
โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

การประชุม
การบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ
• อ ำเภออรัญประเทศ
• อ ำเภอวัฒนำนคร

๔๒ พื้นที่ในเขตจังหวัดสระแก้ว 

พื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน ำชุมชน และ ชำวบ้ำน
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๑) เกดิองคค์วามรูจ้ากการวจิยัและ
พฒันาในการจดัการตนเองของชมุชน
ทอ้งถิน่โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ ทีผ่า่น
การเรยีนรูร้ว่มกนัของคนในชมุชน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ละ ๒ เรือ่ง 
(รวม ๘๔ เรือ่ง)

๖) บุคลากรขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ๔๒ คน ในชมุชนพืน้ที่
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้  ๔๒ 
แหง่
พฒันาขดีความสามารถดา้นการวจิยั
และ ดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูและ
จดัการความรูเ้พือ่การจดัการตนเอง
ของชมุชนทอ้งถิน่ 

๕) เกดิหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพ
นกัวจิยัเชงิพืน้ทีแ่ละการจดัการความรู ้
จ านวนไมน้่อยกวา่ ๑ หลกัสตูร 

๓) เกดิเครอืขา่ยนกัวชิาการเฉพาะ
เรือ่ง ทีห่นุนเสรมิการท างานวชิาการ
และการจดัการความรูข้องพืน้ที่
จ านวนไมน้่อยกวา่ ๒ เครอืขา่ย

๔.) เกดิคูม่อืและแนวทางการด าเนนิงาน
เฉพาะเรือ่งส าหรบัพืน้ที ่ภาคสีนบัสนุน 
และ มหาวทิยาลยั จ านวนไมน้่อยกว่า 
๒ เรือ่ง  และคูม่อืและแนวทาง
ด าเนินงาน

๒) เกดินวตักรรมการการจดัการตนเอง 
(ประเดน็หรอืพืน้ที)่ โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน
ทีม่อีงคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นกลไก
ขบัเคลือ่น รวม ๔๒ นวตักรรม

ตวัช้ีวดัของโครงการ 

• นกัวชิาการ ในมหาวทิยาลยั ๔๒ คน & นกัวชิาการ ทอ้งถิน่ ๔๒ คน 



ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการ 
โครงการย่อย

ที่
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓

เดือนที่ 

๑-๖

เดือนที่ 

๗-๑๒

เดือนที่ 

๑-๖

เดือนที่ 

๗-๑๒
เดือน

ที่ ๑-๖

เดือน

ที่ ๑-๖

๑. พัฒนาระบบ

และกลไกการ

สนับสนุนงานวิจัย

เชิงพื้นที่ 

(Research 

Mapping)

คู่มือบริหำรจัดกำรงำนวิจัยเชิงพ้ืนที่  คู่มือบริหำรจัดกำรงำนวิจัยเชิงพ้ืนทีท่ั้งในและนอกเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

 ระบบและกลไกกำรสนับสนุนงำนวิจัยเชิงพ้ืนที่

 หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรงำนวิจัยตำม

แนวทำงกำรท ำงำนร่วมของมหำวิทยำลัยกับชุมชนท้องถิ่น 

(University Engagement) 

 ข้อเสนอโครงกำรวิจัย ที่ครอบคลุม ๔๒ พ้ืนที่ ๘๔ กิจกรรม 

(ใน ๔ ประเด็นหลัก

 คู่มือกำรด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยและพัฒนำงำนกับชุมชน

ท้องถิ่น (University Engagement) ทั้งในและนอกเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

 

นักวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่เป็นนักวิชำกำรใน

มหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย ๔๐ คน

    

นักบริหำรงำนวิจัยได้รับกำรพัฒนำกำรน ำ

ใช้ข้อมูล TCNAP และ RECAP เพ่ือจัดท ำ 

Research Mapping เพ่ือกำรวิเครำะห์

ประเด็นโจทย์ของพ้ืนที่ของเครือข่ำย 

อย่ำงน้อย ๕ แห่ง

    

๒. สร้างองค์

ความรู้ 

(Research 

Project)

ผลงำนวิจัยที่ครอบคลุม ๔๒ พ้ืนที่ กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย

บทควำมวิจัย/บทควำมวิชำกำร/กำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร

พัฒนำและแก้ปัญหำในพื้นที่ อย่ำงน้อยจ ำนวน ๑๐ เรื่อง

 

นักวิจัยเชิงพ้ืนที่เป็นนักวิชำกำรในพ้ืนที่

อย่ำงน้อย ๒ คน/พ้ืนที่

 

นักศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 

๘๐ เปอร์เซ็นต์

   

๓. พัฒนา

นโยบาย

สาธารณะ 

(Public Policy)

ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่ได้รับกำรยอมรับ

จำกทุกฝ่ำย อย่ำงน้อย ๒ พ้ืนที่

องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยถูกพัฒนำเป็นนโยบำยสำธำรณะ 

(Public Policy) อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง

 

แนวทำงในกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ

แบบมีส่วนร่วม 
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สรุปสอบทานข้อมูลรายต าบล จังหวัดสระแก้ว



สรุปสอบทานข้อมูลรายต าบล จังหวัดสระแก้ว (ต่อ)



8

ด ำเนินกำรโดย “บูรณาการด้านนโยบาย ไตรภาค”ี อันประกอบด้วย

แนวทางการด าเนินงาน

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสระแก้ว  เป็นเมืองแห่งควำมสุข 

ภำยใต้ “๔ ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี”

๑. นโยบำยกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย  ในจังหวัดสระแก้ว 
กำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (VRU. Education ๔.๐) 
กำรสร้ำงสังคมอุดมปัญญำ (VRU. Wisdoms) 
งำนพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement)

๓. เครือข่ำยชุมชนน่ำอยู่ ได้ก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ  ๗+๑ กระบวนกำรมีส่วนร่วม 

ซึ่งทำง ศจค. เทศบำลเมืองวังน้ ำเย็น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันก ำหนด

เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรไว้ ๔ ประเด็น คือ 

๑) กำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม   ๒) เกษตรกรรมยั่งยืน  

๓) กำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน  ๔) กำรดูแลสุขภำพชุมชนโดยชุมชน



แผนงานการด าเนินโครงการ สสส (จังหวัดสระแก้ว)



รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว


