถัดไป
2.3 มหาวิทยาลัยจะรวบรวมเงินเหลือจ่ายจากทุกหน่วยงานเพื่อนาไปบริหารจัดการใน
รายการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย (เว้นแต่รายการที่ได้ผูกพัน
ไว้แล้ว) ตามกาหนดวันสิ้นสุดการส่งเรื่องเบิกจ่ายที่งานการเงินบัญชีและรายได้ ตามข้อ 2.1 และ 2.2
โดยจะรวบรวมเงินเหลือจ่ายจากทุกหน่วยงานตามกาหนด ดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน วันที่ 10 สิงหาคม ของปีงบประมาณ
2) งบประมาณเงินรายได้ วันที่ 15 กันยายน ของปีงบประมาณ
2.4 สาหรับค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่า และค่าจ้าง
เหมาบริการ)ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อนเป็นลาดับแรกแล้วจึงเบิกจ่ายจากเงิงบประมาณ
เงินรายได้ตงั้ แต่ตุลาคม – กันยายน

3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
3.1 หน่วยงานที่ได้รับ จัด สรรงบประมาณจะต้องปฏิบัติตามแผนงานการจัดซื้ ดจัดจ้างที่
สานักงบประมาณเห็นชอบอย่างเคร่งครัด (การจัดทาสัญญาจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ)
3.2 ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ดาเนินการดังนี้
1) ค่าครุภัณฑ์ ดาเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างโดยจัดทารายละเอียด คุณลักษณะ
ที่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจนเป็ น ไปตามมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ส่ ง มายั ง กองนโยบายและแผน หลั ง จากร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีผ่านวาระ 2-3 (30 สิงหาคม ของปีงบประมาณก่อนหน้า)
และดาเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิน้ ภายในสิน้ ไตรมาส 1
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2) ปรั บ ปรุ ง /สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง หน่ ว ยงานประสานงานกั บ งานอาคารสถานที่ แ ละบริ ก าร
ในการจัดทารายละเอียดแบบรูปรายการ และมอบงานพัสดุกลางดาเนินการจัดจ้างต่อไป โดยให้เริ่ม
หลั ง จากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บป ระมาณ รายจ่ า ยประจ าปี ผ่ า นวาระ 2 -3 (30 สิ ง หาคม
ของ ปีงบประมาณก่อนหน้า)และด าเนินการเบิก จ่ายรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างปีเดียวให้เสร็จสิ้ น
ภายในสิน้ ไตรมาส 1 สาหรับสิ่งก่อสร้างผูกพันให้ดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิน้ ไตรมาส 4
3.3 การด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ทุ ก รายการ หน่ ว ยงานต้ อ งด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง และ/หรือของมหาวิทยาลัย
3.4 รายการที่ ไม่ส ามารถด าเนินการได้ ทันตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือไม่สามารถ
ดาเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทัน ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รายการนั้นอาจจะถู กรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายการใหม่ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
และมีความพร้อมในการดาเนินการต่อไป

4. งบอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น
4.1 หน่วยงานที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิ น เพื่อจ้างพนัก งานมหาวิทยาลัย ใน
หมวดเงิน อุ ด หนุน จะต้ อ งด าเนิ น การจ้ างตามระเบี ย บและขั้น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บที่ ส านั ก
งบประมาณ และ/หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ ด าเนิ น การตั้ ง แต่ (ตุ ล าคม – กรกฎาคม ของ
ปีงบประมาณ)
4.2 กรณีโครงการบริการวิชาการ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการวิจัยและ
โครงการอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด อนึ่ง สาหรับ
โครงการบริการวิชาการ จะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3.3 เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
เพื่อให้เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดให้ทุกสถาบัน
การศึก ษารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ และ
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เร่ งรัด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ เป็ น ไปตามที่ ค ณะรัฐ มนตรี ก าหนด โดย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยดาเนินการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจ าปี แล้ ว รายงานให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย ทราบทุ ก ครั้งที่ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ดั งนั้ น
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏภู เก็ ต จึงก าหนดเป้ าหมายการเบิ ก จ่ายเงินงบประมาณประจาปี งบประมาณ
โดยคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร ดังตาราง 5.1

~ 58 ~

ตำรำง 5.1 เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
จำแนกตำมรำยไตรมำส ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
สิ้นไตรมำส สิ้นไตรมำส
รำยไตรมำส

ที่ 1

ที่ 2

สิ้นไตรมำส

สิ้นไตร
มำส

ที่ 3

ที่ 4
1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน
2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

21.11

43.11

65.11

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

30.29

52.29

74.29

ร้อยละ 88

ร้อยละ 96

3.4 มำตรกำรกำรติดตำมงบประมำณ
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นเดือน มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการ
ติดตามงบประมาณประจาปีงบประมาณ ดังนี้
1) ผูร้ ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ต้องลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าหน่วยงาน
และหัวหน้าหน่วยงานลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัยตามลาดับ
2) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและผู้ ร่ ว มด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม ต้ อ งด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ งาน
ทีก่ าหนดไว้ โดยนับเป็นภาระงานและเป็นผลงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
3) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ วยงาน เมื่ อ ด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมเสร็ จ สิ้ น
ตามแผนปฏิ บั ติ งาน ต้ อ งส่ งเรื่อ งเบิ ก จ่ ายภายใน 15 วัน พร้อ มส่ งรายงานผลการด าเนิ น โครงการ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานและกองนโยบายและแผนภายใน 30 วัน
4) ส านัก งานอธิ ก ารบดีโดยกองนโยบายและแผน ประสานรวบรวมข้อ มูล สรุป ผลรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และหัวหน้าหน่วยงานภายใน
วันที่ 15 แล้วเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
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5) ทุกสิ้นไตรมาส สานักงานอธิการบดีโดยกองนโยบายและแผน ประสานรวบรวมรายงาน
สรุปผลติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจากทุกหน่วยงาน
โดยภาพรวม เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
6) กรณี ที่ โ ครงการ/กิ จ กรรมใดไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการภายใน 1 เดื อ น
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต้องทาบันทึกรายงานปัญหา/อุปสรรคที่ไม่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ต่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน/มหาวิ ท ยาลั ย /คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามล าดั บ
เพื่อพิจารณา ดังนี้
(1) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/กิ จกรรม ด าเนิ น การแก้ ไ ข/ปรั บ ปรุ ง การจั ด ท าโครงการ
แล้วดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(2) โครงการ/กิจกรรมใดที่ไม่ได้ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจะต้องปรับ งบประมาณ
มาใช้ในโครงการที่จะไปปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีความสัมพันธ์
และความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2574) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
รวมไปถึงระบบการประเมิน คุณ ภาพ ประกอบด้วย การประเมิน คุณ ภาพภายนอก โดยสานั กงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน : สมศ.) การประเมินคุณภาพภายใน โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(ก.พ.ร.) ดังรูปที่ 5.1
แผนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 9
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12

สมศ.

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

สกอ.ประกันคุณภาพ
ภายใน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี
ศธ./สกอ.
ก.พ.ร.

นโยบายมหาวิทยาลัย/แผนปฏิบัติราชการประจาปีมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี หน่วยงาน/แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีหน่วยงาน

รูปที่ 5.1 ควำมเชื่อมโยงแผนต่ำง ๆ กับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2561-2565
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แผ นยุ ท ธศำสต ร์ ก ำรพั ฒ นำมห ำวิ ท ย ำลั ย รำชภั ฏ ศรี ส ะเกษ พ .ศ. 2561-2565
กับ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนของคณะรัฐมนตรีในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้
เกิ ด เป็ น พลั ง ผลั ก ดั น ร่ ว มกั น ไปสู่ เป้ า หมาย ภายใต้ ก ารน าของรั ฐ บาล พลเองประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 และเกณฑ์การประเมินคุณ ภาพภายใน (สกอ.) และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก (สมศ.) ดังรูปที่ 5.2 และ 5.3
แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคม
1. การผลิตและพัฒนาบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ มีคุณธรรม
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. การบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริ ที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น
5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
โดยยึกหลักธรรมาภิบาล

รูปที่ 5.2 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

62
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กับ แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏศรีสะเกษระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ

(พ.ศ. 2560 - 2564)

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

1. การผลิตและพัฒนาบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ มี
คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ
2. การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. การบริการวิชาการและน้อมนาแนว
พระราชดาริ ที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของสังคมท้องถิ่น
5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยโดยยึกหลักธรรมาภิบาล

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

รูปที่ 5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน (สกอ.) และกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) กับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ศรีสะเกษระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
องค์ประกอบกำรประเมิน

ประเด็นยุทธศำสตร์

องค์ประกอบของกำร

คุณภำพภำยนอก

มหำวิทยำลัย

ประเมินคุณภำพภำยใน

(สมศ.)
ด้านคุณภาพศิษย์
ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
ด้านมาตรการส่งเสริม
ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ด้านความสัมพันธ์กับสังคมชุมชน
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริการและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา

(สกอ.)
1. การผลิตและพัฒนาบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ
มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและประเทศ

การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม

การวิจัย

รูปที่ 5.3

3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มคี ุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. การบริการวิชาการและน้อมนาแนว
พระราชดาริ ที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของสังคมท้องถิ่น
5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยโดยยึกหลักธรรมาภิบาล

การบริการทางวิชาการแก่
สังคม
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และ
การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.2561-2565
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แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี (ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-2574) แผนยุทธศำสตร์และกลยุทธตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) กับ แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
แผนอุดมศึกษำระยะ

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะ

ยำว 15 ปี

12

เกษระยะ 5 ปี

(ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-

(พ.ศ. 2560-2564)

(พ.ศ. 2561-2565)

2574)

ประเด็น

กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์
- ธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการศึกษา
- การเงินอุดมศึกษา
- การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการเชิง
รุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็น

กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ 1.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีระบบและ
กลไกในการบริหารจัดการ
องค์กรและติดตามให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล
กลยุทธ์ 1.1.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานและการบูรณา
การข้อมูลในด้านต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 1.2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการบุคลากร
กลยุทธ์ 1.2.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการบุคลากร
กลยุทธ์ 1.3.1 สนับสนุนให้
บุคลากรนาประสบการณ์
และความรู้ที่ได้รับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัตงิ านจริง
กลยุทธ์ 1.3.2 ส่งเสริมการ
สร้างและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 6
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 6.1 พัฒนา
ระบบงานสูค่ วามเป็น
เลิศด้วยหลักธรรมาภิ
บาลและเสริมสร้าง
ระบบบริหารงานตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น EUniversity
กลยุทธ์ 6.3 พัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ทางานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรมี
ส่วนร่วม
กลยุทธ์ 6.4 ส่งเสริม
และสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองให้มคี วาม
เชี่ยวชาญในวิชาการ
และวิชาชีพ
กลยุทธ์ 6.5 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรท้องถิ่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

~ 65 ~
แผนอุดมศึกษำระยะ

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะ

ยำว 15 ปี

12

เกษระยะ 5 ปี

(ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-

(พ.ศ. 2560-2564)

(พ.ศ. 2561-2565)

2574)

ประเด็น

กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์
- รอยต่อกับการศึกษา
ระดับอื่น
- การแก้ปัญหา
อุดมศึกษาในปัจจุบัน
- เครือข่ายอุมศึกษา
- โครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการ
หลักสูตรเพื่อผลิต
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

ประเด็น

กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ 2.1.1 ส่งเสริมและ
ผลักดันตลอดจนกาหนด
นโยบายให้ส่วนงานจัด
การศึกษาดาเนินการ
กาหนดความชัดเจนของ
หลักสูตรและสามารถ
แสดงจุดเด่นของหลักสูตร
ผ่านกระบวนการกาหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กลยุทธ์ 2.1.2 พัฒนาระบบ
กลไกเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและ
การอานวยความสะดวกใน
รูปแบบสากล
กลยุทธ์ 2.2.1 ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
การผลิตบัณฑิตที่คดิ เป็น
ทาเป็น ตามแนวทางการ
จัดการศึกษาแบบ
KMUTMB(ไทย-เยอรมัน)(
KMUTMB character :
work bench,standard
codes of practice,and
learn via real case
studies)
กลยุทธ์ 2.3.1 พัฒนาคน
และระบบเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบสหวิทยาการเพื่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีคุณธรรม
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
และประเทศ

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน และประกัน
คุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการกาลังคนและ
การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บัณฑิต เป็นผู้มคี วามรู้
การผลิตและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม มี
บุคลากรทาง
จิตอาสา
การศึกษาให้มี
คุณภาพตาม
กลยุทธ์ 3.1 ผลิตครูทีได้
มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและมี
ชีพ
จิตวิญญาณความเป็น
ครูและสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนา
ศักยภาพครูของครู ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มคี วามเป็นมือ
อาชีพ

~ 66 ~
แผนอุดมศึกษำระยะ

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะ

ยำว 15 ปี

12

เกษระยะ 5 ปี

(ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-

(พ.ศ. 2560-2564)

(พ.ศ. 2561-2565)

2574)

ประเด็น

กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์

ประเด็น

กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์
ตอบสนองเครือข่ายทาง
วิชาการและวิจัยพัฒนา
จากหลากหลายหน่วยงาน
กลยุทธ 2.4.1 ส่งเสริมและ
ผลักดันให้มกี ระบวนการ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการ
ปฏิบัตงิ านแบบสากล
กลยุทธ์ 2.5.1 ส่งเสริมและ
ผลักดันตลอดจนกาหนด
นโยบายให้มกี ารเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมกับ
มหาวิทยาลัยในเรื่องการ
เรียนการสอน งานวิจัย
และการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนา
บุคลากรให้มีคุณวุฒิ
และตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น

~ 67 ~
แผนอุดมศึกษำระยะ

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะ

ยำว 15 ปี

12 (พ.ศ. 2560-2564)

เกษระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

(ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-

ประเด็น

2574)

ยุทธศำสตร์

- การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา
- เครือข่ายอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การวิจัย พัฒนา
และสร้างสรรค์
นวัตกรรม

กลยุทธ์

ประเด็น

กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริม
บุคลากร นักวิจัย ขอทุน
สนับสนุนงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จาก
แหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัย ทัง้
งบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้
กลยุทธ์ 3.1.2 สนับสนุนทุน
วิจัยภายในมหาวิทยาลัย
และแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก
กลยุทธ์ 3.1.3 ส่งเสริมให้
ศูนย์วจิ ัยเฉพาะทางหาแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอกหรือ
ภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ 3.1.4 ปรับปรุง
ระเบียบการดาเนินงาน
สนับสนุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยให้
มีความทันสมัยและคล่องตัว
กลยุทธ์ 3.1.5 ส่งเสริมการ
ตีพิมพ์ ผลงานวิจยั ในระดับ
นานาชาติ
กลยุทธ์ 3.1.6 ส่งเสริมการ
เผยแพร่หรือนาเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ 3.1.7 ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2
การวิจัย การสร้าง
องค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคม

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ผลิต
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 2.2 บูรณา
การงานวิจัยกับภาครัฐ
และเอกชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศ
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริม
กลไกการนา
ผลงานวิจัย องค์
ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีจากงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ตอ่
ชุมชน สังคมและ
ประเทศ
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แผนอุดมศึกษำระยะ

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะ

ยำว 15 ปี

12 (พ.ศ. 2560-2564)

เกษระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

(ฉบับที่ 3) (พ.ศ.2561-

ประเด็น

2574)

ยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ์ 3.1.8 เพิ่มจานวน
นักวิจัยหน้าใหม่ที่มี
ศักยภาพในการเขียน
บทความ
กลยุทธ์ 3.2.1 ส่งเสริมการ
นาผลงานไปขึน้ ทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
กลยุทธ์ 3.2.2 ส่งเสริมการ
นาทรัพย์สนิ ทางปัญญาไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ 3.2.3 ส่งเสริมกา
รานผลงานไปเผยแพร่และ/
หรือประกวดใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ

กลยุทธ์

~ 69 ~
แผนอุดมศึกษำระยะ

แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะ

ยำว 15 ปี

12 (พ.ศ. 2560-2564)

เกษระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

(ฉบับที่ 3) (พ.ศ.

ประเด็น

2561-2574)

ยุทธศำสตร์

- เครือข่ายอุดมศึกษา
- การแก้ปัญหา
อุดมศึกษาในปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างศักยภาพ
งานบริการวิชาการ
ให้มคี วามแข็งแรง
และเป็นที่ยอมรับ

กลยุทธ์

ประเด็น

กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ 4.1.1 เพิ่มและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การบริการวิชาการให้มี
คุณภาพ
กลยุทธ์ 4.1.2 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก
กลยุทธ์ 4.1.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศงานบริการ
วิชาการให้มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 4.1.4 เพิ่มศักยภาพ
การบริการวิชาการแบบ
One-stop Service
กลยุทธ์ 4.1.5 การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรใหม่
ในการให้บริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ 4.2.1 สร้างและ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ
กลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริม
สนับสนุนให้ส่วนงานต่าง ๆ
ด้านกิจกรรมให้บริการ
วิชาการอย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 4.3.1 สร้างและ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการให้บริการ
ภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมให้มี

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4
การบริการวิชาการ
และน้อมนาแนว
พระราชดาริ ที่
ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของ
สังคมท้องถิ่น

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริม
และน้อมนาแนว
พระราชดาริเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นกลยุทธ์ 4.2
บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ที่เป็นไปตามบริบทและ
ความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 4.3 พัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการและ
วิชาชีพให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนา
หลักสูตรบริการวิชาการ
และวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ 4.5 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
การบริการวิชาการและ
วิชาชีพให้เข้มแข็ง
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แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะ

ยำว 15 ปี

12 (พ.ศ. 2560-2564)

เกษระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

(ฉบับที่ 3) (พ.ศ.

ประเด็น

2561-2574)

ยุทธศำสตร์

- รอยต่อกับการศึกษา
ระดับอื่น
- การแก้ปัญหา
อุดมศึกษาในปัจจุบัน
- เครือข่ายอุดมศึกษา
- โครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
คุณธรรม และ
จริยธรรม

กลยุทธ์

ประเด็น

กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์
การเผยแพร่ผลงานจากงาน
บริการวิชาการสู่ภายนอก
กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมให้มี
การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาลในการเรียนการสอน
ของแต่ละวิชา
กลยุทธ์ 5.1.2 สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาลให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร
กลยุทธ์ 5.2.1 สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมสีเขียว
กลยุทธ์ 5.2.2 ส่งเสริม
วัฒนธรรมการจัด
การพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.3.1 สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมสากล
กลยุทธ์ 5.3.2 ส่งเสริมการ
สอดแทรกวัฒนธรรมสากล
ในการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษาและการ
ทางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5
การอนุรักษ์
ส่งเสริม และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 5.2 บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
การศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
สุขภาพ
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริม
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและสนองตอบต่อ
ประเด็นเร่งด่วนตาม
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ประเทศ และภารกิจของ
หน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัมนาเพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 1 เร่งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงานและ
นักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องค์
ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบ
สหวิทยาการและบุรณาการ
ความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน เพื่อมุง่ เป้าสนองตอบ
ต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
และภารกิจของหน่วยงาน
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาตามกรอบ
วิจัยมุง่ เป้าและวิจัยท้าทายไทยที่
เป็นประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี
และ 20 ปี หรือการเตรียมความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศในอนาคต
กลยุทธ์ 3 เสริมสร้างสังคมวิจัย
ในระดับท้องถิ่นและชุมชนให้มี
ศักยภาพเข้มแข็งในการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการวิจัยและพัฒนาแบบสห
สาขาให้สามารถได้รับการ
จัดสรรงบประมาณการวิจัย
อย่างต่อเนื่องระยะยาว เพื่อให้ได้
นวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัย การสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคม

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
ผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 2.2 บูรณาการ
งานวิจัยกับภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น สังคม
และประเทศ
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมกลไก
การนาผลงานวิจัย องค์
ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม
และประเทศ
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ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการ
นากระบวนการวิจัย
ผลงานวิจัย องค์ความรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ

ทางเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้และสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก
งานวิจัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม ด้าน
อุตสาหกรรม/พาณิชย์สังคม/
ชุมชน วิชาการและนโยบาย
กลยุทธ์ 2 สนับสนุนการวิจัยต่อ
ยอด เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มี
ศักยภาพไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการถ่ายทอด
และขยายผลการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี จากงานวิจัยอย่าง
ทั่วถึงด้านอุตสาหกรรม/พาณิชย์/
สังคม/ชุมชนวิชาการและ
นโยบาย
กลยุทธ์ 4 พัฒนาและปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการ กลไก วีการและการ
บังคับใช้ให้เอื้อต่อการนา
ผลงานวิจัย องค์ความรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โดยภาครัฐภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ชุมชน
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช้
นวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อนา

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 :
เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบ

ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

บูรณาการของประเทศให้
เข้มแข็ง เป็นเอกภาพและยั่งยืน
รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัย
ที่เหมาะสม

กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย
องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งรัดพัฒนาระบบ
วิจัยแบบบูรณาการของประเทศ
ตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
20 ปี และแผนปฏิรูประบบวิจัย
แบบบูรณาการของประเทศ
รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2 : ทบทวนและปฏิรูป
หน่วยงานหลักในระบบวิจัยแบบ
บูรณาการของประเทศ ให้ปรับ
บทบาท หน้าที่ ภารกิจ
โครงสร้าง และกลไกการทางาน
เพื่อให้มคี วามชัดเจน เชื่อมโยง
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ บูรณา
การและร่วมขับเคลื่อนการวิจัย
และการใช้ประโยชน์ให้สนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
และโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
ให้มีจานวนที่พอเพียงและได้
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
โครงสร้างพื้นฐานทางกลไกด้าน

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 :
พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจัย และพัฒนาของ
ประเทศ

ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

~ 74 ~
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษระยะ 5

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ

ปี พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

การวิจัยและพัฒนารวมถึงระบบ
การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ที่เอื้อและสนับสนุน ต่อการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
และการใช้ประโยชน์ในทุกภาค
เพิ่มจานวนและพัฒนาศักยภาพ ส่วน
ของบุคลากรด้านการวิจัยและ กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและ
พัฒนา เพื่อเพิ่มขีด
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ความสามารถในการแข่งจัน
ระบบสารสนเทศการวิจัย
ของประเทศ
รวมถึงระบบฐานข้อมูลการวิจัย
ของชาติให้เชื่อมโยง ครอบคลุม
สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกกับ
ผู้ใช้ และสามารถให้ประโยชน์ได้
ทั่วประเทศ
กลยุทธ์ 1 เร่งรัดการสร้าง
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ที่มีคุณภาพในภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาค
สังคม/ชุมชน รวมถึงเสริมสร้าง
สมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหม่
กลยุทธ์ 2 พัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพของบุคลากรในด้าน
การบริหารโครงการวิจัย การ
จัดการความรู้การถ่ายทอด และ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 7
กลยุทธ์ 3 พัฒนาและส่งเสริม
พัฒนาความร่วมมือของ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
เครือข่ายวิจัยในประเทศและ
นักวิจัย และอัตราค่าตอบแทน
ระหว่างประเทศ
เพื่อจูงใจและเก็บรักษาบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา
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กลยทุธ์ 4 พัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและพัฒนาให้เยาวชน
และบุคลากรในภูมภิ าคและ
ท้องถิ่น/ชุมชน
กลยุทธ์ 5 ยกย่องเชิดชู
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และ
บุคลากร ที่มคี วามโดดเด่นและ
สร้างประโยชน์ในวงกว้างสาหรับ
ทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 1 พัฒนาการบริหาร
จัดการเครือจ่ายวิจัยระดับชาติ
ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่าย
วิจัยของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ระหว่างเครือข่ายวิจัย ทุกภาค
ส่วนและทุกระดับในรูปแบบ
หุ้นส่วนความร่วมมือ
(Collaborative Partnership)
กลยุทธ์ 3 พัฒนาและขยาย
ความร่วมมือกับเครือจ่ายวิจัย
ต่างประเทศ นักวิจัยต่างประเทศ
และนักวิจัยไทยในต่างประเทศ
รวมถึงกลไกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ศูนย์ความร่วมมือ การ
ร่วมลงทุนวิจัย และยุทธศาสตร์
การทุตวิทยาศาสตร์
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