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บทที่ 1
บทนํา
1.1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ระยะ 4 ป พ.ศ.2556–2559

1.1.1 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏราชนคริ นทร ในการประชุ มครั้ งที่ 7/2551 เมื่ อวั นที่ 24
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได ตราข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏราชนคริ นทร ว าด วยการบริ หารบั ณฑิ ต
วิทยาลัย พ.ศ. 2551เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และเพื่อใหการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6(2) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันศุกรที่ 6 มีนาคม 2552 จึงประกาศทิศทางและนโยบาย
การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ไวดังตอไปนี้
1) สถานภาพและบทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทาคณะ อยูภายใต
การบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่
กําหนดนโยบาย และพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
การวิจัย การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทในดานการประสานงานกับคณะวิชา สาขาวิชา และ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในดานการจัดการศึกษา การควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2) บั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ห น าที่ จั ด การศึ กษาหลั ก สู ต รพหุ วิ ทยาการให ได คุณภาพ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(3) บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ
การคนควาวิจัย เพื่อพัฒนางานดานวิชาการใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีสวนรวม
ในการสนั บสนุน กิจ กรรมอัน เป นการส งเสริ มและอนุ รักษศิลปวัฒนธรรมและกิ จกรรมอื่ นๆ ที่ เป น
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
2) รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ
ทุกหลักสูตร รายรับจากคาลงทะเบียนทั้งหมดบริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัย และจัดสรรไปยัง
คณะตนสังกัดของสาขาวิชา งบประมาณเหลือจายจัดทําในลักษณะกองทุนบัณฑิตศึกษา
(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรพหุวิทยาการ (multidisciplinary)
ซึ่งศาสตรมาจากหลายศาสตรหลายคณะ รายรับจากคาลงทะเบียนทั้งหมดบริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัย
และจัดสรรไปยังคณะตนสังกัดของสาขาวิชาตามสัดสวนของผูรับผิดชอบหลักสูตรและสามารถจัดหาบุคลากร
ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณเหลือจายจัดทําในลักษณะกองทุนบัณฑิตศึกษา

บทสรุปผูบริหาร
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ป เปนแผนแมบทของการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ป
ซึ่งพิจารณาถึงความเชื่ อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริบทของป จจั ยแวดล อมตางๆ
ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย โดยทําการทบทวนผลการดําเนินงานในระยะที่ผานมา พรอมทั้ง
นําเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินชุดตางๆ ทั้งภายในและภายนอก มาประกอบการพิจารณาเพื่อ
มุงเนนใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และผลิต
บัณฑิตเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนภายในป 2559
จากผลการตรวจประเมิ น บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย พบว า บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย ยั ง มี ป ระเด็ น ที่ ต องพั ฒ นา คื อ
1) การพัฒนาคุณภาพอาจารย 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การพัฒนางานวิจัย 4) การพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ป (พ.ศ.2556-2559) ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อตอบสนอง
นโยบายในการบริหารจัดการของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่เสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวม 5
ประเด็นยุทธศาสตร กําหนดเปาประสงคเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรรวม 11 เปาประสงค และกลยุทธ
ในการตอบสนองเปาประสงครวม 21 กลยุทธ เพื่อเปนกรอบในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เปาประสงค 1. บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดมาตรฐานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไดรับการ
ยอมรับเชื่อมั่นตามความตองการของสังคม และสถานประกอบการ
2. ผูเขาศึกษามีปริมาณและคุณภาพตามเปาหมาย
กลยุทธหลัก 1. ติดตาม เรงรัดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
2. ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
3. ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
5. พัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
6. พัฒนาระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
7. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรวมพัฒนาบัณฑิตศึกษา
8. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
9. สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการ เผยแพรองคความรูจากการวิจัยรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย และบุคลากร
เปาประสงค 3. คณาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีขีดความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานตามภาระงาน
กลยุทธหลัก 10. สงเสริม/สนับสนุนการนําเสนอ เผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการของนักศึกษา
คณาจารย และ บุคลากร
11. สงเสริมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ที่ตอบสนองตอความตองการ ของทองถิ่น
เปาประสงค 4. บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีมาตรฐานวิชาการ งานวิจัยและเกิด
เครือขายความรวมมือเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
5. มีผลงาน/บทความงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดเผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
6. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธหลัก 12. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา และสืบสาน โครงการ
ตามแนวพระราชดําริ
เปาประสงค 7. หลักสูตรมีความหลากหลายเอื้อตอความตองการของทองถิ่น
กลยุทธหลัก 13. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนทองถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
14. สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแนวพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค 8. มีผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนที่ยอมรับ
กลยุทธหลัก 15. สงเสริมการเขารวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค 9. บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบบริหารที่มีมาตรฐาน สากล
10. ระบบบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีประสิทธิภาพ
กลยุทธหลัก 16. พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเปนสากล
17. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
18. พัฒนาแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย
19. ทบทวนโครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
20. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค 11.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู
ความสามารถและศักยภาพพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธหลัก 21. สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพดานวิชาการและทักษะใน
การปฏิบัติงานของคณาจารยและบุคลากรในคณะฯ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

(3) บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ประสานงาน และควบคุมมาตรฐานวิชาการของหลักสูตร
โครงการพิเศษทุกหลักสูตร โดยคิดคาดําเนินการใหกับมหาวิทยาลัย รอยละ 20 และบัณฑิตวิทยาลัย
ไมนอยกวารอยละ 15 ของคาบํารุงการศึกษาทั้งหมด สวนการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการรับและการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ
ของหลักสูตรนั้นๆ
3) แนวทางการพัฒนา
1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย การพัฒนาอาจารย เปนการเสริมสรางศักยภาพ
ของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ รูจักการ
ทํางานรวมกันและมีมนุษยสัมพันธที่ดี ตลอดจนตองตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ และการพัฒนาอาจารยเปนกิจกรรมที่สําคัญ ที่ชวยใหคณาจารยไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู
ทักษะ และประสบการณ รวมทั้งปรับปรุง เจตคติ และเทคนิคตางๆ ในการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลคุณภาพ
ของนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาอาจารยดวยกิจกรรมและการดําเนินการตางๆ
ดังนี้
1) สงเสริมใหคณาจารยมีคุณวุฒิหรือมีตําแหนงทางวิชาการสู งขึ้นเพื่อใหสัดสวน
อาจารย ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาต อ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสอดคล อ งหรื อ เป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2) สนับสนุนการเขารวมประชุมปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา
ของคณาจารย และนักศึกษาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
3) การเผยแพรขาวสาร การใหขาวสาร ความรู ในเรื่องการเรียนการสอน การ
วิจัย การเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ชวยใหอาจารยเขาใจในเรื่องการเรียนการสอนดีขึ้นซึ่งอาจ
จัดทําเปนคูมือ แผนพับ ใบปลิว เอกสารขาว จุลสาร เปนตน
4) ยกยอง ชื่ นชม ประกาศเกี ย รติ คุณแกอาจารย ผูป ฏิ บัติ งานทั้งดานการสอน
และงานดานอื่ น ๆ ดว ยความเต็ มใจ เสี ย สละและสงเสริ มสนับ สนุ นให อาจารย ในหลักสูต รทํ าวิ จั ย
รวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพดานวิจัย และกอใหเกิดการเรียนรวมกัน
5) สนับสนุนการศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ
6) สนับสนุนการทํางานวิจัยหรือการใหบริการทางวิชาการ
7) สนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
8) แนวทางการพัฒนาอาจารยทางออม
(1) ผูบริหารของมหาวิทยาลัยทําตัวเปนแบบอยาง โดยผูบริหารเปนผูที่สนใจ
ในทางวิชาการ โดยเฉพาะการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่ งถาผูบริหารเปนนักวิชาการ สนใจการ
สอน อาจารยผูสอนก็จะมีแนวโนมสนใจตามไปดวย
(2) ย้ําและเนนในเรื่องการสอนอยูเสมอ โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยควรย้ําและ
เนนในเรื่องความสําคัญของการสอนอยูเปนประจํา
(3) การพัฒนาหองสมุดของบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนแหลงคนคว าทางวิชาการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

(4) ใหบริการความสะดวกดานตางๆ กับอาจารย เชน การจัดพิมพเอกสาร
การติ ด ตอ และการประสานงานกั บ บุ คคลภายนอก การให บ ริ การด านอุป กรณ ต างๆ ที่ ใช ในการ
ปฏิบัติงานสอนและงานดานวิชาการอื่นๆ
2) แนวทางการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรจัดไดมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะหลักสูตร คือ หัวใจสําคัญของการศึกษาทุกระดับ เพราะเปนตัวกําหนดหรือกรอบของแนว
ปฏิบัติที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามความมุงหมายที่วางไว ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพจะตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ มีการวางแผนในการจัดทําหลักสูตร เชนเดียวกับการ
สรางพิมพเขียวของหลักสูตร เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรมีผลตอการจัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตร
เปนภาพรวมของการปฏิบัติงานทางการศึกษาอยางเปนระบบ ซึ่งสามารถระบุระยะเวลาของการปฏิบัติงานได
และเมื่อมีการนําหลักสูตรไปใชก็สามารถประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไดอยางชัดเจน
แตสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกําลังประสบปญหาอยูขณะนี้ คือ เรื่อง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 จึงสงผลใหไมสามารถพัฒนาหลักสูตรไดมากเทาที่ควรจะเปน ดังนั้น
บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(1) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให มี ม าตรฐาน และ
คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และควรกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
เกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตร สัดสวนนักศึกษาตอ
อาจารยผูสอน เปนตน
(2) ยึดแนวคิดสากลในการกําหนดแนวทางและปรัชญาของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คือ พัฒนาองคความรูใหมเรียนองคความรูที่มีอยูแลวและใชความรูเพื่อเปนตนแบบใน
การพัฒนา
(3) ใชกระบวนการศึกษาวิจัยเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดหลักสูตร
และการเรียนการสอน
(4) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน เนนชุมชนเปนศูนยการศึกษา ซึ่งเอื้อตอ
การพัฒนาทองถิ่นองคประกอบของหลักสูตร จึงเนน การพัฒนาศาสตรสากลที่มีการวิจัย มีแนวทางพัฒนา
ทองถิ่น กลาวคือ
ก.ใชทองถิ่นเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาวิจัยและ
ออกแบบรายวิชา (Problem - based)
ข.ใชทองถิ่นเปนหองปฏิบัติการ (Field – based)
ค.พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(5) ทุกหลักสู ตรมี การพัฒนาหลั กสู ตรให ทันสมัย ปรั บปรุ งดานมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก
5 ป

(6) หลักสูตรและการเรียนการสอนจะตองพัฒนาทักษะในการคิดการศึกษา
หาความรูดวยตนเอง และความสามารถในการสื่อสาร พัฒนาคนใหคิดกวาง คิดไกล ใฝรู
(7) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรศาสตรเดี่ยวระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชา
เดียวกัน
(8) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรศาสตรเดี่ยวเฉพาะทาง รอยละ 60 สวนหลักสูตร
พหุวิทยาการ รอยละ 40
(9) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับอาชีพสวนใหญของนักศึกษา
เพื่ อให นั กศึ กษาสามารถนํ าความรู ที่ ได จากการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท หรื อ ระดั บปริ ญญาเอกไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
(10) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน มีความ
หลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสากล และเชื่อมโยงไดทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) แนวทางการพัฒนางานวิจัย
(1) การจัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ โดยจะมีการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของทั้งนักศึกษาและอาจารย ทั้งในรูปแบบวิทยานิพนธ เคาโครงงานวิจัย บทความวิชาการ
ปาฐกถาการอภิปราย และระดมความคิดเห็นตางๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียน
การสอน และการทําวิจัย
(2) สนับสนุนใหนักศึกษาทําการวิจัยที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่ศึกษา โดยมุง
หาแหลงงบประมาณจากภายนอกเปนหลัก งานวิจัยตองนําไปสูการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร และ
สามารถนําไปประยุกตใชในงานประจํา และแกไขปญหาชุมชน ทองถิ่น และประเทศใหมากที่สุด
(3) พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจัดทําคูมือใหแก
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนสื่อนวัตกรรมการเรียนรูทั้งในรูปแบบเอกสาร และในรูป แบบสื่อดิจิทัล
ตลอดจนมีสถานที่สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไดศกึ ษาคนควาเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น
(4) สงเสริมใหการวิจัยและการเรียนการสอนเปนกระบวนการเดียวกัน
4) แนวทางการพัฒนานักศึกษา
(1) พัฒนาระบบการใหทุนการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนแรงจูงใจใหมี
นักศึกษาเขามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น และ สรางกลไกใหงานวิจัยของอาจารยเชื่อมโยง
กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวนทุน
(2) สรางกลไกและสนับสนุนใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธทุก
คนจะตองเปนผูนําเสนอโครงรางวิจัยวิทยานิพนธ (Thesis proposal) ตลอดจนความกาวหนาของ
งานวิจัยวิทยานิพนธอยางนอย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษาตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
(3) แสวงหาแนวทางความรวมมือระหวางภาคีเครือขายมหาวิทยาลัย และ
นักศึกษาในการพัฒนาโครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อยางตอเนื่อง และยั่งยืน
(4) สงเสริมและปรับ ปรุ งการจัด การเรี ยนการสอนที่เ ปน การฝ กทั กษะและ
ประสบการณ ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม วัฒนธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในหนาที่ที่ดีงามแกผูเรียนมาก

ยิ่งขึ้น โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (child-centered) และพัฒนาบทบาทการถายทอดความรู โดย
ใหอาจารยเปนผูสนับสนุนและชี้แนะ (advisor)
(5) สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา ที่ให
โอกาสนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบและมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใหมากที่สุด รวมทั้งจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพการพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิผล
(6) สนับสนุนและเสริมสรางสุขภาพนักศึกษา ใหมีสุขภาพอนามัยทั้งรางกาย
และจิตใจที่แข็งแรง มีความพรอมที่จะพัฒนางานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพ

1.2 ขอมูลพื้นฐานหนวยงาน

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 กําหนดใหสถาบันราชภัฏสามารถเปดสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีได สถาบันราชภัฏราชนครินทรไดเริ่มเตรียมความพรอมใน
การเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2538 โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิที่
สูงขึ้น และมีความรูเปนปจจุบัน โดยจัดโครงการความรวมมือในกาพัฒนาอาจารยกับมหาวิทยาลัยค
วีนสแลนด และมหาวิทยาลัยอีดิธคอแวน ประเทศออสเตรเลีย และจัดทําความรวมมือกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานเตรียมการเปดสอนหลักสูตร
ศิลปะศาสตร มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา และคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
อนุมัติใหเปดสอนใน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 นับเปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
แรกของสถาบันราชภัฏราชนครินทร
วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ไดมีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร เรื่อง การจัด
บัณฑิ ต ศึ กษา โดยจั ด ใหมีสํ านั กงานประสานงานบั ณฑิ ต ศึ กษา มี ผู ป ระสานงานบั ณฑิต ศึ กษาเป น
หัวหนา
วันที่ 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2551 ให
จัดตั้งหนวยงานบัณฑิตศึกษาเปนสวนงานภายในมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยใชชื่อ "บัณฑิตวิทยาลัย"
วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2551 ให
ตราขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551 และจัด
ใหมีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2553 ให
ตราขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของสวนงาน
ภายใน พ.ศ.2553 และ
วันที่ 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 ให
ตราขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของสวนงาน
ภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
วันที่ 18 กันยายน 2553 สภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 ใหออก
ประกาศจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทาคณะ มีชื่อเรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “The Graduate School of Rajabhat Rajanagarindra University” เรียกโดย

ยอวา “GRAD RRU” บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เปนสวนงานภายในที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ มีการบริหารจัดการ และในการดําเนินงานตามพันธกิจ
โครงสรางของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
อาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวย การบริหารและการดําเนินงาน
ของสวนงานภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ซึ่งระบุให คณะกรรมการประจําสวนงานภายในที่มีพันธกิจ
หลักดานการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา มีองคประกอบดังนี้
(1) อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
(2) รองอธิการบดีวิชาการ
เปนรองประธานกรรมการ
(3) คณบดีคณะที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะ เปนกรรมการ
(4) ประธานสาขาวิชา จํานวน 4 คน ที่เลือกกันเอง
จากประธานสาขาวิชาในแตละกลุมวิชา
เปนกรรมการ
(5) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด เปนกรรมการ
(6) หัวหนาสวนงานภายใน
เปนกรรมการและเลขานุการ
ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่
29กันยายน 2555 ไดแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิ ริวัฒน จิระเดชประไพ เปนคณบดีบัณฑิ ต
วิทยาลัย เพื่อให เปนไปตามข อบั งคับฯ ว าดวยการบริหารและการดําเนิ นงานของสวนงานภายใน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 จึงเสนอพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เมืองเดช
รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.ทิวัตถ มณีโชติ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ อุสาหะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. ดร.พูลศักดิ์ โกสิยวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
8. ดร.สมใจ นกดี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
9. ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล
กรรมการ
10. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ คํามา
กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล
กรรมการ
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล
กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
กรรมการ
14. ดร.พจนีย มั่งคั่ง
กรรมการ

15. ดร.มาริษ คุณากร
กรรมการ
16. รองศาสตราจารย ดร.สุธี ประจงศักดิ์
กรรมการ
17. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ
กรรมการ
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ
กรรมการและเลขานุการ
19. วาที่รอยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคํา
ผูชวยเลขานุการ
20. นางพรพรรณ ดอนพนัส
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2551 ขอ 6 ดังนี้
1) กําหนดนโยบายและพันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษา และ
การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) พิจารณาเสนอออกระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินงานจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
3) ใหความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอตอสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย
4) พิจารณาอนุมัติกรอบและเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ
หรือการคนควาอิสระของแตละสาขาวิชาที่เปดสอน
5) ควบคุ ม และติ ด ตามการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
6) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตอสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ
7) ให คํ า แนะนํ า และคํ าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ ห ารงานเพื่ อ พั ฒ นางาน
บัณฑิตศึกษา
8) อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9) ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
คณะผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ
2. ดร.กิตติวงศ สาสวด
3. วาที่รอยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคํา
บุคลากรประจําบัณฑิตวิทยาลัย
1. นางพรพรรณ ดอนพนัส
2. นางสาวปณิตา คลายนิล
3. นายสุเทพ เกิดปราง
4. นางสาวสายน้ําผึ้ง บุญมา
5. นางสาวรัตณา แยมกลิ่น

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

บทที่ 2
การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
2.1 บริบทที่เกี่ยวของ

2.1.1 นโยบายของรัฐบาลในแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555 – 2558 (ในสวนที่
เกี่ยวของ)
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
1) พัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและระบบทดสอบทาง
การศึกษาบริหารจัดการกลยุทธโดยพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
2) พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
3) พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและตําราเรียนทุกระดับใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
มีเนื้อหาสาระเชื่อมโยงความรูที่เปนสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น
4) สงเสริมการอานและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
อยางเขมขนและภาษาถิ่นของกลุมประเทศอาเซียน
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรูใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
กลุมเปาหมายที่หลากหลายไดอยางทั่วถึง
6) พัฒนาศักยภาพผูเรียน
7) พัฒนาครูทั้งระบบ
8) ปรับระบบการผลิต การคัดสรร คาตอบแทน และสวัสดิการใหสามารถดึงดูดคนเกง และ
มีใจรักในวิชาชี พครู มาเป นครู รวมทั้ งสอดคล องกั บความต องการทั้ งในระดับพื้ นฐาน อาชี วศึ กษา และ
อุ ดมศึ กษา เพื่ อขจั ดป ญหาการขาดแคลนครู สาขาขาดแคลน โดยเฉพาะสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
9) พัฒ นาระบบและเกณฑ การประเมิ น วิ ทยฐานะตามวิ ช าชี พครู ให เ ชื่ อมโยงกั บ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
10) พัฒนาองคความรู/ วิจัย
11) สรางความรวมมือในการดําเนินงานดานการวิจัยระหวางหนวยงานวิจัย และ
ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
12) เร งพั ฒ นาการดํ าเนิ น งานของศู น ย ความเป น เลิ ศ ให มีผ ลงานเป น ที่ ป ระจั ก ษ
สรางสรรคนวัตกรรมที่หลากหลาย และสามารถแขงขันกับนานาประเทศ รวมทั้งนํามาใชประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ
13) การเตรียมการเขาสูสังคมโลก
14) ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ

15) เรงพัฒนากําลังคนใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานในแตละ
สาขาอาชีพ ที่เนนทักษะทางดานภาษา และการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือ
แรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพรอมในการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
16) สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยสนับสนุนใหมีการ
วิเคราะหและจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด/จังหวัด
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
1) เผยแพรพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
และ พระบรมวงศานุวงศ
2) นอมนําพระราชดํารัส “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” มาสูการปฏิบัติ
โดยสรางคานิยม จิตสํานึก และความภาคภูมิใจในความเปนไทย
3) อุปถัมภคุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมความเขาใจ
และสมานฉันทระหวางศาสนิกชน ของทุกศาสนาที่หลากหลาย และตอเนื่อง
4) ปรั บ ปรุ งองค กรด านศาสนาให ทําหน าที่ ได อย างมี ป ระสิทธิ ภ าพ และประสาน
สนับสนุนกันอยางเปนเอกภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายระดับโลก
5) อนุ รั กษ ทํ านุ บํ ารุ ง และบู ร ณปฏิ สั งขรณ แหลงศาสนา ศิ ลปะ และวั ฒนธรรม
อยางมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ
6) อนุ รั ก ษ แ ละส ง เสริ ม ศิ ล ปะการแสดง ทั้ ง ที่ เ ป น มรดกของชาติ และการแสดง
พื้นบานใหเปนมรดกไทยมรดกโลกของคนรุนตอไป โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในสวนกลางและ
ภูมิภาค สืบสานและสืบทอดการแสดงที่ทรงคุณคาสูประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
7) สรางความเชื่อมโยงของอารยธรรมที่ดีงามระหวางยุคสมัยสูวิถีชีวิตอยางตอเนื่อง
พรอมทั้งดูแลบุคลากรทางดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหเปนแมพิมพในการถายทอดภูมิปญญา
8) สงเสริมความรวมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับอารยประเทศและประชาชน
อาเซียน พรอมทั้งผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารอันทันสมัย
9) นํ า วิ ถีชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มาสร า งงาน สร า งอาชี พ สร า ง
ผลิตภัณฑ และบริการดานวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค และนํารายไดสูชุมชน
10) ตอยอดผลิตภัณฑ และบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจไปสูอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สรางสรรคอยางครบวงจรที่สรางรายไดเขาประเทศ
11) พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม และนันทนาการที่หลากหลายสําหรับเด็ก
และเยาวชน
12) สงเสริมใหเด็ก และเยาวชนใชพื้นที่การเรียนรูทางวัฒนธรรมและนันทนาการอยาง
สรางสรรค เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ
13) ขยายบทบาทสภาวั ฒนธรรมทุ กจั งหวั ดให เป นกลไกเฝ าระวั งทางวั ฒนธรรมที่ มี
ประสิทธิภาพ
14) พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
1) ผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก
2) สรางความเขมแข็งใหแกบัณฑิตศึกษาในประเทศใหไดมาตรฐานโลก
3) สรางความรวมมือระหวางนักวิจัยและสถาบันวิจัยทั้งในและตางประเทศ
4) สรางนักวิจัยอาชีพที่เปนผูนําในทางวิชาการระดับนานาชาติ
5) พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีอยางเต็มศักยภาพ
6) สรางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีประสบการณทํางานวิจัยในภาค
การผลิต
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
กลยุทธ (ในสวนทีเ่ กี่ยวของ)
1) พัฒนาระบบราชการใหมีความทันสมัย โดยเนนการบริหารเชิงกลยุทธ และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการวางแผนการตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของประชาชน
2) ปรับปรุงบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีความกระชับ มีความคุมคา และ
มีความคลองตัว และตอบสนองตอการปฏิบัตริ าชการ
3) ปรับระบบการบริหารงานภาครัฐ โดยมุงเนนการบูรณาการที่เชื่อมโยงสาขาการ
พัฒนาพื้นที่ และภาคีเครือขาย ทั้งภาคการเมืองภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
4) สงเสริม สนั บสนุ นการจั ดทํ าแผนพั ฒนาจังหวั ด /กลุมจั งหวัด ให สอดคล องกั บ
ความตองการของพื้นที่ผานระบบการบริหารงาน จังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
5) พัฒ นาศั กยภาพของหน วยงานภาครั ฐ โดยปรั บ ปรุ งกฎระเบี ย บเพื่ อลดขั้น ตอน
การดําเนินงานรวมทั้งจัดศูนยบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
6) สงเสริ มให ห น ว ยงานภาครั ฐ นํา การจั ด การ ความรู มาใชในการพั ฒนาองค กร
รวมทั้ งส งเสริ มให ห น ว ยงานภาครั ฐ ทุ กระดั บ ดํ าเนิ น งานที่ มุงให เ กิ ด การใช ทรั พยากรของรั ฐ อย าง
ประหยัด
7) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการไปสูระบบการประเมิน
แบบรอบดาน รวมทั้งสงเสริมการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐโดยภาคีตางๆ
8) ปรั บ ทั ศ นคติ บทบาท และวิ ธี ก ารทํ า งานของบุ ค ลากรภาครั ฐ ให มุ ง บริ ก าร
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
9) พัฒนาศักยภาพข าราชการและเจาหนาที่ของรัฐ อยางต อเนื่อง เพื่อให สามารถ
ปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองตามหลักวิชาการ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสวนรวม

10) พั ฒ นาข า ราชการและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และสร า งผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
11) ปรั บ ระบบแรงจู ง ใจ เงิ น เดื อ น ค า ตอบแทน และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ขาราชการ และ เจาหนาที่ของรัฐ ใหสามารถรักษาคนดี คนเกงไวในระบบราชการ
12) พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ
13) สงเสริมใหขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม โดย
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและความรับผิดชอบตอสวนรวม และพรอมรับการตรวจสอบจาก
ภาคประชาชน
14) พัฒนาผูนําทางสังคมทุกระดับ ใหมีความรูในหลักธรรมมาภิบาล ซื่อสัตยสุจริต
มีคานิยมที่ถูกตองดีงาม มีความเปนประชาธิปไตยโดยสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
2.1.2 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ทองถิ่น ใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 16
ตุลาคม 2554 จึงกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ. 2554-2558 ไวดังตอไปนี้
1) นโยบายด านการผลิ ตบั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏราชนคริ นทร มุงเน นการผลิ ต
บัณฑิตโดยรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน การสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีจิตอาสา ใฝรูสูงาน มีความสามารถในการพัฒนาทองถิ่นมีความรูคูคุณธรรมมีความรับผิดชอบ
ในการทํางาน มีความรักและผูกพันกับทองถิ่น สํานึกในความเปนไทย และสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอด
ชีวิต
2) นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงเนนการพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู และทักษะทางปญญาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเปน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคมเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา ใฝเรียนรูและสูงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
สามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
3) นโยบายด านการวิ จั ยและการพั ฒนา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏราชนคริ นทร มุงพั ฒนา
บุคลากรดานการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียน การสอนและการบริการวิชาการ การศึกษาวิจัยที่ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบันศึกษาวิจัยเพื่อสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริเพื่อการพัฒนาทองถิ่นการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
และยั่งยืนนําสูการเพิ่มมูลคาจากการวิจัย
4) นโยบายดานการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปญญาระดับทองถิ่น
ระดับชาติและระดับสากล เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูการนําองคความรูที่มีความหลากหลาย

ทางวิชาการไปพั ฒนาชุ มชน และสั งคมเสริมสรางความเข มแข็งของผู นํ าชุ มชนและทองถิ่น โดยมี การ
ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ
5) นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
มุงสงเสริมและมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย
แสวงหาความจริงบนพื้นฐานภูมิปญญาของทองถิ่นภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล โดยบูรณาการ
กับการศึกษาวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
6) นโยบายดานการสงเสริมและสืบ สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงเนนการถายทอดภูมิปญญาความรูตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกนั กศึกษา คณาจารยบุ คลากรทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย เพื่อใหสามารถนํ า
ความรูไปพัฒนาตนเองพัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
7) นโยบายดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
มุงขับเคลื่อนโครงการหนึ่งครุศาสตรหนึ่งจังหวัด บูรณาการ การผลิตบัณฑิตครุศาสตรแบบสหวิทยาการ
และมี การเชื่ อมโยงการพั ฒนาครู ประจําการ โดยใชโรงเรียนเป นฐานเพื่ อเสริ มสร างความเข มแข็ งของ
วิชาชีพครู
8) นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรมุงใหการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแสวงหา
แนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาการใชทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดลอม
ของชุมชนทองถิ่นใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
9) นโยบายดานความรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เรงปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหเปนการบริหารงานแนวใหมเชื่อมโยงการใชทรัพยากรจากภายนอก
โดยใชวัตถุประสงคเปนหลักในการบริหารที่สามารถประสานศักยภาพความรวมมือกับกลุมประเทศ
อาเซียนในการพัฒนานักศึกษาคณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
10) นโยบายดานการจัดระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เนนการพัฒนาเพื่อจัดระบบการจัดสภาพแวดลอมที่ดีไดมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย เปนมหาวิทยาลัย
สีเขียวที่มีการใชประโยชนรวมกันทั้งนักศึกษาบุคลากร และชุมชน มีการจัดการเพื่อใหเปนสถานศึกษา
ที่ปลอดมลพิษและสารเสพติดประหยัดพลังงาน สนับสนุนโครงการลดโลกรอน และการบริหารจัดการ
ที่รวมบริการประสานภารกิจ
11) นโยบายดานการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงเนนและใหความสําคัญ
ในการใชหลั กการบริหารจัดการองค กรที่ดี ใชหลั กธรรมาภิบาลควบคูกับหลักขององค กรแห งการเรียนรู
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเนนการสรางเครือขายเพื่อการ
พัฒนางานดานตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงศึกษาวิจัยและ
ใหบริการวิชาการแกสังคมเปนสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินใน
พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

2.1.3 อื่น ๆ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
กลยุทธ 1.1 กําหนดคุณคาและสรางวิสัยทัศน รวมของอุดมศึกษาไทย
กลยุทธ 1.2 บริหารอุ ดมศึกษา โดยยึดเปาหมายอุ ดมศึกษาตามกรอบแผนอุ ดมศึ กษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อยางตอเนื่อง
กลยุทธ 1.3 สรางระบบการประเมินศักยภาพ และ พัฒนาผูบริหารระดับสูง กรรมการ
สภาของสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ 1.4 สรางระบบการปดและยุบรวม หลักสูตร/ คณะวิชา / มหาวิทยาลัย
กลยุทธ 1.5 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา
กลยุทธ 1.6 ตอยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มี ศักยภาพให เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
ระดับโลก
กลยุทธ 1.7 ยกระดั บอุดมศึกษาไทยให มี บทบาทสู งในประชาคมอุดมศึ กษาอาเซียน
โดยเฉพาะดาน Higher Education Manpower Mobilization
กลยุทธ 1.8 สรางระบบและกลไกเพื่อรองรับความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงกับหนวยงาน ภาคการผลิตในดานการเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ 1.9 พัฒนาโครงสรางและบทบาทหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
อาจารย

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน
กลยุทธ
กลยุทธ
กลยุทธ
กลยุทธ
กลยุทธ

2.1 เพิ่มปริมาณอาจารย ใหตรงตามความตองการในการผลิตบัณฑิต
2.2 พัฒนาอาจารย ใหเปนมืออาชีพอยางเปนระบบ
2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย ใหมีความแข็งแกรงในการทําวิจัย
2.4 ปฏิรูประบบคาตอบแทนอาจารย
2.5 พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด
กลยุทธ 3.1 พั ฒ นาระบบการเข า ศึ ก ษา การเรี ย นรู และการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่
ยืดหยุน หลากหลาย ตอบสนองในทุกกลุมวัย
กลยุทธ 3.2 ยกระดั บคุ ณภาพของหลั กสู ต ร ใหได รับ การรั บรองในระดั บอาเซีย น
และระดับโลก
กลยุทธ 3.3 สรางระบบและกลไก เพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ
ของทุกหลักสูตร
กลยุทธ 3.4 ปรับปรุงระบบติดตาม และประเมินบัณฑิตรวมทั้งพัฒนาบัณฑิตหลังเขาสู
ตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ
กลยุทธ 4.1 วิเคราะหตนทุนคาใชจายตอหนวยคุณภาพ
กลยุทธ 4.2 จัดทําแผนกลยุทธ การเงินให สอดคลองกับเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
กลยุทธ 4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคํา นึงถึงความ
ตองการกําลังคนของประเทศ
กลยุทธ 4.4 กํากับ ติดตามประเมินผลการใช งบประมาณอยางเหมาะสม (utilization
management) ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

2.2 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1) มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
2) บุคลากรสายสนับสนุนมีความชํานาญในการทํางานระดับที่ดี สามารถพัฒนา
ศักยภาพใหเชี่ยวชาญสูงขึ้นได
3) มีอาคารสถานที่ที่สวยงาม ทําเล ที่ตั้งเหมาะสมสะดวกในการเดินทาง
4) คณาจารยมีความรูความสามารถ และเกียรติภูมิที่ไดรับการยอมรับ
5) เปนหนวยงานขนาดเล็กมีความคลองตัวการบริหารจัดการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
จุดออน (Weakness)
1) ระบบฐานข อมู ลทางวิ ชาการและการเงิ นไมไดอยูในความรับผิดชอบของบัณฑิ ต
วิทยาลัย ทําใหขาดความสะดวก รวดเร็วในการแกไขขอมูลที่เกี่ยวของกับระดับบัณฑิตศึกษา
2) ความสามารถและทักษะดานภาษาตางประเทศในการสื่อสารของคณาจารยยังไมพี
ยงพอตอ
การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูระบบประชาคมอาเซียน
3) การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศยังมีไมมากพอ
4) งบประมาณมีไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งงบลงทุน
5) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีศักยภาพตามเกณฑมาตรฐานบางหลักสูตรยังไม
ครบจํานวนตามที่ระบุตามเกณฑมาตรฐาน
6) การบู ร ณาการงานวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ เข า กั บ การเรี ย นการสอนยั ง ไม
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1) การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนหนวยงานกลาง มีหนาที่ประสานงาน ติดตาม
ตรวจสอบมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ

2) ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยูในแหลงอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่สามารถ
เดินทางไดสะดวก
3) คานิยมในการศึกษาตอระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของประชาชนวัยทํางานมี
มากขึ้น
4) มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ผลิ ต บั ณฑิ ต ระดั บ ปริ ญญาตรี มาเป น ระยะ
เวลานาน และมีปริมาณจํานวนมาก สามารถเปนตัวปอนในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาไดเปน
อยางดี
อุปสรรค (Threat)
1) ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลกส ง ผลต อ ความสามารถในการจั ด สรร
งบประมาณเพื่อใชในการศึกษาตอของประชาชน
2) การเปดมหาวิทยาลัย หรือขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะที่ตั้ง
อยูบริเวณพื้นที่ใกลเคียง เปดสอนสาขาวิชาเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สงผลใหเกิด
การแขงขันสูงในการหาผูเรียน
3) หนวยงานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน เพียงพอสําหรับปฏิบัติภารกิจ
ของบัณฑิตวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
4) สังคมภายนอกยังไมรูจักมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเทาที่ควร

บทที่ 3
แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ป พ.ศ.2556 - 2559
3.1 ปรัชญา (Philosophy)

พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบูรณาการองคความรูสูการพัฒนาทองถิ่น

3.2 วิสัยทัศน (Vision)

บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
และผลิตบัณฑิตเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนภายในป 2559

3.3 พันธกิจ (Mission)

3.3.1 ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
3.3.2 สงเสริม สนับสนุนมาตรฐาน งานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการสูทองถิ่น
เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู
3.3.3 สงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีจิตสํานึกอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม
ทํานุบํารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3.3.4 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพและมาตรฐาน
3.3.5 สร างเครื อข ายความร ว มมื อทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศเพื่ อก าวสู ป ระชาคม
อาเซียน

3.4 คานิยมองคกร (Core Value)

มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนคริ นทร ใชห ลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งเป นแนวทางในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

3.5 อัตลักษณ (Identity)

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร “จิตอาสา ใฝรู สูงาน”

3.6 เอกลักษณ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร “เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นภูมิภาค
ตะวันออก”

3.7 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)

เพื่ อให การพั ฒนาบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย เป น ไปตามพั น ธกิ จ และความเร งด ว นของนโยบายจึ ง
กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตามลําดับดังนี้
3.7.1 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
3.7.2 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย และบุคลากร
3.7.3 การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น

3.7.4 การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา และสืบสาน โครงการ
ตามแนวพระราชดําริ
3.7.5 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3.7.6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
3.7.7 การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

3.8 เปาประสงค (Goal)

3.8.1 บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ไดมาตรฐานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไดรับการยอมรับ
เชื่อมั่นตามความตองการของสังคม และสถานประกอบการ
3.8.2 ผูเขาศึกษามีปริมาณและคุณภาพตามเปาหมาย
3.8.3 คณาจารย แ ละบุ ค ลากรบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ขี ด ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการจัดการ เรียนการสอนและมาตรฐานตามภาระงาน
3.8.4 บัณฑิตวิทยาลัย เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีมาตรฐานวิชาการ งานวิจัยและเกิ ด
เครือขายความรวมมือเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
3.8.5 มีผลงาน/บทความงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดเผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
3.8.6 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค ทีม่ ีประสิทธิภาพ
3.8.7 หลักสูตรมีความหลากหลายเอื้อตอความตองการของทองถิน่
3.8.8 มีผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนที่ยอมรับ
3.8.9 บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบบริหารที่มีมาตรฐาน สากล
3.8.10 ระบบบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีประสิทธิภาพ
3.8.11 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู
ความสามารถและศักยภาพพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

3.9 กลยุทธ (Strategies)
มาตรฐาน

3.9.1 ติดตาม เรงรัดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
3.9.2 ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ

3.9.3 ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
3.9.4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
3.9.5 พัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
3.9.6 พัฒนาระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
3.9.7 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรวมพัฒนาบัณฑิตศึกษา
3.9.8 สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
3.9.9 สรางเครือขายความร วมมื อดานวิชาการ เผยแพรองคความรูจากการวิจัยร วมกั บ
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ

3.9.10 ส งเสริ ม /สนั บ สนุ น การนํ า เสนอ เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย และวิ ช าการของนั กศึ กษา
คณาจารย และบุคลากร
3.9.11 สงเสริมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา
3.9.12 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน
3.9.13 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ทองถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
3.9.14 สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแนวพระราชดําริ
3.9.15 สงเสริมการเขารวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
3.9.16 พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเปนสากล
3.9.17 พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3.9.18 พัฒนาแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย
3.9.19 ทบทวนโครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3.9.20 สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ
3.9.21 สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพดานวิชาการและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณาจารยและบุคลากรในคณะฯ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

3.10 ผังความเชื่อมโยงความสัมพันธวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค
วิสัยทัศน

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และผลิตบัณฑิตเพือ่ กาวเขาสูประชาคมอาเซียนภายในป 2559
สงเสริม สนับสนุนมาตรฐาน
งานวิชาการ งานวิจัย และ
การบริการวิชาการสูทองถิ่น

ผลิตมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน
จัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาอยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน

เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู

การยกระดับขีดความ
สามารถของคณาจารย
และบุคลากร

คค

สงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีจิตสํานึกอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม
ทํานุบํารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

การพัฒนางานวิชาการและ
งานวิจัย ที่ตอบสนองตอ
ความตองการของทองถิ่น

บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูทมี่ ีมาตรฐานวิชาการ งานวิจัย
และเกิดเครือขายความรวมมือเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อ
รวมสรางสังคมอุดมปญญา และ
สืบสาน โครงการตามแนว
พระราชดําริ

หลักสูตรมีความหลากหลาย
เอื้อตอความตองการของทองถิ่น

พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพ
และมาตรฐาน

สรางเครือขายความรวมมือ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล

การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

มีผลงาน/บทความงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดเผยแพรตามเกณฑมาตรฐานสูงขึ้น

การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

ผูเขาศึกษามีปริมาณ
และคุณภาพตามเปาหมาย
ตามเปาหมาย

คุณภาพการ
ใหบริการ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนา
องคกร

ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ
ทางวิชาการ เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีผลงานวิจยั อันเปนประโยชนตอทองถิ่น
ผลงานวิจัยสามารถนํา
ไปใชประโยชน และ
พัฒนาทองถิ่นได

หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของ สกอ. และมีความหลากหลาย
สอดคลองความตองการของทองถิ่น

นักศึกษา มีความรู ความสามารถ และ
ศักยภาพเพื่อกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน

รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรการเรียนรู
ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูสากล สามารถ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

นักศึกษามีความสามารถเต็มศักยภาพในดานตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร (ทั้งทางดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) อยางเปนรูปธรรม

คณาจารยและบุคลากรมีขีดความสามารถ
ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ

กระบวนการในการบริหารจัดการ
บัณฑิตศึกษา มีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
สรางเครือขายแหลงทุน
สนับสนุนดานวิชาการและวิจัย
ฐานขอมูลของเครือขาย
วิชาการและวิจัย

มีผลงานวิชาการที่มีปริมาณ และคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานครอบคลุมในทุกสาขา

การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ

มีระบบบริหารจัดการที่มีความโปรงใส
ตรวจสอบไดดวยหลักธรรมาภิบาล

3.11 ความเชื่อมโยงระหวางพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ของหนวยงาน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(Mission)
1. การจัดการเรียนการสอน

พันธกิจมหาวิทยาลัยฯ
(Mission)

พันธกิจหนวยงาน
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน
(Strategic Issue)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม 1. ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 1.จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สํานึ กในความเป นไทย มี ความรัก และ ที่มคี ุณภาพไดมาตรฐาน
อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ผู ก พั น ต อ ท อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง ส ง เสริ ม การ
เรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคน
ในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

เปาประสงคหนวยงาน
(Goal)
1.บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ได
มาตรฐานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไดรับการยอมรับ เชื่อมั่นตามความ
ตองการของสังคม และสถาน
ประกอบการ
2. ผูเขาศึกษามีปริมาณและคุณภาพ
ตามเปาหมาย

2. การยกระดับขีดความสามารถ
ของคณาจารย และบุคลากร

3. คณาจารยและบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มีขีดความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนและมาตรฐานตามภาระ
งาน

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
พันธกิจมหาวิทยาลัยฯ
(Mission)
(Mission)
2. การวิจัย
3. ศึกษาวิจัย สงเสริมระบบการจัดการ
ทรั พ ยากรท อ งถิ่ น อย า งยั่ งยื น และสื บ
ส า น โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดํ า ริ เพื่ อ การประสานความ
รวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวาง
มหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน องค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น และองค ก รอื่ น ทั้ งในและ
ตางประเทศ

3. การบริการทางวิชาการ

2. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ
ครู ผลิตและพั ฒนาครู และบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง

พันธกิจหนวยงาน
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน
(Mission)
(Strategic Issue)
2. สงเสริม สนับสนุนมาตรฐาน งาน 3. การพั ฒ นางานวิ ช าการ และ
วิชาการ งานวิจัย และการบริการ
งานวิจัย และการบริการวิชาการสู
วิชาการสูทองถิ่นเพื่อเปนองคกรแหง ทองถิ่น
การเรียนรู

เปาประสงคหนวยงาน
(Goal)
4. บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการ
เรียนรูที่มีมาตรฐานวิชาการ งานวิจัย
และเกิดเครือขายความรวมมือเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

3. สงเสริมใหนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีจิตสํานึกอันดีงาม มี
คุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

5. มีผลงาน/บทความงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ไดเผยแพรตามเกณฑ
มาตรฐาน

4. การบริการวิชาการสูทองถิ่น
เพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา
และสืบสาน โครงการตามแนว
พระราชดําริ

6. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ที่มีประสิทธิภาพ
7. หลักสูตรมีความหลากหลายเอื้อตอ
ความตองการของทองถิ่น

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(Mission)

4. การทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม

พันธกิจมหาวิทยาลัยฯ
(Mission)

พันธกิจหนวยงาน
(Mission)

3. ศึกษาวิจัย สงเสริมระบบการจัดการ
ทรั พ ยากรท อ งถิ่ น อย า งยั่ งยื น และสื บ
ส า น โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดํ า ริ เพื่ อ การประสานความ
รวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวาง
มหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน องค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น และองค ก รอื่ น ทั้ งในและ
ตางประเทศ
4. สงเสริมใหชุมชนมีความรูความเขาใจ
ในคุ ณ ค า จิ ต สํ า นึ ก ประชาธิ ป ไตย
คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจ
ในศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของ
ทองถิ่นและของชาติ
5. มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการ 4. พัฒนาการบริหารจัดการตาม
ตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีมาตรฐาน หลักธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพและ
และสามารถพึ่งพาตนเองได
มาตรฐาน
5. สรางเครือขายความรวมมือทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศเพื่อ
กาวสูประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน
(Strategic Issue)

เปาประสงคหนวยงาน
(Goal)

5. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 . มี ผ ล ง า น ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนที่ยอมรับ
ภูมิปญญาทองถิ่น
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 9. บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบบริหารที่มี
ดวยหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐาน สากล
10. ระบบบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
มีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ 11. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน อาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มี
ความรูความสามารถและ ศักยภาพ
พรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

3.12 การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร กลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และยุทธศาสตร กลยุทธ หนวยงาน
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานเพื่อ
4.1 นโยบายการศึกษา
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยพัฒนาระบบการจัด
1. เรงรัดการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความตองการ
การศึกษาและระบบทดสอบทางการศึกษา
ของทองถิ่น และประเทศ
2. บริหารจัดการกลยุทธโดยพัฒนาประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
ระบบบริหารจัดการ
หลักสูตร
3. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบและกลไก การจัดการเรียนการสอนใหมี
4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและตําราเรียนทุก
ประสิทธิภาพ
ระดับใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีเนื้อหาสาระ
4. พัฒนาความรวมมือกับแหลงงานและสถาน
เชื่อมโยงความรูที่เปนสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น
ประกอบการทั้งในและตางประเทศ
5. สงเสริมการอานและสนับสนุนใหสถานศึกษา
5. พัฒนาระบบการเพิ่มคุณคาใหกบั ผูที่จะสําเร็จ
จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศอยางเขมขนและ การศึกษา
ภาษาถิ่นของกลุมประเทศอาเซียน
6. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสรางนวัตกรรม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรูใหมี และการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกลุมเปาหมายที่
7. กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
หลากหลายไดอยางทั่วถึง
นักศึกษา
7. พัฒนาศักยภาพผูเรียน
8.สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ
9.สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา และพัฒนา
สภาพแวดลอมการเรียนรูใหทันสมัยและเพียงพอ
10. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนปฏิรูปการสอบแบบมุงเนน
สมรรถนะที่เปนเลิศ
11. เรงประชาสัมพันธขอมูลดานวิชาการและศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
กลยุทธ
1. ติดตาม เรงรัดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหไดรับ
การรับรองมาตรฐาน
2. ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ อ าจารย ผู ส อนระดั บ
บัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
3. ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
4. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
อิสระ

5. พัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ/การคนควา

6. พั ฒนาระบบกํ ากั บติ ดตามความกา วหนา ในการทํ า
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
7. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรวมพัฒนาบัณฑิตศึกษา
8. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
9. สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการ เผยแพรองค
ความรูจากการวิจัยรวมกับหนวยงาน ตาง ๆ ทั้งภายในและ
นอกประเทศ

นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
8. พัฒนาครูทั้งระบบ
9. ปรับระบบการผลิต การคัดสรร คาตอบแทน
และสวัสดิการใหสามารถดึงดูดคนเกงและดีมีใจรักใน
วิชาชีพครูมาเปนครู รวมทั้งสอดคลองกับความตองการทั้ง
ในระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อขจัด
ปญหาการขาดแคลนครูสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
10. พัฒนาระบบและเกณฑการประเมินวิทยฐานะ
ตามวิชาชีพครู ใหเชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
1. พัฒนาองคความรู/วิจัย
2. สรางความรวมมือในการดําเนินงานดานการ
วิจัยระหวางหนวยงานวิจัย และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
3. เรงพัฒนาการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ
ใหมีผลงานเปนที่ประจักษ สรางสรรคนวัตกรรมที่
หลากหลาย และสามารถแขงขันกับนานาประเทศ รวมทั้ง
นํามาใชประโยชนตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. การยกระดับขีดความสามารถของ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. การยกระดับขีดความสามารถของ
คณาจารย และบุคลากร
คณาจารย และบุคลากร
กลยุทธ
กลยุทธ
1. จัดทําแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรอยาง
10. สงเสริม/สนับสนุนการนําเสนอ เผยแพรผลงานวิจัย
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
และวิชาการของนักศึกษา คณาจารย และ บุคลากร
2. มีระบบในการสรางและพัฒนาแรงจูงใจ
11. ส ง เสริ ม การพั ฒ นาอาจารย แ ละบุ ค ลากรระดั บ
3. ขับเคลื่อนองคกรใหเปนเลิศดวยความรูและภูมิปญญา บัณฑิตศึกษา
4. สนับสนุน สงเสริมการเผยแพรงานวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. การสรางงานวิจัย และงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนางานวิชาการและ
สรางสรรค ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
งานวิจยั ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
กลยุทธ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
12. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
2. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคลากร ชุมชนทองถิ่นที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
ดานการวิจัย
3. สงเสริมการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและการนําไปใชประโยชน

นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครู
วิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
1. ผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก
2. สรางความเขมแข็งใหแกบัณฑิตศึกษาใน
ประเทศใหไดมาตรฐานโลก
3. สรางความรวมมือระหวางนักวิจัยและ
สถาบันวิจัยทั้งในและตางประเทศ
4. สรางนักวิจัยอาชีพที่เปนผูนําในทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
5. พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางเต็ม
ศักยภาพ
6. สรางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีประสบการณทํางานวิจัยในภาคการผลิต
6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
1. สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนทองถิ่นใน
การพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. ประสานความรวมมือดานการวิจัยกับ
องคการวิจัยทั้งในและตางประเทศ
3. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ชวยเพิ่ม

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม
4. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่รวมมือกัน
ระหวางรัฐ ผูวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหไดผลงาน
ตรงกับความตองการของผูใชประโยชน
5. พัฒนากลไกเชื่อมตอระหวางนักวิจัยกับผูใช
ประโยชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
6. สนับสนุนการสรางผลงานวัยและถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย ชุมชน
และทองถิ่น
7. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเพื่อแกไขปญหา
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยการใชทรัพยากรในพื้นที่
8. สนับสนุนทุนวิจัยและรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาทั้งนักวิจัยและสราง
ฐานขอมูลและความรู
9. เพิ่มขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางปญญาของประเทศ
10. สรางผลงานวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนาตอ
ยอดและประยุกตใชในเชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ เชิง
นโยบาย และเชิงวิชาการ
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาวิชาชีพครูบุคลากรทาง
4.1 นโยบายการศึกษา
การศึกษา
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
กลยุทธ
1. สรางความเขมแข็งและเปนผูนําใหสถาบัน
1. พัฒนาครูทั้งระบบ
พัฒนาคุณภาพครู
2. ปรับระบบการผลิต การคัดสรร
2. พัฒนาความรวมมือกับสถาบันผลิตครูทั้งใน

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

-

นโยบายรัฐบาล
คาตอบแทน และสวัสดิการใหสามารถดึงดูดคนเกงและดี
มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู รวมทั้งสอดคลองกับความ
ตองการทั้งในระดับพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
เพื่อขจัดปญหาการขาดแคลนครูสาขาขาดแคลน
โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
3. พัฒนาระบบและเกณฑการประเมินวิทย
ฐานะตามวิชาชีพครู ใหเชื่อมโยงกับความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
-

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
และตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวม
สรางสังคมอุดมปญญา และสืบสานโครงการตามแนว
พระราชดําริ
กลยุทธ
1. สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่
กอใหเกิดคุณคาตอมหาวิทยาลัยและสังคม
2. สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู ตามแนวพระราชดําริ
3. สงเสริมการวิจัยชุมชนและจัดโครงการพัฒนา
แบบมีสวนรวมกับชุมชนพื้นที่เปาหมายในเขตเบญจบูรพาใหเปน
แมแบบชุมชนเขมแข็ง
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาการทํานุบํารุง
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
กลยุทธ
1. เผยแพรพระเกียรติคุณและพระราชกรณีย
1. บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระบรมวงศา การสอน กิจกรรมนักศึกษา และปลูกจิตสํานึกความเปนไทยและ
นุวงศ
วัฒนธรรมอันดีงาม
2. นอมนําพระราชดํารัส “การรักษา
2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรูทาง

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อ
รวมสรางสังคมอุดมปญญา และสืบสาน โครงการตามแนว
พระราชดําริ
กลยุทธ
13. สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ การบริ ก ารวิ ช าการที่
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นโดยบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
14. สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธ
15. ส ง เสริ ม การเข า ร ว มโครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

นโยบายรัฐบาล
วัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” มาสูการปฏิบัติ โดยสราง
คานิยม จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย
3. อุปถัมภคุมครอง และทํานุบํารุงศาสนา โดย
การจัดกิจกรรมสงเสริมความเขาใจ และสมานฉันท
ระหวางศาสนิกชน ของทุกศาสนาที่หลากหลายและ
ตอเนื่อง
4. ปรับปรุงองคกรดานศาสนาใหทําหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ และประสานสนับสนุนกันอยางเปน
เอกภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายระดับโลก
5. อนุรักษ ทํานุ บํารุง และบูรณปฏิสังขรณ
แหลงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อยางมีมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ
6. อนุรักษและสงเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่
เปนมรดกของชาติ และการแสดงพื้นบานใหเปนมรดกไทย
มรดกโลกของคนรุนตอไป โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดง
ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค สืบสานและสืบทอดการแสดง
ที่ทรงคุณคาสูประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
7. สรางความเชื่อมโยงของอารยธรรมทีด่ ีงาม
ระหวางยุคสมัยสูวิถีชีวิตอยางตอเนื่อง พรอมทั้งดูแล
บุคลากรทางดานศาสนา ศิลปะ และวัฒน ธรรมใหเปน
แมพิมพในการถายทอดภูมิปญญา
8. สงเสริมความรวมมือและเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมกับอารยประเทศและประชาชนอาเซียน พรอม
ทั้งผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางการ
สื่อสารอันทันสมัย
9. นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

วัฒนธรรมสูระดับสากล
3. จัดทําฐานขอมูลและสนับสนุนการศึกษา
คนควา วิจัย และเผยแพรการวิจัยดานศิลปะ และ
วัฒนธรรมทองถิ่นโดยเชื่อมโยงกับกระทรวง
วัฒนธรรม และเครือขายศิลปะและวัฒนธรรม
4. จัดใหมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริม
ตอการจัดกิจกรรม และการมีสวนรวมในการพัฒนาสุนทรียภาพ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

นโยบายรัฐบาล
ทองถิ่นมาสรางงาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑและ
บริการดานวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค และนํารายไดสู
ชุมชน
10. ตอยอดผลิตภัณฑและบริการทางวัฒนธรรม
เพื่อสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไปสู
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม สรางสรรคอยางครบวงจรที่สราง
รายไดเขาประเทศ
11. พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและ
นันทนาการที่หลากหลายสําหรับเด็กและเยาวชน
12. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชพื้นที่การ
เรียนรูทางวัฒนธรรมและนันทนาการอยางสรางสรรค
เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ
13. ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให
เปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
14. พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
1. พัฒนาระบบราชการใหมีความทันสมัย โดยเนน
การบริหารเชิงกลยุทธและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
ในการวางแผนการตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน
2. ปรับปรุงบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐให
มีความกระชับ มีความคุมคา และมีความคลองตัว และ
ตอบสนองตอการปฏิบัตริ าชการ
3. ปรับระบบการบริหารงานภาครัฐ โดยมุงเนน
การบูรณาการที่เชื่อมโยงสาขาการพัฒนาพื้นที่ และภาคี
เครือขาย ทั้งภาคการเมืองภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
4. สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด ใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ผาน
ระบบการบริหารงาน จังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
5. พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐโดย
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงานรวมทั้ง
จัดศูนยบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
6. สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐนําการจัดการ
ความรู มาใชในการพัฒนาองคกร รวมทั้งสงเสริมให
หนวยงานภาครัฐทุกระดับดําเนินงานที่มุงใหเกิดการใช
ทรัพยากรของรัฐอยางประหยัด
7. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการไปสูระบบการประเมินแบบรอบดาน รวมทั้ง
สงเสริมการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐโดยภาคี
ตางๆ
8. ปรับทัศนคติ บทบาท และวิธีการทํางานของ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยและเปนสากล
2. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรใหเปนไปตาม
หลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. ยกระดับการประกันคุณภาพสูระบบบริหารคุณภาพ
ระดับสากล
4. พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ
5. ทบทวนโครงสรางหนวยงานและผูบริหารที่
รับผิดชอบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
6. จัดทําแผนกายภาพสรางความพรอมทั้งสองพื้นที่
7. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมเพื่อ
สรางระบบการบริการใหมีคุณภาพสูความเปนเลิศ
8. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหาร
จัดการ
9. สงเสริมสวัสดิการและการสรางบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
16. พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเปนสากล
17. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรใหเปนไปตาม
หลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
18. พัฒนาแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย
19. ทบทวนโครงสร า งหน ว ยงานเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง
20. ส งเสริม การมีส วนรว มของบุ คลากรในการบริหาร
จัดการ

นโยบายรัฐบาล
บุคลากรภาครัฐ ใหมุงบริการประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ
9. พัฒนาศักยภาพขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอ
สวนรวม
10. พัฒนาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่มี
ศักยภาพสูง และสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ราชการ
11. ปรับระบบแรงจูงใจ เงินเดือน คาตอบแทน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ และ เจาหนาที่
ของรัฐ ใหสามารถรักษาคนดี คนเกงไวในระบบราชการ
12. พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
ขาราชการ
13. สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและความรับผิดชอบตอสวนรวม และพรอมรับ
การตรวจสอบจาก ภาคประชาชน
14. พัฒนาผูนําทางสังคมทุกระดับ ใหมีความรูใน
หลักธรรมมาภิบาล ซื่อสัตยสุจริต มีคานิยมที่ถูกตองดีงาม
มีความเปนประชาธิปไตยโดยสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
1. การเตรียมการเขาสูสังคมโลก
2. ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
3. เรงพัฒนากําลังคนใหมีความรู ทักษะและ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธ
1. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพโดยการจัดกิจกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ดานวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม
2. สนับสนุนการทําวิจัยที่สอดรับกับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7. การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธ
21. สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถและ
ศักยภาพดานวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานของ
คณาจารยและบุคลากรในคณะฯ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

นโยบายรัฐบาล
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในแตละสาขาอาชีพ ที่เนน
ทักษะทางดานภาษา และการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
เตรียมความพรอมในการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
4. สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ โดยสนับสนุนใหมีการวิเคราะหและจัดทํา
แผนผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของกลุมจังหวัด/จังหวัด

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

3. สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารองคความรู
ดานอาเซียน
4. สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ
วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตกับพันธมิตรทางวิชาการจาก
ประเทศในกลุมอาเซียน
5. สงเสริมกิจกรรมการหารายไดของมหาวิทยาลัยผาน
ชองทางอาเซียน
6. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุมความตองการ
ของสังคมอาเซียน
7. เตรียมความพรอมและเสริมสรางทักษะที่เหมาะสม
ใหแกนักศึกษา
8. สนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพระดับ
สากล ทางดานวิชาชีพและภาษาตาง ประเทศ
9. สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพ
ดานวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานของคณาจารยและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 7 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
7.2 สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศอาเซียน
กลยุทธ (ในสวนที่เกี่ยวของ)
1. สงเสริมความรวมมือและการรวมตัวกันของ
อาเซียน ทั้งในดานความรวมมือทางวิชาการ การสราง
ความเขมแข็งเครือขายความรวมมือ การจัดกิจกรรม /
การเปนเจาภาพ การประชุมในสาขาตางๆ รวมถึงการ
หารือในระดับสูง
2. สงเสริมการทํางานรวมกันที่สอดคลองและไม
ซ้ําซอนระหวางกลไกความรวมมือในกรอบอาเซียน กรอบ
อนุภูมิภาคตางๆ และกรอบความรวมมือกับประเทศนอก
ภูมิภาค
3. ใชคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ เพื่อสงเสริม
การดําเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
เพิ่มแหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายใน
และระหวางอาเซียน
4. ผลักดันความรวมมือการดําเนินงานดานการ
คุมครองผูบริโภคในกรอบอาเซียน
5. พัฒนาบุคลากร และเตรียมความพรอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
เปดตลาดการคา และดานพลังงาน

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

3.13 สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนา (ระบุหนวยงาน) ระยะ 4 ป พ.ศ.2556 – 2559
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เปาประสงค
1. บั ณฑิ ต ระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา ได มาตรฐานวิ ช าการและ/หรื อวิ ช าชี พ ได รั บ การ
ยอมรับ เชื่อมั่นตามความตองการของสังคม และสถานประกอบการ
2. ผูเขาศึกษามีปริมาณและคุณภาพตามเปาหมาย
เปาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
56 57
58
59
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
2. รอยละของนักศึกษาเขาใหมที่เพิ่มขึ้น
3. รอยละของจํานวนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
4. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
5. รอยละวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่มีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป
6. รอยละของบทความจากวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระ
7. จํานวนพันธมิตรเครือขายทางวิชาการทั้งในและตางประเทศใน
การพัฒนาขีดความสามารถ และประสบการณของนักศึกษา

มาตรฐาน

หลักสูตร
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

10
10
100
70
70

11
12
100
70
70

12
14
100
80
80

12
16
100
80
80

รอยละ

60

60

70

70

จํานวน

2

3

4

5

กลยุทธหลัก
1. ติดตาม เรงรัดการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
2. ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ

3. ติดตามตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหไดมาตรฐาน
5. พัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
6. พัฒนาระบบกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
7. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรวมพัฒนาบัณฑิตศึกษา
8. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
9. สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการ เผยแพรองคความรู จากการวิจัยรวมกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองคณบดีวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
3. รองคณบดีแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย และบุคลากร
เปาประสงค
3. คณาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีขีดความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานตามภาระงาน
ตัวชี้วัด
1. รอยละของจํานวนอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา
2. รอยละของจํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ
3. รอยละของผูบริหารและบุคลากรมีสมรรถนะตามสายงาน

หนวยนับ

เปาหมายตัวชี้วัด
56 57
58
59

รอยละ
รอยละ

100
100

100
100

100
100

100
100

รอยละ

80

80

85

95

กลยุทธหลัก
10. สงเสริม/สนับสนุนการนําเสนอ เผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการของนักศึกษา
คณาจารย และ บุคลากร
11. สงเสริมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา
ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองคณบดีวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ที่ตอบสนองตอความ
ตองการของทองถิ่น
เปาประสงค
4. บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีมาตรฐานวิชาการ งานวิจัยและเกิด
เครือขายความรวมมือเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
5. มีผลงาน/บทความงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดเผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
6. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่มีประสิทธิภาพ
เปาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
56 57
58
59
1. จํ า นวนผลงานวิ จั ย ที่ บู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา
2. จํานวนผลงานวิจัยรวมระหวางอาจารยผูสอน และนักศึกษา
3. จํานวนผลงานวิจัยที่เกิดจากการมีสวนรวมระหวางสาขาวิชากับ
หนวยงานภายนอก

ผลงาน

3

3

3

3

ผลงาน
ผลงาน

2
1

3
1

3
1

3
1

กลยุทธหลัก
12. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่นที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน
ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองคณบดีวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา
และสืบสาโครงการตามแนวพระราชดําริ
เปาประสงค
7. หลักสูตรมีความหลากหลายเอื้อตอความตองการของทองถิ่น
เปาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
56 57
58
59
1. จํานวนโครงการความรวมมือในการบริการวิชาการเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน
2. จํา นวนโครงการ/กิ จ กรรมที่สื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ

โครงการ

1

2

2

3

โครงการ

1

2

2

3

กลยุทธหลัก
13. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนทองถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
14. สงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแนวพระราชดําริ
ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองคณบดีวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
8. มีผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนที่ยอมรับ
เปาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
56 57
58
59
1. จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิน่
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ

1

2

2

3

โครงการ

1

2

2

3

กลยุทธหลัก
15. สงเสริมการเขารวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองคณบดีวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
9. บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบบริหารที่มีมาตรฐาน สากล
10. ระบบบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีประสิทธิภาพ
เปาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
56 57
58
59

1. ระดับความสําเร็จของระบบบริหารความเสี่ยง
2. จํานวนระบบสาระสนเทศที่ไดมาตรฐาน สากลเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
3. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยูในระดับดี
4. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกอยูในระดับดี
5. ความสําเร็จของระบบการเงินและงบประมาณ
6. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการ

ระดับ
ระบบ

3.00
2

3.00
1

3.50
1

3.50
1

ระดับ
ระดับ
รอยละ
รอยละ

3.50
3.50
80
70

3.53
3.53
80
75

3.57
3.57
80
80

3.60
3.60
80
80

กลยุทธหลัก
16. พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัยเปนสากล
17. พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภายในองค ก รให เ ป น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี
18. พัฒนาแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย
19. ทบทวนโครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
20. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ
ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองคณบดีแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
11. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความรู
ความสามารถและศักยภาพพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
56 57
58
59
1. จํานวนหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
2. จํานวนกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
3. รอยละของคณาจารยและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถและศักยภาพดานการใชภาษาตางประเทศ
4. รอ ยละของคณาจารย และบุค ลากรที่ไ ด รับ การพั ฒนาความรู
ความเขาใจดานอาเซียน

จํานวน

1

1

1

1

จํานวน

1

1

2

2

รอยละ

70

75

75

80

รอยละ

70

80

85

90

กลยุทธหลัก
21. สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพดานวิชาการและทักษะใน
การปฏิบัติงานของคณาจารยและบุคลากรในคณะฯ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. รองคณบดีวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
3. รองคณบดีแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย

3.14 แผนพัฒนาหนวยงาน ระยะ 4 ป พ.ศ.2556-2559
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
เปาประสงคมหาวิทยาลัย
1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดมาตรฐานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไดรับการยอมรับ เชื่อมั่นตามความตองการของสังคม และสถานประกอบการ มีอัตราการไดงานทําสูง
2. ปริมาณและคุณภาพผูเขาศึกษาตามเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 1. การจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน : 1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย
1. บัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ได
มาตรฐานวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ
ไดรับการยอมรับ
เชื่อมั่นตาม ความ
ตองการของสังคม
และสถาน
ประกอบการ
2. ผูเขาศึกษามี
ปริมาณและคุณภาพ
ตามเปาหมาย

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ หลักสูตร
การรับรอง
2. ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาเข า รอยละ
ใหมที่เพิ่มขึ้น
3 . ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น รอยละ
อ า จ า ร ย ผู ส อ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา
4. ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ รอยละ
สําเร็จการศึกษา
5. ร อยละวิท ยานิพ นธ /การ รอยละ
ค น ค ว า อิ ส ร ะ ที่ มี ผ ล ก า ร
ประเมินระดับดีขึ้นไป
6. รอยละของบทความจาก รอยละ
วิ ท ยานิ พ นธ /การค น คว า

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
56
10

57
11

58
12

59
12

10

12

14

16

100

100

100

100

70

70

80

80

70

70

80

80

60

60

70

70

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย
1. ติดตาม เรงรัดการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลัก
สูตรใหไดรับการรับรอง
มาตรฐาน
2. ติดตามตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารยผูสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาให
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
3. ติดตามตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระให
เปนไปตามเกณฑ

โครงการ/กิจกรรม
56

โครงการที่ 1 การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐาน
1 .พั ฒ น า / ป รั บ ป รุ ง 0.285
หลั ก สู ต รให ไ ด ม าตรฐาน
สกอ.และตามกรอบ TQF
2.ประชาสัมพันธหลักสูตร 0.100
ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ที่
หลากหลายและทั่วถึง
3. สํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตศึกษาที่พึงประสงค
ตามความตองการของผูใช
บัณฑิต
4. สนับสนุนการจัดการ 0.090

งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการและวิจัย
3. รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
วางแผนและ
พัฒนา

เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
อิ ส ระที่ ตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ น
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ
น า น า ช า ติ ต อ จํ า น ว น
วิ ท ยานิ พ นธ / การค น คว า
อิสระ
7. จํานวนพันธมิตรเครือขาย
ท า ง วิ ช า ก า ร ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ตางประเทศในการพัฒนาขีด
ความสามารถ และ
ประสบการณของนักศึกษา

หนวยนับ

จํานวน

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
56

2

57

3

58

4

59

5

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย
มาตรฐาน
4. พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาใหได
มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบสนับ
สนุนการทําวิทยานิพนธ
/การคนควาอิสระ
6. พัฒนาระบบกํากับ
ติดตามความกาวหนาใน
การทําวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระ
7. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตเพื่อรวมพัฒนา
บัณฑิตศึกษา
8. สงเสริมใหนักศึกษา
มีสวนรวมในกระบวน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
9. สรางเครือขายความ
รวมมือดานวิชาการ
เผยแพรองคความรูจาก
การวิจัยรวมกับหนวย
งานตางๆ ทั้งภายใน
และนอกประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
เรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น
สํ า คั ญ โ ด ย ผู มี
ประสบการณหรือองคกร
วิชาชีพหรือชุมชน
5. สํารวจความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ
การจัดการเรีย นการสอน
แ ล ะ สิ่ ง ส นั บ ส นุ น
การเรียนรู
6. สํารวจความพึงพอใจใน
ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร แ ล ะ
การจัดการเรีย นการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา มรร.
โครงการที่ 6 โครงการ
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา
1. พัฒนานักศึกษาใหมีจิต
อาสา ใฝรู สูงาน
2. อบรมวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ
3. อบรมเชิ ง วิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
4. ระบบ กํากับ ติดตาม
ความก า วหน า ในการทํ า
วิทยานิพนธของนักศึกษา

56

-

-

0.020
0.030
0.025
0.025

งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
56

57

58

59

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
ปริญญาโท ปริญญาเอก
5. อบรมความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษแกนักศึกษา
และคณาจารย
6. สรางมูลคาเพิ่มใหกับ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา
โครงการที่ 10 โครงการ
พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต เข ม แข็ ง
รวมพัฒนาบัณฑิตศึกษา
1. พัฒนาระบบฐานขอมูล
ศิษยเกา
2. เสริ ม ความรู แ ละ
ประสบการณใหศิษยเกา
3. ศิษยเกาเขมแข็ง รวม
พัฒนาศิษยเกา
4. ประเมินความพึงพอใจ
ของนั ก ศึ ก ษา และศิ ษ ย
เก า ต อ การให บ ริก ารของ
บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการที่ 11 โครงการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การจัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาให
ไดมาตรฐาน
1. ปรั บ ปรุ ง ห อ งเรี ย น
อาคารสถานที่ ใ ห ที่ ค วาม

56
0.050
0.150

0.010
0.030
-

0.165

งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
56

57

58

59

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
สงางามเหมาะสมกับระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. พั ฒ นาระบบ ICT
สําหรับการวิจัย
3. ระบบฐานขอมูลของ
บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย เชื่อมโยง
กับหนวยงานภายนอก
4. มีบอรดประชาสัมพันธ
เฉพาะ และบอรดทําเนียบ
ผูทรงคุณวุฒิ
5. อบรมอาจารย แ ละ
นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช
ระบบ ICT ของบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย
6. พั ฒ นาพื้ น ที่ WIFI
อาคารบัณฑิตศึกษา
7. จัดหาคอมพิวเตอรเพื่อ
การสืบคน
8. ซ อ มบํ า รุ ง และจั ด หา
ครุภัณฑ

56
0.030
0.030
0.005

0.050
0.080
0.107

งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคมหาวิทยาลัย : 2. คณาจารยมีขีดความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
3. มีผลงานวิชาการ ทั้งปริมาณ และคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานภาระงาน และกระจายครอบคลุมทุกสาขาตามศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 2. การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย และบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน : 2. การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย และบุคลากร
เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย
3. คณาจารยและ
บุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย มีขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนและ
มาตรฐานตามภาระ
งาน

ตัวชี้วัด
1. รอยละของจํานวน
อาจารยผูสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. รอยละของจํานวน
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/การคนควา
อิสระ
3. รอยละของผูบริหารและ
บุคลากรมีสมรรถนะตามสาย
งาน

หนวยนับ

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ

รอยละ

56
100

57
100

58
100

59
100

รอยละ

100

100

100

100

รอยละ

80

80

85

95

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย
10. สง เสริม/สนับ สนุ น
การนํ า เสนอ เผยแพร
ผลงานวิจัยและวิชาการ
ของนักศึกษา คณาจารย
และ บุคลากร
11. สง เสริมการพัฒนา
อาจารย แ ละบุ ค ลากร
ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 7 การพัฒนา
อาจารยและบุคลากร
ระดับบัณฑิตศึกษา
1.สรรหาอาจารยศักยภาพ
สูงตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.สนับสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิจัย
สถาบันในฐานะฑูต
บัณฑิตศึกษา
3.ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูคณาจารยและ
บุคลากรระดับ
บัณฑิตศึกษา
4.พัฒนาบุคลากรผูบริหาร
และบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อ การ
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
5.จัดทําคูมือการ

56

1.200

0.030

0.020

0.080

0.005

งบประมาณ (ลานบาท)
เปาประสงค
ปงบประมาณ
รวม บัณฑิตวิทยาลัย
หนวยนับ
57
58
59 55 - 59
1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการและวิจัย

เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
56

57

58

59

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
56
ปฏิบัติงานของบุคลากร
โครงการที่ 9 การประกัน
คุ ณ ภ า พ เ พื่ อ ส ร า ง
ม า ต ร ฐ า น สู ก า ร เ ป น
องคกรแหงคุณภาพ
1. ผู นํ า นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นา 0.027
เพื่ อ นั ก ศึ ก ษาด ว ยหลั ก
PDCA และสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สร า งเครื อ ข า ยพั ฒ นา 0.024
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า น
ประกันคุณภาพการศึกษา
และเผยแพรแนวปฏิบัติที่
ดี (best practice)
3. บูร ณาการกระบวน
การ PDCA กับงานประจํา
สูการประกันคุณภาพ
4. อบรมความรูเรื่องแนว
ทางการยกระดับคุณ ภาพ 0.070
บริหารจัดการขององคกร
ระบบ TQA
5. ตรวจประเมินองคกร
แหงคุณภาพ

งบประมาณ (ลานบาท)
เปาประสงค
ปงบประมาณ
รวม บัณฑิตวิทยาลัย
หนวยนับ
57
58
59 55 - 59

เปาประสงคมหาวิทยาลัย: 1. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เอื้อตอการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
2. มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สรางคุณคาและนําไปใชประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 3. การสรางงานวิจัย และงานสรางสรรค ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน : 3. การพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย
4. บัณฑิตวิทยาลัย
เปนองคกรแหงการ
เรียนรูที่มีมาตรฐาน
วิชาการ งานวิจัยและ
เกิดเครือขาย ความ
รวมมือเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน
5. มีผลงาน/บทความ
งานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได
เผยแพรตามเกณฑ
มาตรฐาน
6. ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนผลงานวิจัยที่บูรณา
การกั บ การเรี ย นการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. จํ า นวนผลงานวิ จั ย ร ว ม
ระหวางอาจารยผูสอน และ
นักศึกษา
3. จํ า นวนผลงานวิ จั ย ที่ เ กิ ด
จากการมี ส ว นร ว มระหว า ง
ส า ข า วิ ช า กั บ ห น ว ย ง า น
ภายนอก

หนวยนับ
ผลงาน

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
56
3

57
3

58
3

59
3

ผลงาน

2

3

3

3

ผลงาน

1

1

1

1

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย
12. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย
เพื่ อ เสริ ม สร า งความ
เข ม แข็ ง ให กั บ ชุ ม ชน
ทอ งถิ่ นที่ บู ร ณาการกั บ
การเรียนการสอน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 2 โครงการ
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ พื่ อ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนทองถิ่น
1. การสั ง เคราะห แ ละ
เผยแพร อ งค ค วามรู จ าก
ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. จั ด ประชุ ม ร ว มภาคี
เครือขายเพื่อพัฒนาโจทย
วิจัย
3. จั ด ทุ น วิ จั ย สนั บ สนุ น
โครงการวิจัยรวมระหวาง
นั ก ศึ ก ษา อาจารย และ
หนวยงานภายนอก
4. คลินิกวิจัย
5.โครงการเชิดชูเกียรติและ
รางวัลวิทยานิพนธดีเดน

56
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0.020

0.350
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งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการและวิจัย

เปาประสงคมหาวิทยาลัย : 1. ทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ไดรับการพัฒนาอยางบูรณาการและขับเคลื่อนสูสังคมอุดมปญญาและพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 5. การบริการวิชาการสูทองถิ่น เพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญาและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน : 4 การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา และสืบสาน โครงการตามแนวพระราชดําริ
เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย
7. หลักสูตรมีความ
หลากหลายเอื้ อ ต อ
ความต อ งการของ
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการความ
รวมมือในการบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ทีส่ ืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

หนวยนับ

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ

โครงการ

56
1

57
2

58
2

59
3

โครงการ

1

2

2

3

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย
13.สนับสนุบ
งบประมาณเพื่อการ
บริการวิชาการที่
เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนทองถิ่นโดย
บูรณาการกับการเรียน
การสอน
14. สงเสริมการจัด
กิจกรรม/โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตาม
แนวพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม
56

โครงการที่ 4 การบริการ
วิชาการเสริมสรางความ
เข ม แ ข็ ง ใ ห กั บ ชุ ม ช น
ทองถิ่น
1. สํารวจความตองการ 0.010
บริการวิชาการของชุมชน
ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ
2. บริก ารวิ ช าการเพื่ อ 0.035
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
ของชุมชนสังคม
3. บูรณาการงานวิชาการ 0.300
แ ก สั ง คมกั บก าร เ รี ย น
การสอนและการวิจัย

งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการและวิจัย

เปาประสงคมหาวิทยาลัย : 1. มีระบบการบริหารจัดการและผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนเปนที่ยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 6. สงเสริมและพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน : 5 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย
8. มีผลงานดานการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่โดด
เดนเปนที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ
ที่ ส ง เ สริ มก าร ทํ านุ บํ ารุ ง
ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และภู มิ
ปญญาทองถิ่น
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ
ที่ เ ส ริ ม ส ร า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
56
1

57
2

58
2

59
3

1

2

2

3

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย
15. สงเสริมการเขารวม
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 5 การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
1. พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. สงเสริมเผยแพรภูมิ
ปญญา ทองถิ่นในพื้นที่
3. ปรับภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม ใหมีความ
สะอาด สวยงาม
4. ประเมินความพึงพอใจ
ตอภูมิทัศนและ
สุนทรียภาพทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. รวมพัฒนาตามแนว
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

56

0.087
0.010
0.040
-

0.025

งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการและวิจัย

เปาประสงคมหาวิทยาลัย : 1. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารที่มีมาตรฐานสากล
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีขีดสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. ดัชนีความสุขของบุคลากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (ระบบสวัสดิการ ความรักผูกพัน การมีสวนรวม บรรยากาศในการทํางาน)
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 7. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน : 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย
9. บัณฑิตวิทยาลัย มี
ระบบบริหารที่มี
มาตรฐาน สากล
10. ระบบบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯ
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของ
ระบบบริหารความเสี่ยง
2. จํานวนระบบสารสนเทศที่
ได ม าตรฐาน สากลเพื่ อ การ
บริหารและการตัดสินใจ
3. ผลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในอยูในระดับ
ดี
4. ผลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายนอกอยู ใ น
ระดับดี
5. ความสํ า เร็ จ ของระบบ
การเงินและงบประมาณ
6. รอยละความพึงพอใจของ
บุ ค ล า ก ร ต อ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ

หนวยนับ
ระดับ
ระบบ
ระดับ
ระดับ
รอยละ
รอยละ

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ

56 57 58 59
3.00 3.00 3.50 3.50

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

1 6 . พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศให ทั น สมั ย
2
1
1
1 เปนสากล
17. พั ฒ นาการบริห าร
จัดการภายในองคกรให
3.50 3.53 3.57 3.60 เปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
18. พัฒนาแผนกลยุทธ
3.50 3.53 3.57 3.60 ที่ สอ ด คล อ ง กั บแ ผ น
มหาวิทยาลัย
19. ทบทวนโครงสรา ง
80 80 80 80 หน ว ยงานเพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลง
70 75 80 80 20. สง เสริม การมี สว น
รวมของบุคลากรในการ
บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ 8 บริหาร
จัดการบัณฑิตวิทยาลัยให
มีประสิทธิภาพ คลองตัว
และมีธรรมาภิบาล
1. จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและกําหนดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงโดย
เทคนิค 4T
2. จัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินและแผนหารายได
ของบัณฑิตวิทยาลัย
3. วิเคราะหและจัดทํา
งบประมาณประจําป
4. จัดทํารายงานการเงิน
5. ตรวจสอบและติดตาม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ
6. จัดทําแผนกลยุทธ

ของบัณฑิตวิทยาลัย
7. จัดทําแผนปฏิบัติ

56

0.005

0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการและวิจัย

เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
56

57

58

59

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
ราชการประจําป
8. บันทึกลงนามขอตกลง
ปฏิบัติราชการระหวาง
อธิการบดี คณบดี
รองคณบดี และประธาน
สาขาวิชา
9. ประเมินผลคณบดีใน
การบริหารบัณฑิต
วิทยาลัยโดยใช
หลักธรรมาภิบาล
10. จัดทํา/ปรับปรุง
ขอบังคับ ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติของบัณฑิต
วิทยาลัย
11. จัดทํารายงาน
ประจําป

56
-

-

0.010

0.050

งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคมหาวิทยาลัย: 1. มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการ การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และเปนศูนยกลางของขอมูลในดานอาเซียน
ในกลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิเพื่อขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียน
2. นักศึกษาและบุคลากรมีความรูความสามารถและศักยภาพพรอมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : 8. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน : 7 การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย
11. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
อาจารยและบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย มี
ความรูความสามารถ
และ ศักยภาพพรอม
รับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรในการ
จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
รองรั บ การเข า สู ป ระชาคม
อาเซียน
2. จํ า นวนกิ จ กรรมในการ
จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ
รองรั บ การเข า สู ป ระชาคม
อาเซียน
3. รอยละของคณาจารยและ
บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นา
ความรู ค วามสามารถและ
ศั ก ย ภ า พ ด า น ก า ร ใ ช
ภาษาตางประเทศ
4. รอยละของคณาจารยและ
บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นา
คว าม รู คว า มเ ข า ใ จ ด า น
อาเซียน

หนวยนับ

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ

จํานวน

56
1

57
1

58
1

59
1

จํานวน

1

1

2

2

รอยละ

70

75

75

80

รอยละ

70

80

85

90

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย
21. สงเสริมการพัฒนา
ความรูความสามารถ
และศักยภาพดาน
วิชาการและทักษะใน
การปฏิบัติงานของ
คณาจารยและบุคลากร
ในคณะฯ เพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม
56
โ ค ร ง ก า ร ที่ 3 ก า ร
เผยแพร อ งคค วามรู จาก
ก า ร วิ จั ย ก า ว ไ ก ล สู
อาเซียน
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รเป น 0.055
ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรั บ
ก า ร เ ข า สู ป ร ะ ช า ค ม
อาเซี ย น เพื่ อ ความเป น
สากล
2. การทํ า สั ญ ญาความ 0.020
รวมมือ (MOU) ทางดาน
วิ ช า ก า ร แ ละ ก า ร วิ จั ย
ระหวางหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ
3. รวมจัดประชุมวิชาการ 0.350
เพื่ อ นํ า เสนอผลงานวิ จั ย
ระดับบัณฑิตศึกษา

งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ
1. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
2. รองคณบดี
วิชาการและวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัย
3. รองคณบดี
แผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย

เปาประสงค
บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

คาเปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ
56

57

58

59

กลยุทธ
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม
56
4. ส ง เสริ ม การเข า ร ว ม 0.300
กิ จ กรรมระหว า งสถาบั น
หรื อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ ชาติ
หรือนานาชาติ
5 . อ บ ร ม ก า ร พิ ม พ
วิ ท ย านิ พนธ ก ารเ ขี ย น 0.800
รายงานวิจัยและการเขียน
รายการอางอิง

งบประมาณ (ลานบาท)
ปงบประมาณ
57

58

59

รวม

55 - 59

ผูรับผิดชอบ

บทที่ 4
การแปลงแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ
การปฏิรูประบบราชการไทยเปนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาน
ใหญอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) โดยแนวคิดดังกลาว
ตองการใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเนนถึงวัตถุประสงค และ
สัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงาน ทั้งในแงของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) และความคุมคาของ
เงิน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ และสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยนําเอาเทคนิคการ
บริหารจัดการสมัยใหมเขามาประยุกตใช เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวัดและการประเมินผลงานการ
บริหารคุณภาพโดยรวม เปนตน เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม “การบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์”
หรือ RBM (Results Based Management) เปนการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของ การวางแผนเชิงกล
ยุทธ ระบบการงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเขาดวยกันอยางครบวงจร โดยกําหนดวัตถุประสงคของ
บัณฑิตวิทยาลัย และเปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดย
การจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา
รวมทั้งการใชประโยชนของขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
คุณภาพ และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ในสวนของระบบการงบประมาณ เปนการเชื่อมโยงผลงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยในแผนระดับยุทธศาสตรกับคาของบประมาณ กลาวคือ ผลผลิตหลัก ในแผนยุทธศาสตรกับ
เม็ดเงิน งบประมาณจะตองสอดรับกัน เรียกวา การวางแผน “การงบประมาณที่มุงเนน ผลงาน” หรือ PBB
(Performance Based Budgeting) บัณฑิตวิทยาลัยจะตองแสดงตนทุนกิจกรรม (Activity based costing)
และตนทุนตอหนวย (Unit cost) อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยสรุป
แลวกรอบการบริหารยุทธศาสตรอยางครบวงจร มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1) การพัฒนายุทธศาสตร คือ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร
โดยอาจใชเครื่องมือในการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของบัณฑิตวิทยาลัย (SWOT Analysis) การวิเคราะห
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis) ทั้งนี้ยุทธศาสตรตองสอดคลองกับแผนการ
บริหารราชการแผนดิน และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
2) การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถายทอด และแปลงยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ โดยตองกําหนดเปาประสงค และกลยุทธทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับ
บุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหวาง
ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกรดวย ซึ่งหนวยงานอาจใช Balanced Scorecard
และแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ในการวางแผน และสื่อสารกลยุทธได
3) การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธที่ไดวางไว
4) การติดตาม และเรียนรู คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว ไดประยุกตใชรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได

5) การทดสอบและปรับยุทธศาสตร คือ การปรับยุทธศาสตรในเขากับสถานการณหรือ
ความตองการของนักศึกษา ผูรับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตองมีการประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
(Strategic Risk) เพื่อปองกันมิใหยุทธศาสตรคลาดเคลื่อน และไมตรงตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการการแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ โดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ การสื่อสารถายทอดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ไปสูระดับหนวยงานปฏิบัติตางๆ
กําหนดเปาประสงค กลยุทธ และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกันรวมทั้งมีความสมดุลระหวาง
ดานประสิทธิผล ดานคุณภาพ ดานประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
ในการแปลงแผนยุ ทธศาสตร บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย ไปสู การปฏิ บั ตินั้ น หมายถึ ง การนํ าแผน
ยุทธศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย ไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหเปนไปอยางสอดคลองกันทั้ง
ในแงทิศทาง และจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1) การถายทอดแผนยุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย สูบุคลากรบัณฑิ ตวิทยาลัย โดยการ
ชี้ แจง ทํ าความเข าใจ และความชั ดเจน ในแต ประเด็ น จั ดการสั มมนาเพื่ อจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจําป เพื่อกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน-งาน-โครงการ ตลอดจนทรัพยากรที่ตองการสําหรับจัดทํา
งบประมาณประจําป การกํากับผลการปฏิบัติงานตอไป
2) สนับสนุนใหบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยชี้แจง ทําความเขาใจ และความขัดเจนในแต
ละประเด็นที่ตนเองรับผิดชอบในรูปแบบตางๆ เชน การประชุม สัมมนา เปนตน
3) พิ จารณาสนั บสนุ นเพื่ อให โครงการที่ กํ าหนดไว สามารถดํ าเนิ นไปได ทั้ งนี้ บั ณฑิ ต
วิทยาลัยตองให การสนับสนุนในดานการปรับโครงสราง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับ
บุคลากรการจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ
4) การสร างพลั ง และความร วมมื อเพื่ อนํ าไปสู ผลที่ ตั้ งเป าหมายไว ตามแผนงานและ
โครงการเรื่องที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการใหบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นวิธีการที่จะ
นํามาใชประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพ และภาวะผูนําของผูบริหารระดับตางๆ การมีสวนรวม การทํางาน
เปนทีม ความผูกพัน และการยอมรับ การจูงใจ
5) บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะจั ด ระบบการสื่ อ สารองค ก รอย า งทั่ ว ถึ ง และต อ เนื่ อ งแก
บุคลากร การวางระบบสนับสนุนตางๆ เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การ
บริหารแบบมีสวนรวม เพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคาเปาหมายที่สําคัญ
6) บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดใหมีระบบการจัดการความรู ในองคกรโดยจั ดเวที แลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณที่ดี (Best Practice) การสรางระบบแรงจูงใจตางๆ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ ขวัญ
และกําลังใจของบุคลากร องคกรใหมีความเขมแข็ง และมีระบบการวิเคราะหติดตามสถานการณเพื่อให
สามารถสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไดดี
7) การบริหารผลการดําเนินงาน บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการดําเนินงาน
ใหมีกลไกเพื่อเฝาระวัง และตรวจสอบผลการดําเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจวาจะตองมีการแกไขอยางไร โดยใหมีการรายงานตามลําดับขั้นของความรับผิดชอบเปนรายเดือน
หรือไตรมาสขึ้นอยูกับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใชการกําหนดกิจกรรม และขั้นตอนกิจกรรม การกําหนด
ตารางเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดการจัดทํากิจกรรมเปนกลไกกํากับ

8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ และความสําเร็จขององคกร บัณฑิต
วิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดจริงกับเปาหมายที่กําหนดไว
ทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. และหนวยงานกลางตาง ๆ ใหเปนเอกภาพ

บทที่ 5
การกํากับติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ น ทร ในการประชุ มครั้ งที่ 7/2551 เมื่ อวั น ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ได ต ราข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เพื่อประโยชนในการจัด
การศึกษา การรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อใหการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการติดตามประเมินผลความกาวหนา
การปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย ออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การติดตามผลความกาวหนาประจํา ป เปนการติดตามความกาวหนาของ
ตัวชี้วัดตาง ๆ ในแตละยุทธศาสตร เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหวางเปาหมายที่กําหนดไวกับ
ผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ ตลอดจนการ
ทบทวนเปาหมาย และกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ระยะที่ 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เปนการประเมินผลในระหวางที่มีการปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร เปนการทบทวนผล ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคตางๆ รวมทั้งวิเคราะห
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศเพื่อนาไปสูการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด และเปาหมาย กลยุทธหลัก เพื่อการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตางๆ ใน
กรณีที่มีความจําเปนใหเหมาะสมตอไป
ระยะที่ 3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
การใชแผนเพื่อสรุปการปฏิบัติราชการ และประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ ใช แผนยุ ทธศาสตร การกํ า กั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย ในฐานะ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เปนสวนราชการ ในระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยูหลาย
ระบบจากหลายหนวยงานกลาง ซึ่งตองปฏิบัติตามแนวทาง และวิธีการของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ
ตามปกติ ในที่นี้จะแสดงผลการกํากับ ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงบประมาณ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 กรอบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2559
สําหรับกรอบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ และความสําเร็จ
ขององคกรนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดจริงกับ
เปาหมายที่กําหนดไวทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ทั้งนี้จะใชรูปแบบการประเมิน 3
ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การประเมินเชิงปริมาณ
(Quanlitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะ

ประเมินทั้งระหวางโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation)
ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลจากหนวยงานกลางตางๆ ใหเปนเอกภาพ
5.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสานักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หลักการและที่มา
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1
บัญญัติวา“ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ”
2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 12กําหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดย
วิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมี
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการใหบริการความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
3) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2546-พ.ศ.2550 ยุทธศาสตรที่1
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธี การทํางาน กําหนดใหมีการปรั บปรุ งระบบการประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยจัดใหมีการเจรจา และทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตร
และแผนดําเนินงานรายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนารวมทั้งใหมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวทุกสิ้นป และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจํา ป
แกสวนราชการ
4) คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 มีมติเห็นชอบในหลักการ และ
รายละเอียดของแนวทาง และวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอโดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทํา
ขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาขอตกลง และประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว
5) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลซึ่งวัดระบบประเมินผลการดําเนินงาน
ภายในมหาวิทยาลัย(Internal Performance Agreement : IPA) โดยจะตองจัดใหมีระบบในการ
ถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัดตามพันธกิจ และยุทธศาสตรของวิทยาลัยไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงาน จนถึงระดับบุคคล และจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดใหมี การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
ในปงบประมาณ
6) บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี กําหนดใหมีการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตาม

แนวทางการดําเนินการของสํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ระหวางอธิการบดี และคณบดี ผู
อานวยการศูนย สถาบัน สํานัก หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
5.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 การประกันคุณภาพภายในจะดําเนินการโดย
บุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
อยางตอเนื่องอยางไรก็ตามกอนมี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยก็ได
ตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
นโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต ป พ.ศ.2539 เพื่อเปน
แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ภายใตหลักการสําคัญสามประการ
คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน
(Institutional Autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตาม
หลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
บัณฑิตวิทยาลัยจากนโยบาย และแนวปฏิบัติขางตน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหงจําเปนตอง
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบันเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา

5.2 แนวทางการประเมินและรายงานผล

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ร ะบบ และกลไกการประเมิ น และรายงานผลตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และคูมือติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
ขั้นตอน และตารางเวลาการปฏิบัติตามระบบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ประกอบด ว ยประธานกรรมการ และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบุ ค คลภายนอกซึ่ ง นายกสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย หลักเกณฑ และวิธีการไดมาวาระการ
ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

มาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมี
อํานาจ และหนาที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใชจาย
งบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีโดยรับฟง
ความคิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบการประเมิน
ผลงาน
2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของบัณฑิตวิทยาลัย พรอม
ความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป บัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะ
ผูบริหาร และใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดย
กําหนดอํานาจหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และใหรายงาน
ผลการติดตาม และตรวจสอบตอสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน ผลการประเมินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําป
ใหจัดทําเปนรายงานการประเมินผลงานตอสภามหาวิทยาลัยเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ไดรับงบประมาณ
แผนดินในการดําเนินงานเปนหลัก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานจึง
เห็นสมควรใชปงบประมาณแผนดิน เปนปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย ดังนั้น การดําเนินการระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน มีขั้นตอนในการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณแผนดิน (1 ตุลาคม–30 กันยายน) ของทุกป ดังนี้ การรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนา และปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานจะแจงผลการประเมินในรูป
บทวิเคราะหเชิงคุณภาพประกอบผลประเมินเชิงปริมาณ รวมทั้ง ขอสังเกตและขอแนะนําในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย ตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในทุกสามเดือน (ภายในวันที่ 15
หลังสิ้นไตรมาส) และทุกป (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใน
2 ไตรมาสแรก เนนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย และแผนกล
ยุทธ โดยเสนอรายงานในลักษณะการประเมินความกาวหนา (Progress Report) สวนใน 2 ไตรมาสหลัง เนน
การกํากับติดตามและประเมินความสําเร็จตามวิสัยทัศนของบัณฑิตวิทยาลัย และเปาหมายของแผนกลยุทธ
โดยเสนอรายงานการประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย (Evaluation Report) ในการรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินงาน แบงออกเปน 2 ระดับ คือ ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อนําสารสนเทศจากการประเมินไปใชปรับปรุงกลยุทธ และกลไกการดําเนินงานตามพันธกิจของบัณฑิต
วิทยาลัย และระดับบุคลากรมุงใหนําคูมือ การประเมินเปนคูมือในการปฏิบัติงาน และนําสารสนเทศจากการ
ประเมิ นมาใช ในการปรั บปรุ งการปฏิ บั ติ งานของแต ละบุ คคล การติ ดตาม และประเมิ นผลยุ ทธศาสตร
(Strategic Monitoring & Evaluation) ถือไดวาเปนขั้นตอนสุดทายที่สําคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร
เพื่อใหทราบ ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯเมื่อเปรียบเทียบกับเปาประสงคของยุทธศาสตรเปนไป
ตามเปาประสงคหรือไมมากนอยเพียงใด ซึ่งในกรณีที่พบวาไมเปนไปตามเปาประสงคที่กําหนดไว ก็จะนํามาสู
การปรับกลยุทธและแนวทางการดําเนินงานใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปการติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ป (พ.ศ.2556-2559) จะให
ความสําคัญตอการติดตาม และประเมินผล ใน 2 สวนที่สําคัญ คือ สวนแรก จะเปนการติดตามประเมินผลที่
ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามเปาประสงคของยุทธศาสตรในทุกป สวนที่สอง จะเปนการติดตาม และ

ประเมินผลโครงการยุทธศาสตร ทั้ง 67 โครงการ ซึ่งถือวาเปน โครงการสําคัญเชิงรุกที่บรรจุไวในแผน
ยุทธศาสตรฯ ในทุกป โดยผูรับผิดชอบ จะเปนผูรายงานผล การดําเนินโครงการตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัย
กําหนด แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ
ทั้งฉบับ นั้นจะแบงเปน 2 ระยะ
ดังนี้ ระยะแรก เปนการประเมินครึ่งแผน คือหลังจากผานพน 2 ป แรก คือป พ.ศ.25562557 จะมีการประเมินผล และเสนอตอมหาวิทยาลัยในการประชุมแผนปฏิบัติราชการประจํา ป
พ.ศ.2557 สวนการประเมินผลระยะที่ 2 เปนการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ทั้งฉบับ (เมื่อสิ้นแผน
คือผานพน 4 ป ตั้งแตป พ.ศ.2556-2559) จะมีการประเมินผล และเสนอตอมหาวิทยาลัยในชวงการ
ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 สําหรับการติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ
ที่จะกลาวถึงตอไป ประกอบดวย 3 หัวขอดังนี้
1) วงจร PDCA และ การปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ป
2) ขอบเขต และชองทางของการติดตามและประเมินผล
3) วิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตร
รอบระยะเวลา การประเมินผล และผูรับผิดชอบในการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิง
ยุทธศาสตร
1) วงจร PDCA และ การปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ป
กระบวนการวางแผนที่นําเสนอโดย เดมมิ่ง (Demming) มองวากระบวนการของ
การวางแผนที่เรียกวา PDCA นิยมนํามาใชอยางมากในองคการตางๆ โดยเฉพาะการนําไปใชในการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้ง องคการ (Total Quality Management : TQM) โดย PDCA ประกอบไปดวย
(1) การวางแผน (Plan)
(2) การนําแผนไปปฏิบัติ (Do)
(3) การตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม (Check)
(4) การปรับปรุงแกไข (Action)
จะเห็นไดวา ในกระบวนการ PDCA มีการตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม ซึ่งเปน
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการของการวางแผน โดยเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการนําแผนไปปฏิบัติ (Do) ดวย
การตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม (Check) ซึ่งเปนการนํา ผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนดในแผนที่วางไว ถาหากพบวา ผลการปฏิบัติงานจริงไมไดตามแผนที่กําหนดไว ก็จะ
นําไปสูการปรับปรุงแกไข (Action) เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไวในแผน
ตอไป วงจร PDCA นี้จะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุดที่จะทําใหเกิดการปรับปรุง
แกไขตลอดเวลา (Continuous Improvement)เพื่อหาทางใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนสาหรับ
แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ เมื่อขั้นตอนการวางแผน(Plan) เสร็จสิ้น มีการนําโครงการตางๆ ในแผนไป
ปฏิบัติ (DO) ในแตละป จะมีการตรวจสอบ หรือการติดตามควบคุม (Check) โดยการนําผลงานที่ปฏิบัติได
จริงมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่วางไวในแตละป ผลที่ไดจากการตรวจสอบหรือการติดตามควบคุมอาจ
เปนไปไดใน 2 กรณี คือ ผลงานที่เกิดขึ้น เปนไปตามแผนที่วางไวกับผลงานที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามแผนที่
วางไว ซึ่งในกรณีหลังก็จะเขาสูขั้นตอนของการปรับปรุงแกไข (Action) ซึ่งจะตองนําขอมูลที่รวบรวมได
จากการประเมินมาวิเคราะหหาสาเหตุและนํามาสูการกําหนดแนวทางแกไขตางๆ ตอไปนอกจากนี้แลว

ดวยสถานการณและสภาพแวดลอมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ แตละชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ํา ซึ่งเปนภาวะคุกคามจากภายนอกลวนสงผล
กระทบตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ระยะ 4 ป ฉบับ พ.ศ.2556-2559 ที่ไดมีการจัดทําไวแลว
ทั้งสิ้น ดังนั้น การปรับแผนยุทธศาสตรฯ จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนใหเปนลักษณะเปน
แผนที่มีการทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Rolling Plan) คือ มีการปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงพัฒนา
ใหสอดคลองกับสถานการณโดยรอบอยูตลอด และเปนแผนที่มีความเปนไปไดที่จะสัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมายที่ทบทวน และกําหนดขึ้นใหมไวดวย ในการปรับแผนยุทธศาสตรฯ แตละปจะมีวิธีการ
ดําเนินการ คือ ทบทวนSWOT ใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยจัดทําเมื่อป พ.ศ.2550 ทบทวนกลยุทธโดยกําหนดใหสอดคลองกับผลการ
วิเคราะห SWOT และตําแหนงยุทธศาสตรใหมของมหาวิทยาลัย (ถามี) ทบทวนโครงการยุทธศาสตร
ตางๆ ที่ไดดําเนินการไปในแตละป โดยใชผลการประเมินโครงการ /แผน มาพิจารณาวาควรจะ
ดําเนินการตอหรือไม หรือควรมีการปรับเปาหมายใดๆ บาง หรือจะเพิ่มโครงการใหมใดๆ ขึ้นมา เปน
ตน สุดทายหากการปรับแผนยุทธศาสตรฯ เปนการปรับใหญ หรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเปนอยาง
มากก็อาจมีการทบทวนหรือ ปรับเปลี่ยนขอความในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยก็ไดสําหรับการปรับ
แผนยุทธศาสตรฯ ระยะ 4 ป จะมีการปรับทุกปไป โดยในปแรกจะมีการปรับแผนยุทธศาสตรฯ ระยะ
4 ป (พ.ศ.2556-2559) ในป พ.ศ.2556 ปรับเปนแผนยุทธศาสตรฯ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2556–2559) ซึ่ง
การปรับแผนนี้ก็คือการยอนกลับเขาสูวงจร PDCA อีกครั้ง คือเริ่มดวย กระบวนการวางแผน (Plan)
ตอดวยการนําแผนไปปฏิบัติ (Do) ตามดวยการตรวจสอบหรือการติดตาม ควบคุม (Check) และ
ทายสุดเปนการปรับปรุงแกไข (Action) แผนจึงนับไดวาเปนวงจรที่เกิดขึ้นอยาง ตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด
นอกจากนี้กระบวนการ หรือขั้นตอนตางๆของการปรับแผนยุทธศาสตรฯ รวมทั้ง ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ยังคงใชวิธีการเดียวกันกับการจัดแผนยุทธศาสตรฯ ระยะ 4 ป (พ.ศ.2556-2559) ที่เริ่ม
จากการมีสวนรวมของทุกฝาย ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) การรับนโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัย และผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการมีสวนรวมของผูบริหาร บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย
2) ขอบเขต และชองทางของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตามประเมินผลจะประเมิ นตามตั วชี้ วั ดระดั บเป าประสงคที่ กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรฯ ซึ่งมีอยู 20 ตัวชี้วัด สวนโครงการเชิงยุทธศาสตรที่มีอยู 67 โครงการ และจะมีการดําเนินงาน
ในแผนปฏิ บัติ ราชการประจําป นั้น จะมี การประเมินตามตั วชี้ วัดระดั บวั ตถุ ประสงคหรือผลลัพธ
(Outcome) ของโครงการ และระดับผลผลิต (Output) ของโครงการ โดยจะมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนรายโครงการ ผานระบบการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส (e–Project) แลวทําการสรุปเปน
รายงานทั้งแผนยุทธศาสตรฯ และ แผนงาน/โครงการ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ในป พ.ศ.2556 ซึ่งเปนปแรกของการใชแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ บัณฑิต
วิทยาลัยจะจัดใหมีการนําเสนอผลการดําเนินงานของบุคลากรแตละคนตามตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ
โดยจะจัดใหมีการนําเสนอตอประชาคมของบัณฑิตวิทยาลัยปละ 3 ครั้ง ดังนี้ คือในรอบ 6 เดือน รอบ 9
เดือน และรอบ 12 เดือน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมายตอไป

3) วิธีการติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตร
รอบระยะเวลาการประเมินผล และผูรับผิดชอบในการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิง
ยุทธศาสตร
(1) วิธีการติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตร
และรอบระยะเวลาการประเมิน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคตัวชี้วัด และคา
เปาหมาย ทั้ง 4 ป ของแผนยุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ป (พ.ศ.2556-2559) และแนวทาง
การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ในสวนของการติดตาม และประเมินผล การกํากับติดตาม และ
ประเมินผล จะมีการติดตามตั้งแตระดับเล็กสุดคือระดับโครงการ ยุทธศาสตร/แผนงานและแผน
จนถึงระดับใหญสุดคือ ระดับแผนยุทธศาสตรฯ ซึ่งการประเมินในแตละระดับจะเปนดังนี้
ก. ระดับแผนงาน/โครงการ หลังจากแผนยุทธศาสตรฯ ผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตแลว และโครงการตางๆ ในป พ.ศ.2556 เริ่มมีการดําเนินการจนครบแต
ละไตรมาสจะมีการรายงานผลการดําเนินงานโดยผูรับผิดชอบโครงการ ตามแบบฟอรมที่กําหนด ทั้ง
แผนงาน และแผนเงินโดยการเปรียบเทียบคาเปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ (Outcome) และ
ระดับผลผลิต (Output) ของแตละโครงการ ที่ตั้งไวกับผลการดําเนินงาน และเปรียบเทียบแผนการใช
จายงบประมาณกับผลการใชจายจริงที่ตั้งไวในแผน ตั้งแตไตรมาสที่ 1 (ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม)
ไตรมาสที่ 2 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (ระหวางเดือนเมษายน–มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4
(ระหวางเดือนกรกฎาคม–กันยายน) และเมื่อครบทั้งป (4 ไตรมาส) จะมีการจัดทํารายงานการประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการเชิงยุทธศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 67 โครงการ ซึ่งจะเปนการประเมินทั้งผลผลิต
และผลลัพธของโครงการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยตอไป การประเมินผลนี้
จะดําเนินการทุกป
ข. ระดับแผนการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เปนการสรุปผลการดําเนินงานให
เห็นในภาพของแผน ไดแก แผนยุทธศาสตร คุณภาพวิชาการ แผนยุทธศาสตรคุณภาพการใหบริการ
ทางการศึกษา แผนขยายโอกาสทางการศึกษา แผนการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต แผนบริการวิชาการ/
วิชาชีพสูสังคม แผนหลักการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตรองคกรสูความเปนเลิศ ซึ่งมีการกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ พรอมกับระบุ
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆที่มีไวดวยเพื่อการนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขตอไป
การจัดทํารายงานผลการประเมินระดับแผนนี้เปนการประเมินในระดับผลลัพธหรือ Outcome ของแผน
และจะจั ด ทํ า พร อ มกั น กั บ ระดั บ แผนงาน/โครงการเพื่ อ เสนอต อ ที่ ค ณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย การประเมินผลนี้จะดําเนินการทุกป
ค. ระดับแผนยุทธศาสตร จะมีการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ทั้งฉบับวา
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาประสงค ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวหรือไม (ระดับผลลัพธ หรือ
Outcome) ในแตละประเด็นยุทธศาสตร และพันธกิจทั้ง 5 ดานรวมทั้งดานการสนับสนุนทุกพันธกิจ
หรือไม ในขณะเดียวกันก็รายงานถึงปญหา อุปสรรค ที่ควรนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อการปรับแผน
ยุทธศาสตรฯ ใหดียิ่งขึ้นตอไปดวยการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ นี้จะใชขอมูลจากรายงานการ
ประเมินผลทั้งระดับแผน แผนงาน/โครงการประจําปของแตละป มาสรุปเปนผลการประเมินซึ่ง

ครอบคลุมทั้งผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มีตอนักศึกษาและ
บุคลากรที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ดวย
(2) บุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงาน และประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ รวมทั้งโครงการ
เชิงยุทธศาสตรในระดับโครงการ ผูที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส ไดแก ผูรับผิดชอบ
โครงการซึ่งอาจจะมีหนวยงานเดียว หรือหลายหนวยงานก็ไดขึ้นอยูกับวาโครงการนั้นมีผูรับผิดชอบหลาย
หนวยงาน สวนการประเมินผลทั้งในระดับโครงการ/แผนงาน ระดับแผน และระดับแผนยุทธศาสตรฯ นั้น
กองนโยบายและแผน โดย “คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล” เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ติดตาม และ
ประเมินผลในทุกระดับพรอมกับนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยตอไป

