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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทของการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 4 ปีข้างหน้า ซึ่งพิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และแผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ด าเนินการรวบรวมผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงาน  
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  การร่วมกัน
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) ของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินชุดต่าง ๆ ทั ้งภายในและภายนอก รวมถึงแนวนโยบาย เป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ผู้ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี   โดยการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2560 เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด รวมทั้ง
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา” พร้อมกันนี้ได้มีการการน าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย ฯ ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติแผนฉบับนี้  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ครั้งที่ 
9/2560 วันที ่16-17 กันยายน 2560 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ ส่วนที่ 2 แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ส่วนที่ 3 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และส่วนที่ 4 การน าแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ    

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะน าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ไปใช้เพ่ือเป็นกลไก
ส าคัญในการผลักดัน และขับเคลื่อนการด าเนินงาน พร้อมทั้งจัดท าโครงการและการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ น าไปสู่
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างแท้จริง 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
                                            กันยายน 2560 



 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เป็นแผนที่

จัดท าขึ้นโดยมีกรอบคิดส าคัญ คือ การมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัย 
ชั้นน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา” ภายใต้ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ  แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  อันประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยุทธศาสตร์ที ่
6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นต้น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายการพัฒนาให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้น “การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน” และแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมหาวิทยาลัย             
ราชภัฎราชนครินทร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพแรงงานที่ตอบสนองนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างของประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

กระบวนการจัดท าแผนครั้งนี้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้บริหาร
ทุกระดับ ที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยค่านิยม POSITIVE อันประกอบด้วย
Professional มหาวิทยาลัยที่เป็นมืออาชีพ Ownership มหาวิทยาลัยที่มีความรัก และความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน Social responsibility มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม Integrity มหาวิทยาลัยแห่ง
ความซื่อสัตย์และความเป็นธรรม Teamwork มหาวิทยาลัยที่มีการท างานเป็นทีม Innovation 
มหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรม Vision focus มหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน และ 
Excellence มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งเป็นพลังผลักดันที่ส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยอีก 4 
ปีข้างหน้า  

จากการร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การบริหารงาน  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
(SWOT analysis) ของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินชุดต่าง ๆ ทั้งภายใน
ภายนอก ประกอบกับแนวนโยบาย เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา              
ผู้ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ซึ่งมีนโยบายส าคัญที่มุ่งเน้น เช่น ด้านการผลิตบัณฑิต คือการปรับทิศทาง 
(reprofile) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อเป้าหมาย และนโยบายประเทศไทย 4.0 ฯ ด้าน
การวิจัย เน้นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ใช้ในการแก้ปัญหาเชิง



ค 

 

พ้ืนที่และเชิงพาณิชย์ ฯ ด้านบริหารจัดการที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อม เป็นต้น  เพ่ือน ามา
สู่การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว  ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 
เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน พร้อมการเสนอแนะ และข้อวิพากษ์ที่มีคุณค่าเชิงสร้างสรรค์
ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด พบว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์เชิงปรับ (WO strategy) เน้น
การพัฒนาภายใน เพ่ือลดจุดอ่อน และใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์มีการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพบรรลุวิสัยทัศน์  สามารถพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้
การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สะอาด และมีสภาพแวดล้อมสีเขียว จึงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  15 เป้าประสงค์  25 
กลยุทธ์  45 ตัวชี้วัด  และ 67 โครงการ โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
และประเทศไทย 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบ ารุงศิลปะ  
และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุกเพ่ือสร้างความผูกพัน 
                   กับมหาวิทยาลัย 

 
อนึ่งความส าเร็จของการแปลงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 

2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ มีปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วยความชัดเจนของแผน การรับรู้ 
ความเข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย ดังนั้นการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายจึงต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มี
ระบบติดตาม ก ากับ และการประเมินผล กลยุทธ์ส าคัญในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4            
กลยุทธ์ส าคัญ คือ 1) กลยุทธ์การให้ข้อมูลข่าวสาร (information strategies)  2) กลยุทธ์การอ านวยความ
สะดวก (Facilitation strategies) 3) กลยุทธ์การก ากับควบคุม (Regulatory strategies) และ 4) กลยุทธ์
การให้สิ่งเสริมแรง (Incentives strategies) ภายใต้การติดตาม ก ากับของคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่
ละยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการติดตาม ก ากับ และประเมินผล 



ง 

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับนี้ได้เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2560 และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติแผนฉบับนี้ 
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที ่9/2560 วันที่ 16-17 กันยายน 2560  

 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
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ส่วนที่ 1   
กรอบแนวคิดการท าแผนยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ส่วนที่ 1   
กรอบแนวคิดการท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 ระยะ 4  ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  

1. จุดมุ่งหมายและปณิธานของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
   1.1  ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทราใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหาร สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร และกองพันทหาร
ช่างที ่2 (ค่ายศรีโสธร) มีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น 3 แห่ง คือ 

แห่งแรก ตั้งอยู่ ณ เลขที ่422 ถนนมรุพงษ ์ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24000 บนเนื้อที่ 43 ไร่เศษ เป็นที่ตั้งของส านักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและอาคารที่      
ท าการต่าง ๆ 

แห่งที่สอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000 มีพ้ืนที่ประมาณ 17 ไร่ เป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับบริจาคและจัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของโปรแกรมวิชาดนตรี และเป็นบริเวณท่ีพักอาศัยของข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย 

แห่งที่สาม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 หมู่ 4 ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110  
มีพ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่  เป็นที่สาธารณประโยชน์  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ใช้เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 
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สถานที่แห่งแรกนี้เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายซึ่งต่อมาเมื่อโรงเรียนย้ายไป
ตั้งใหม่ท่ีจังหวัดปราจีนบุรีทางราชการจึงได้ขยายสถานที่เดิมให้กว้างขึ้นโดยขอที่ดินจากทางการทหาร
และจัดซื้อเพ่ิมเติมสร้างหอนอนและเรือนพักครูแล้วย้ายนักเรียนสตรีแผนกฝึกหัดครู ซึ่งเรียนรวมอยู่
กับนักเรียนสตรีประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทนในปี พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อโรงเรียน
ว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) จึง
ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ถือก าเนิดในปีพ.ศ. 2483 จากนั้นก็ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลง
มาโดยล าดับ กล่าวคือ 

พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรี
ฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” แต่ต่อมาได้ตัดหลักสูตรครูประชาบาล และหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด 
ออกปีละชั้นจนหมดในปี พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2495 ตามล าดับ 

พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูล และในปี พ.ศ. 2494 เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม
(ป.ป.) ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครู ป.ป. หญิง เป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาคของไทย 

ในระยะนี้เองที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นสถานที่ทดลอง
ปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาโดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ ได้แก่ องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งอนามัย
โลก (WHO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา  (USOM) มี            
ชาวต่างประเทศเข้ามาด าเนินงานในโครงการนี้จากหลายชาติ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก
นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย ศรีลังกาและญี่ปุ่น ในการนี้ทางโรงเรียน
ฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้ให้ความร่วมมือกับโครงการระหว่างประเทศ โดยจัดสถานที่ไว้ส่วนหนึ่งส าหรับ
ให้โรงเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ประชุม การสาธิตการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและ
ต่างประเทศ พ.ศ.2498 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
(ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. โดยรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วยจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู
ฉะเชิงเทรา  เป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” สังกัดกรมการฝึกหัดคร ู

ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาคาร
สถานที่และด้านการเรียนการสอน โดยได้รับการช่วยเหลือจากองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาและ
องค์การ ยูนิเซฟ (UNICEF) และได้มีโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในระยะนี้ด้วย 

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ได้รับการสถาปนาเป็น
“วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา” เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.สูง)       
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ า (Twilight) ในด้านอาคารสถานที่ ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กแทนอาคารเรียนไม้ท่ีมีอยู่แต่เดิมและมีอาคารอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนตามล าดับ 

พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  
จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี  และให้มีภารกิจอ่ืน ๆ คือ  
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การค้นคว้าวิจัย ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมวิทยฐานะครู และการอบรมครู
ประจ าการ จึงได้มีโครงการอบรมครูประจ าการ (อ.ค.ป.) ขึ้น โดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึง 
พ.ศ. 2530 

ในปี พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) และให้วิทยาลัยครู 
เปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ  ถึงระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี 
ในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้ง 
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  (กศ.บป.)    
ในวันเสาร์-อาทิตย์ 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  กรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม วิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” ตราเป็นพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 112 ตอนที่ 4 ก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบัน
ราชภัฏฉะเชิงเทรา” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
บริเวณหนองกระเดือย หมู่ 4 ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งสถาบัน     
ราชภัฏฉะเชิงเทรา ศูนย์บางคล้า ตามหนังสือที ่มท 0618/11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 
และในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้
น าร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้เป็นกฎหมายตามความในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น“สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” 

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราช-
บัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ท าให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร”์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ใช้อักษรย่อภาษาไทย “มรร” และใช้
ชื่อภาษาอังกฤษ RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY ตัวย่อ RRU 
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก  ใช้หลักการวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินตนเอง  และโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น  จุดเด่น  และโอกาสในการพัฒนา  รายงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  วิเคราะห์ทิศทาง และ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และศักยภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง 

1. มีชื่อเสียงในการผลิตครู 77 ปี ด้านการจัดการเรียนการสอน   การบริหารการศึกษา และ
ครูวิทยาศาสตร์ มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับชาติ  

2. คณาจารย์มีผลงานวิจัย และได้รับรางวัลระดับชาติ และ นานาชาติ 
3. ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับในคุณภาพบัณฑิตด้านความขยัน ซื่อสัตย์  และอดทน 
4. มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ 
5. มีสถาบันพัฒนาคุณภาพครูที่เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออก 
6. ท าเลที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม และเป็นจุดเชื่อมต่อของอาเซียน เป็นระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงท าให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการได้
ในหลาย ๆ ด้าน  อีกท้ังเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยให้ความรู้และเป็นที่พ่ึงแก่ประชาชน 
  

จุดอ่อน 
1. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด เนื่องจากไม่มีแผนบริหาร และ 

พัฒนาบุคลากรทั้ง 3 ระดับ  (ผู้บริหาร วิชาการ สายสนับสนุน) 
2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เป็นรูปธรรม  ท าให้ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุน

การปฏิบัติงาน และต้นทุนต่อ หน่วยในแต่ละหลักสูตร 

3. ไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ 

4. หลักสูตรซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบายการ
พัฒนาประเทศ 

5. ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ และงบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียม
นักศึกษาลดลง 

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพและขาดความเชื่อมโยง
พ้ืนที่ในเมืองและศูนย์บางคล้า 

7. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

8. ระบบการท างาน การประสานงานยังขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ 
9. สภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
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โอกาส 
1. นโยบาย Thailand 4.0 เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเกษตร 

สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการผลิตบัณฑิตตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 

2. ในพ้ืนที่มีโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน จึงเป็นโอกาสในการขยายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ   

3. การเปิด AEC ท าให้มีโอกาสในการจัดการศึกษาแบบ Double Degree Program และ 
ความร่วมมือด้านการวิจัย 

4. นโยบายรัฐบาลโดยใช้เครือข่ายและระบบ Coaching ในการพัฒนาครู สพฐ. และครูใน 
กลุ่มอาเซียนด้านภาคตะวันออก 

5. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น 

ภาวะคุกคาม 
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากร ในวัยเรียนลดลง 
2. นโยบายรัฐที่มุ่งสร้างบัณฑิตสายปฏิบัติและอาชีวะท าให้นักศึกษาท่ีจะมาเข้าเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาลดลง 
3. นโยบายของรัฐบาลลดการผลิตบัณฑิตในสาขา มนุษยศาสตร์ และควบคุมจ ากัดจ านวน

บัณฑิตครู 
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาไร้พรมแดนส่งผลให้มีการศึกษานอกระบบ หรือ

ศึกษาเองตามอัธยาศัยมากข้ึน 
5. มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศสามารถจัด

การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 
6. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลให้รายได้ของครอบครัวในด้านการสนับสนุนการศึกษาลดลง 

 

3. นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ของอธิการบดี 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา) 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ระยะ 4  ปี (พ.ศ. 2561-
2564)นี้   อยู่ในช่วงการด ารงต าแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ดวงพร  ภูผะกา อธิการบดี  ซึ่งมี
นโยบายการบริหาร เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
จึงมีนโยบาย (policy) ไว้ดังนี้ 
 1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
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     1.1 คณะจ าเป็นต้องปรับทิศทาง (reprofile) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายและนโยบาย Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 20 ปี แผน       
ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัดในพ้ืนที่และของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องมีความทันสมัย ยืดหยุ่น ผสมผสานกับ F2F & 
WIL-based) และยึดหลักคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัย Quality First! 
 1.3 ปรับแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ ให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3.5 ปี 
ที่ต้องบูรณาการเช้ากับการวิจัยพัฒนา การให้บริการทางวิชาการและการส่งเสริมท านุศิลปวัฒนธรรม 
 1.4 ปรับปรุงพัฒนาและจัดสรรสื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
 1.5 หลักสูตรและการสอนบูรณาการเข้าการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและ 
การส่งเสริมท านุศิลปวัฒนธรรม ด้วยการอาศัยความร่วมมือและภาคีกับท้องถิ่นและพ้ื นที่ 
(networking and partnership) 
 2. ด้านการวิจัย 
              2.1 ปรับรื้อระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการ 
สร้างนวัตกรรม 
              2.2 รูปแบบการวิจัยพื้นฐาน ประยุกต์และเชิงนโยบาย ที่ต้องเน้นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (area-
based and/or community-based research) การวิจัยเชิงปฏิบัติ (action research) ที่ได้
มาตรฐานระดับนานาชาติ ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่และเชิงพาณิชย์ 
               2.3 การวิจัยเน้นให้บูรณาการเข้าการจัดการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและการ 
ส่งเริมท านุศิลปวัฒนธรรม สู่การสร้างนวัตกรรม มูลค่าเพ่ิมและการสร้างสรรค์ (value creation) 
               2.4 มีระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรการวิจัย พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมกับสถานประกอบการและสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
               2.5 ทุกหน่วยงานระดมทุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเข้ามหาวิทยาลัย คณะและ
หน่วยงาน 
 3. ด้านบริการทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              3.1 ผลงานจากการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา ให้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและพ้ืนที่ 
              3.2 เร่งรัดการจัดการเพ่ือการระดมทุนและการหารายได้จากการเรียนการสอน การ 
วิจัย การให้บริการทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
 3.3 ส่งเสริม พัฒนา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพ้ืนที่ บริการ 
เชิงสร้างสรรค์และการเพ่ิมมูลค่า (value-added) รวมทั้งยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพ้ืนที่เข้าสู่การจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย 
 4. ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
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               4.1 ปรับรื้อ (Reinventing) โครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (resources) 
และการให้บริการ (คน เงิน งาน อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก) ให้ทันสมัย 
เอ้ือต่อการท างาน มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม หรือ Small is a beautiful 
university! 
              4.2  บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management  
System) รูปแบบ SIPPO และเกณฑ์การบริหารจัดการศึกษาเป็นเลิศ (Educational Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) สกอ. เพ่ือให้มหาวิทยาลัย สู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ISO:9000s, ISO:14000, EdPx และได้รับรอง ASEAN Standard Certified. 
              4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อม เข้าสู่ Green, Clean & e-University 

 
4. ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง ปี พ.ศ. 2561-2564 
 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบถ้วน และจัดท าผังแม่บทที่ชัดเจน 

 

2. จัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออก ได้แก่ 
2.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ปี 2561)  
2.2 หน่วยตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ปี 2561)   
2.3 โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ (ปี 2561-2564)  

 

3. การเปิดรับนักศึกษาส าหรับหลักสูตรใหม่   
ปี 2561 

 คณะครุศาสตร์ 
 -  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทยศึกษา (หลักสูตรบูรณาการ 

   ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับคณะครุศาสตร์) 
 

ปี 2562 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (หลักสูตรบูรณาการ 

       ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับคณะครุศาสตร์) 
   



11 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  
   ทรัพยากร  

  -   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (หลักสูตรบูรณาการระหว่าง 

                                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับคณะครุศาสตร์) 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

-  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

-  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการจัดการนวัตกรรมและ 

   เทคโนโลย ี

-  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

-  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ 

-  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตร 

   บูรณาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับคณะครุศาสตร์) 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

-  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
-  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
-  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

 

ปี 2563 

คณะครุศาสตร์ 
 -  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

-   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

-  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
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ปี 2564 

คณะวิทยาการจัดการ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี  
    (พ.ศ. 2561-2564) 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที ่
 

23–24 มิถุนายน 2560 ชี้แจงแนวนโยบายในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ                  
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

ห้องโชคอนันต์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร์ 

ระยะที ่1 
3-4 กรกฎาคม 2560 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดท าแผน บรรยายให้
ความรู้ โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัย    ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร 

ห้องโชคอนันต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร์ 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที ่
 

คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้แทนจากจังหวัดร่วมระดมความคิดเห็นในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  

ระยะที่ 2  
11 กรกฎาคม 2560 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมส่งเอกสาร (ร่าง)          
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                       
ราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)     
ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ได้ร่วมวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ  

ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร์ บางคล้า 

27 กรกฎาคม 2560 น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  

ห้องประชุม ชั้น 4 
ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร์ บางคล้า 

ระยะที่ 3  
1 กันยายน 2560 

ประชุมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา     
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)    
เพ่ือสรุปข้อมูลรอบสุดท้าย 

ห้องทองเจ้าพัฒน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร์ 

16-17 กันยายน 2560 น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) ต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม                       
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 
9/2560 วันที่ 16-17 กันยายน 2560 
 
 
 
 

เดอะรีเจ้นท์ ชาเลต์   
รีเจ้นท์ บีช ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

18-30 กันยายน 2560 
 

จัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ฉบับสมบูรณ์ตามค าแนะน าของ                
สภามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ราชนครินทร์ 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที ่
 

ตุลาคม 2560 เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ฯ แก่
หน่วยงานต่าง ๆ และทางเว็บไซด์ 

- 

พฤศจิกายน 2560 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)     
ต่อประชาคม สู่การปฏิบัติ 

ห้องโชคอนันต์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ราชนครินทร์ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4  ปี (พ.ศ. 2561-2564) จัดท าขึ้น

บนพ้ืนฐานกระบวนการ PDCA และหลักความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (2551-2565) แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  นโยบายมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาส าคัญประกอบด้วย ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ค่านิยมองค์การ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ปรัชญา (Philosophy) 
      จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหาวิทยาลัยช้ันน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก  เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา 

A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create Innovation 
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with Royal Philosophy. 
 

พันธกิจตามกฎหมาย (Mission) 
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ภูมิปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล 
2.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 

อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า  ความส านึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตส านึกประชาธิปไตย  คุณธรรม จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิต  และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

8.  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัย (Mission) 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ             
สิบสอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงก าหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาค
ตะวันออกตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน    

4. บริการวิชาการ  และประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น  

5. ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ค่านิยม (Value) :  POSITIVE  
 

P rofessional            มหาวิทยาลัยที่เป็นมืออาชีพ 
O wnership    มหาวิทยาลัยที่มีความรัก และความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
S ocial Responsibility          มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
I  ntegrity                          มหาวิทยาลัยแห่งความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
T eamwork     มหาวิทยาลัยที่มีการท างานเป็นทีม 
I  nnovation                   มหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรม 
V ision Focus                  มหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

          E xcellence                มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
เอกลักษณ์  (Uniqueness)  

“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ตามแนวพระราชด าริ”   

 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
“จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน”  
 

ยุทธศาสตร ์ (Strategies) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
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  ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของสังคมและประเทศไทย 4.0  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบ ารุงศิลปะ  

และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ให้เป็นเมือง 

มหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก  

เพ่ือสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

             เป้าประสงค์  1. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร์ ได้ตามกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและวิชาชีพ โดยเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 และสถานประกอบการ 

    2. การเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง 
                           กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้รับการเผยแพร่ 
 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR 
                  กลยุทธ์  1.1  พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
  ตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0  
                           และตอบสนองการศึกษาไร้พรมแดน (W1,3,4,5-T2,3,4,5-O1,2,3,4- 
                             S1,2,6) 

1.2  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตให้มีคุณภาพตาม 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  รวมทั้งเชี่ยวชาญในศาสตร์ (S1-O1,2,3)  
 

                             1.3  พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  ให้สมบูรณ์ทันสมัย และมีชีวิต (W4-T4) 

        1.4  ส่งเสริมนักศึกษาให้มีสุขภาวะด้านร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งทักษะ 
     ในศตวรรษท่ี 21 (S3-O5)             
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ 
         ของสังคมและประเทศไทย 4.0 

   เป้าประสงค์  1. มีงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
                             2. การเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 

         กลยุทธ์   2.1  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองต่อท้องถิ่น 
  และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยสอดคล้องกับ 
  ประเทศไทย 4.0 (S2,6 - O1,2,3) 

          2.2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และเกิด 
  รายได้จากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (S2-W5-O1) 

         2.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัย และ 
                     พัฒนานวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (S6-O1) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคม  
   เป้าประสงค์ 1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางบริการวิชาการ ในภาค 
              ตะวันออกท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างศักยภาพของผู้น า 
 ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
   2. สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และ 

 นักการเมืองท้องถิ่น          
3. การพัฒนาศักยภาพคร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์ 

         ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม  
        กลยุทธ์  3.1  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดบริการวิชาการในพื้นที่ภาค 

      ตะวันออกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (S4,5,6-O1,4) 
3.2  ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
      (S1,5-O4) 
3.3  ยกระดับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบของชุมชนเศรษฐกิจ 

                         พอเพียง (S4-O1) 
         3.4  ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ความเข้มแข็ง และสร้างคุณค่า 

      เพ่ือความมั่นคงของชาติ (S6-O1)         
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 
   เป้าประสงค์ 1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการ 
 เปลี่ยนแปลง 
                  2. ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายรับ รายจ่ายที่น าไปสู่การ 
         พ่ึงตนเองได ้
       กลยุทธ์  4.1  พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามศาสตร์ 
                    พระราชา (W2,3,5,6,7-O1-T1,4,6) 

       4.2  พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมในระดับของ 
          มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในพันธกิจที่ 
   รับผิดชอบ (W3-T1,2,3,6-O1,2,3) 

    4.3  พัฒนาระบบบริหารเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เป็นมหาวิทยาลัย 
  รับใช้สังคม (W3-T1,2,3,6-O1,2,3) 

  4.4  สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้ ควบคุมรายจ่าย  
  และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยทุกพันธกิจ (W2,3,5,6,7,8- 

  T1,2,3,6-O1,2,3,5) 
4.5  สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร ให้เป็นที่รู้จัก 

         ในภูมิภาคตะวันออก (W6,7,8-T1,4,6- O5) 
4.6  เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ให้ม ี
  ประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ราชนครินทร์ บางคล้า (W6-O1-T4) 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ให้เป็นเมือง 
                    มหาวิทยาลัย  
   เป้าประสงค์ 1. เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว สะอาด ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน  

2. บริหารจัดการ แบบรวมบริการประสานภารกิจ 
3. ใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าตามพันธกิจ  

 กลยุทธ์ 5.1  ปรับปรุงด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         ราชนครินทร์ บางคล้า ให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สะอาด 

  ประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน (W6,9-T4-O1) 
  5.2  สร้างระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี  
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  ในรูปแบบรวมบริการประสานภารกิจ (W5,8-O1,2,3,4) 
       5.3  พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนให้บริการแบบรวมศูนยแ์ละครบวงจร  

  (One Stop Service) เพ่ือตอบสนองเมืองมหาวิทยาลัย  
  (W6,9-T4-O1)  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก  
เพื่อสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัย   

   เป้าประสงค์ 1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ และเชี่ยวชาญตามสายงาน 
                2. บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ                
        กลยุทธ์ 6.1  ขับเคลื่อนแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก  

      เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม (W1-O1) 
  6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

          ของบุคลากรทุกระดับ  (W2,3,5,6,7,8-O1,4) 
6.3  สร้างวัฒนธรรมองค์การ(การสร้างความรัก ความสามัคคี การมี 
      ส่วนร่วม ความผูกพัน) เพื่อให้เกิด Engagement กับมหาวิทยาลัย  
      (W1-O1) 
6.4  สร้างระบบแรงจูงใจและสวัสดิการให้เหมาะสม เพ่ือธ ารงรักษา 
      บุคลากร (W1-O1) 
6.5  พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายงาน (W1-O1) 
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ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฎ  
ยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการขับเคลื่อนของอธิการบด ี

การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 

การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพคน   
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 

การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคและความ เท่าเทียม 
ทางการศึกษา 

การศึกษาและเรยีนรู้ การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี การวิจัย

และพัฒนา และนวัตกรรม 

พัฒนาทุนทาง
สังคมและ
ความมั่นคงสู่
สังคมเป็นสุข 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล  

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

นโยบายรัฐบาล 
12 ก.ย. 2557 

ยุทธศาสตร ์
แผนการศึกษา
แห่งชาติ 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

การส่งเสริมการบรหิารราชการแผน่ดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร ์
มรภ. ระยะ 

20 ป ี

การพัฒนา
ท้องถิ่น 

การผลิตและ
พัฒนาครู 

การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนา
ระบบบริหาร 

ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการผลิตบัณฑิต 

ทิศทาง 
การขับเคลื่อน
ของอธิการบดี 

ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

พัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรมให้
ได้มาตรฐานสากล 

การพัฒนา ประสิทธิภาพ 
ของระบบบริหารจัด
การศึกษา 

เพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้า
เกษตรปลอดภัย 

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
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ผังแสดงความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค ์

วิสัยทัศน์ (VISION) : มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก  เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา  
A Leading Social Enterprise  University in the Eastern Thailand to Create Innovation with Royal Philosophy. 

การยกระดับคุณภาพการผลิต
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก 
ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบ ารุงศิลปะ 
และวั ฒนธรรม  เพื่ อ มุ่ ง สู่
มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคม 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของสังคมและประเทศไทย 4.0 

การพัฒนาระบบบริหารและ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก 
เพื่ อสร้ า งความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยสู่ประเทศ
ไทย 4.0 

กา รพัฒนามหาวิทยาลั ย   
ราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า 
ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
- ประสิทธิผล 
ตามยุทธศาสตร์ 

- คุณภาพ 
การบริการ 

- ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ 

- การพัฒนา
องค์กร 

บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม 
และเชี่ยวชาญในศาสตร์ ได้
ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติและวิชาชีพ โดยเป็น
ที่ยอมรับของสังคมและสถาน
ประกอบการ 
 

ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้ เป็นมื อ
อาชีพ 

บริหารจัดการ แบบรวมบริการประสาน
ภารกิจ 

ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายรับ รายจ่ายที่น าไปสู่การพึ่งตนเองได้ 

บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ และเช่ียวชาญตามสายงาน ใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าตามพันธกิจ 

เป็นเมืองมหาวิทยาลัย 
สี เ ขี ย ว  ส ะ อ า ด 
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น   
ลดโลกร้อน 

เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศทางบริการ
วิชาการ ในภาคตะวันออก
ที่ เสริมสร้างการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต  เพื่ อสร้ า ง
ศักยภาพของผู้น าชุมชน
และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 

ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผลงานวิ จั ย ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

เป็ นแหล่ ง เ รี ยนรู้ ศิ ลปะ 
วั ฒ น ธ ร ร ม  ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่ น  และสร้า งสรรค์                         
ผลงานที่ โ ดด เด่ น เป็ นที่
ยอมรับของสังคม 

 

การเปิดหลักสูตรใหม่ และ
ปรับปรุงทุกหลักสูตรให้
ทั นสมั ยสอดคล้ องกั บ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้รับ
การเผยแพร ่
  

สร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ น าชุ มชน  ผู้ น า
ศ า ส น า  แ ล ะ
นักการเมืองท้องถิ่น          22 
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goal) 

1. การจัดการเรียนการสอน 
 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคตะวันออกตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและ
วิชาชีพ โดยเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถาน
ประกอบการ 
2. การเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงทุกหลักสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 รวมทั้งได้รับการเผยแพร่หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQR 

ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจของสถาบันอดุมศึกษา กบัพันธกิจ  ยทุธศาสตร ์และเปา้ประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
วิสัยทัศน ์(VISION) : มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมของภาคตะวันออก  เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา  

A Leading Social Enterprise  University in the Eastern Thailand to Create Innovation with Royal Philosophy. 
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goal) 
    

3. การบริการทางวิชาการ 3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อเนื่องและยั่งยืน    

3. การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก   
ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า
รับใช้สังคม 

1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือความเป็นเลิศทางบริการ
วิชาการ ในภาคตะวันออกที่เสริมสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นมืออาชีพ 

 4. บริการวิชาการ  และประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
การศึกษา ชุมชน องค์การทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก 
ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้าง

 3. สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้น าชุมชน 
ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น 
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goal) 

ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น 

4. ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5. ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

  4. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่
ประเทศไทย 4.0 

1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ 
ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง 
2. ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายรับ 
รายจ่ายที่น าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ 
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goal) 

  5. การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทร์บางคล้า ให้เป็นเมือง
มหาวิทยาลัย 

1. เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว สะอาด ประหยัด
พลังงาน ลดโลกร้อน 
2. บริหารจัดการ แบบรวมบริการประสานภารกิจ 
3. ใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าตามพันธกิจ 

  6. การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนา
บุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพ่ือสร้างความ
ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ และเชี่ยวชาญ    
ตามสายงาน 
2. บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจ     
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
  ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

 

เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร์ ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และวิชาชีพ โดยเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถานประกอบการ 
2. การเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงทุกหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งได้รับการเผยแพร่หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQR 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน/
ท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และตอบสนองการศึกษาไร้พรมแดน 
(W1,3,4,5-T2,3,4,5-O1,2,3,4-S1,2,6) 

 
 

แนวปฏิบัติ      1.1.1  วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 1.1.2  สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการในกลุ่ม 
                             จังหวัดโดยตรงเพื่อผลิตและ/หรือพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความ 
                             ต้องการของผู้ใช้งาน 
 1.1.3  พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโต 
                             ของกลุ่มอาชีพใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม 
 1.1.4  จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ./สภา  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  61 62 63 64 
1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าตามศาสตร์และวิชาชีพ  ร้อยละ 80 85 90 95 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 

 ร้อยละ 85 90 95 100 

3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการได้รับการส่งเสริม      
สุขภาวะจากมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 85 90 95 

4. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

ร้อยละ 90 95 98 100 

5. จ านวนหลักสูตรใหม่/ปี  จ านวน 5 5 5 5 

6. จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือก่ึงนานาชาติ จ านวน 1 1 1 1 

7. จ านวนหลักสูตรแบบสองปริญญา จ านวน - - 1 1 
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                             วิชาชพี 
 1.1.5  ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น และ 
                             ประเทศ ตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 
 
 1.1.6  ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ 
                             สถานประกอบการในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก และประเทศ  
                     1.1.7  เปิดหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรนานาชาติหรือก่ึงนานาชาติ 
  1.1.8  จัดระบบสหกิจศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนทักษะใน 
                              สถานประกอบการสู่ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” “Smart WIL : “Work-   
                              integrated Learning” 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเชี่ยวชาญในศาสตร์ (S1-O1,2,3)  

 
 

แนวปฏิบัติ 1.2.1  จัดการเรียนการสอนให้เป็นลักษณะกรณีศึกษา และกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ 
         แสดงออกทางความคิดด้านวิชาการ 

 1.2.2  พัฒนาระบบการสร้างบัณฑิตมืออาชีพควบคู่กับการพัฒนาอาจารย์ในสถาน 

                             ประกอบการเน้นการฝึกปฏิบัติงาน โดยเร่งรัดให้จัดรูปแบบการเรียนการสอน 

                             แบบสหกิจศึกษาให้มากข้ึนอย่างจริงจัง 
 1.2.3  การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ มาตรฐานด้านวิชาชีพ   

                                       อ่ืน ๆ และจัดระบบประเมินสมรรถนะทางด้านวิชาการ วิชาชีพก่อนส าเร็จ 
                                       การศึกษา 

 1.2.4  ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
 1.2.5  พัฒนางานกิจการนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และสร้างอัตลักษณ์ให้เด่นชัด 
                             ทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย ตามคุณลักษณะบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ให้สมบูรณ์ทันสมัย 

และมีชีวิต (W4-T4) 
 
 

แนวปฏิบัติ 1.3.1  พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบอาจารย์ที่ 
                            ปรึกษา  สื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และระบบ 

                             เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
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 1.3.2  จัดหาทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์/ดิจิตัล 
 1.3.3  ส่งเสริมการผลิตต าราเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล “Tele  
                             Education” 
 1.3.4  สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ปรับปรุงระบบห้องสมุดให้ 
                             เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย จัดหา และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                               ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
                             และนักศึกษา เป็นต้น 
 1.3.5  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเทียบโอนการศึกษาส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส/  
                             ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้สนใจในลักษณะ “Credit Bank” 

กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีสุขภาวะด้านร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งทักษะในศตวรรษที ่21 (S3-O5) 
 

แนวปฏิบัติ 1.4.1  พัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษาให้ 
                            มีความเหมาะสม 
 1.4.2  การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และการรักษา 
                             สิ่งแวดล้อม 
 1.4.3  พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีมีมารยาท บุคลิกภาพที่ดี และมีวินัย   
 1.4.4  ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
                             ตลอดจนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 1.4.5  จัดกิจกรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  
                             และเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1.   คณะครุศาสตร์   KPI 1, 2, 3, 4, 5    
2.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KPI 1, 2, 3, 4, 5     
3.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   KPI 1, 2, 3, 4, 5   
4.   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  KPI 1, 2, 3, 4, 5 
5.   คณะวิทยาการจัดการ  KPI 1, 2, 3, 4, 5 
6.   บัณฑิตวิทยาลัย   KPI 1, 2  
7.   ส านักงานอธิการบดี  KPI  2, 3 
8.   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  KPI  1, 4, 5 
9.   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  KPI  2 
10.  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น KPI 3 
11.  ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) KPI 1 
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12.  งานวิเทศสัมพันธ์ KPI 6,7 
13.  ศูนย์ภาษา KPI 6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

   และประเทศไทย 4.0  

 

เป้าประสงค์ 
1. มีงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  61 62 63 64 
1. จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ จ านวน 1 1 1 1 
2. จ านวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่สามารถสร้าง 
รายได้ 

จ านวน 1 1 1 1 

3. ร้อยละงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20 20 20 20 

4. สัดส่วนงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (เรื่อง/คน/ปี) 

สัดส่วน 0.2 0.22 0.24 0.26 

5. สัดส่วนงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ 
และนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 0.003 0.003 0.003 0.003 

6. ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนงานวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 20 20 20 20 

7. จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ จ านวน 1 1 1 1 

8. จ านวนการประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 1 1 1 

9. จ านวนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 0 1 0 0 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองต่อท้องถิ่น และพื้นที่ระเบียง 
        เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 (S2,6 – O1,2,3) 
 

แนวปฏิบัติ 2.1.1   ก าหนดทิศทางและนโยบายด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
                     2.1.2  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา 
                              งานวิจัยให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.1.3  จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หรือหน่วยงานด้านการวิจัยเฉพาะด้าน  
                                        ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาการ และการวิจัยที่เป็น 
                                        ที่พ่ึงของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เช่น ศูนย์บูรณาการงานวิจัยและบริการ 
                                        วชิาการเพ่ือสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา/หน่วยวิจัยท้องถิ่นลุ่มน้ าบางปะกง  
                                        หน่วยวิจัยเกษตรและอาหารในอนาคต เป็นต้น 

  2.1.4  พัฒนาชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น 

  2.1.5  ยกย่องชมเชยผลงานของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  2.1.6  อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพงานวิจัย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

  2.1.7  สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่
แบบสหสาขาวิชา 

  2.1.8  พัฒนานักบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัย (Project Manager) 
  2.1.9  พัฒนากลุ่มวิจัย แบบสหสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดงานชุดโครงการวิจัยที่มี 
                             นักวจิัยจากหลากหลายสาขามาด าเนินงานวิจัยร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยน 
                             องค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งในการท าวิจัย 
  2.1.10  ปรับระเบียบและขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีสะดวกและรวดเร็ว 
                              “Quick and easy system” 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และเกิดรายได้จากการต่อยอด 
       เชิงพาณิชย์ (S2-W5-O1) 

 

แนวปฏิบัติ 2.2.1  ถ่ายทอดและน าองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การพัฒนาการเรียนการสอน  
                                        และบริการวิชาการ เพื่อสร้างรายได้ และสร้างอาชีพแก่ชุมชน 

  2.2.2  พฒันางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว การเกษตร สิ่งแวดล้อม      
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ แบบบูรณาการสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

  2.2.3  จัดท าระบบสารสนเทศงานวิจัย NRMS-RRU 

10. จ านวนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ จ านวน 1 2 3 4 
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  2.2.4  การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภายนอกด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
                              สื่อสาร (ICT) (RRU e-Journal) และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ                            

2.2.5  พัฒนาระบบสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ 
2.2.6  จัดประชุมหรือเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ 
         นานาชาติ เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย 
2.2.7  พัฒนาและยกระดับวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นวารสาร 
         ระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.2.8  น าความรู้จากผลงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
 

กลยุทธ์ที่  2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตาม 
                  นโยบายประเทศไทย 4.0 (S6-O1) 
 

แนวปฏิบัติ 2.3.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค  

    ประชาชน เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

  2.3.2  พัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ area-based research and action research    
    โดยเน้นการสร้างความร่วมมือให้เกิดเครือข่ายด้านการวิจัย 
  2.3.3  พัฒนางานวิจัยที่มีความโดดเด่นโดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
                             ในด้านเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
  2.3.4  สัมมนา/ประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์ 
                             และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  2.3.5  ประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. คณะครุศาสตร์  KPI  5, 6, 7 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPI  5, 6, 7 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  KPI  5, 6, 7 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม KPI  5, 6, 7 
5. คณะวิทยาการจัดการ  KPI  5, 6, 7 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา  KPI  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก ที่เชื่อมโยงกับการทะนุบ ารุงศิลปะ  
 และวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคม  

 

เป้าประสงค์ 

1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางบริการวิชาการ ในภาคตะวันออกที่เสริมสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น          
3. การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น   
เป็นที่ยอมรับของสังคม  

 

กลยุทธ์ที่ 3.1  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดบริการวิชาการในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง    
และยั่งยืน (S4,5,6-O1,4) 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 3.1.1  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การเพ่ิมทักษะอาชีพ และรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 3.1.2  ท าความร่วมมือกับชุมชนเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  61 62 63 64 
1. จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

จ านวน 2 2 3 3 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีน าไปสู่การสร้างรายได้เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน “1 สาขา 1 โครงการบริการวิชาการ” 

จ านวน 48 48 48 48 

3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่น 

จ านวน 2 2 3 3 

4. จ านวนแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาที่เกิดการพัฒนา
เครือข่ายกับชุมชน (หมู่บ้านต้นแบบราชภัฏ) 

จ านวน 2 2 2 2 

5. จ านวนโครงการบริการวิชาการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 5 5 5 5 

6. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการวิชาการท่ีมีความรู้/ศักยภาพเพ่ิมข้ึนผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 80 85 90 95 

7. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้/ศักยภาพเพ่ิมข้ึน
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

จ านวน 500 600 700 800 

8. จ านวนองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน 2 3 3 4 



34 
 

 

                              เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 3.1.3  จัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุม  
                              และทันสมัย 

 

 3.1.4  จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือสนองความต้องการของชุมชนด้วยหลักสูตร 

                              ระยะสั้น และระยะยาว 

 3.1.5  น างานบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2  ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (S1,5-O4) 
 
 

แนวปฏิบัติ 3.2.1.  พัฒนาสถาบันพัฒนาคุณภาพครูให้เป็นคลังสมอง (Think tank) ด้านการ 

          พัฒนาวิชาชีพครู 
 3.2.2  พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 
 3.2.3  สร้างเอกลักษณ์ด้านวิชาชีพครู ภายใต้เอกลักษณ์ของ “ครูมืออาชีพ” ให้มีความ 

                             โดดเด่นในภูมิภาคตะวันออก 

                    3.2.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู 
                    3.2.5  สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมในการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ 

                    3.2.6  ยกระดับโรงเรียนสาธิตฯ เป็นฐานในการวิจัย และพัฒนาการสอนที่มีคุณภาพ 

                             เป็นสถานที่ปฏิบัติการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาครู สู่การเป็นโรงเรียน 

                             ต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3.3   ยกระดับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (S4-O1) 
 

แนวปฏิบัติ 3.3.1  สร้างพ้ืนที่และเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการแก้ปัญหาแก่ 
                            ท้องถิ่น 
 3.3.2  พัฒนาสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบมีชีวิต และเป็น 

                             ต้นแบบของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.3.3  สร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม 

                             ประจ าถิ่น/ท้องถิ่น 

 3.3.4  ถ่ายทอดความรู้ จากการน้อมน าแนวพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

                             พอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย และท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที ่3.4  ทะนุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ความเข้มแข็ง และสร้างคุณค่าเพื่อความม่ันคงของชาติ 
(S6-O1) 

 

แนวปฏิบัติ 3.4.1  ร่วมมือกับชุมชนในการจัดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
   ท้องถิ่น 

 3.4.2  จัดเวที และเปิดพ้ืนที่ให้มีการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม 

            3.4.3  สร้างองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและน าทุนทางวัฒนธรรม มาพัฒนาสู่ 
                                        เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.4.4  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

         ท้องถิ่นสู่เวทีระดับชาติ 
 

3.4.5  จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม กับเครือข่ายทั้งใน 
         ประเทศและต่างประเทศ 

3.4.6  น าทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางประวัติศาสตร์มาเผยแพร่และต่อยอดในการ 
         บริการท้องถิ่น 

                               3.4.7  ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดแหล่งเรียนรู้ทาง 

                                        ศิลปะวัฒนธรรม แบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม 

                               3.4.8  จัดท าหอศิลปะ วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเชื่อมโยง 

                                        กับพิพิธภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
          3.4.9  จัดประกวดนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญา 

                                        ท้องถิ่น 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.    คณะครุศาสตร์   KPI 1, 2, 3, 7, 8 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPI 1, 2, 3, 4, 7, 8 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  KPI 1, 2, 3, 5, 7, 8 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   KPI 1, 2, 3, 7, 8 
5.    คณะวิทยาการ  KPI 1, 2, 3, 7, 8 
6.    บัณฑิตวิทยาลัย  KPI 1 
7.    ส านักงานอธิการบดี   KPI 1, 8 
8.    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  KPI 1 
9.    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  KPI 1 
10. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น KPI  8 
11. สถาบันพัฒนาคุณภาพครู  KPI  4, 7 
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12.  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง KPI   3, 4, 6 
13.  ศูนย์ภาษา  KPI  1 
14.  ค่ายลูกเสือ  KPI 1, 7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 
 

เป้าประสงค์ 
1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง 
2. ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายรับ รายจ่ายที่น าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ 

 

 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามศาสตร์พระราชา (W2,3,5,6,7-O1- 
                 T1,4,6) 
 

แนวปฏิบัติ 4.1.1  ปรับปรุงอาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน ICT สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  61 62 63 64 
1. จ านวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
พบว่า ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของข้าราชการ และมหาวิทยาลัย 

จ านวน 14 14 14 14 

2. จ านวนหน่วยงานที่มี Lean management จ านวน 8 10 12 14 

3. ร้อยละของหน่วยงานมีคู่มือระบบงานของทุกหน่วยงาน ร้อยละ 60 70 80 90 

4. ร้อยละของรายรับที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 5 5 5 

5. จ านวนหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปี ต้องไม่  
น้อยกว่า ร้อยละ 92 

จ านวน 14 14 14 14 
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                           สะดวกให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ 
 4.1.2 พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพของ 

                            หน่วยงาน 

 4.1.3  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการแนวใหม่ให้เกิด 
                            ประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมในระดับของมหาวิทยาลัย คณะ และ 
                 หน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงในพันธกิจที่รับผิดชอบ (W3-T1,2,3,6-O1,2,3) 
 

แนวปฏิบัติ 4.2.1  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกประเด็น และปฏิบัติตามแผน 
                            ที่ก าหนด 

  
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม      
                 (W3-T1,2,3,6-O1,2,3) 
 

แนวปฏิบัติ 4.3.1  ทบทวนโครงสร้างองค์กรการบริหาร (Re-organization) ให้กะทัดรัด คล่องตัว  
                            และมีประสิทธิภาพ สูงสูด เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 4.3.2  พัฒนาผู้บริหารทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่   
 4.3.3  จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการงาน การปฏิบัติงาน และการ 
          ให้บริการ เพ่ือน าไปสู่การสร้างคู่มือปฏิบัติการ 
 4.3.4   พัฒนาการท างานแบบมีส่วนร่วมและเป็นทีม 
                    4.3.5  ปรับปรุงอาคาร สถานที่ พื้นท่ี ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก 
          ให้ทันสมัย สะอาด เพียงพอและเหมาะสม 

  
กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้ ควบคุมรายจ่าย และการวิเคราะห์ต้นทุน 

       ต่อหน่วยทุกพันธกิจ (W2,3,5,6,7,8-T1,2,3,6-O1,2,3,5) 
 

แนวปฏิบัติ 4.4.1  บริหารจัดการระบบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.4.2  จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และแผนการจัดหารายได้ให้มีความชัดเจน  
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                             เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

 4.4.3  บริหารสินทรัพย์ที่มี และสร้างองค์ความรู้เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบสู่การ 

                             พ่ึงพาตนเอง 

                    4.4.4  ควบคุมรายจ่าย  ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการวิเคราะห์ 
                             ต้นทุนต่อหน่วยทุกพันธกิจ 
 4.4.5  ส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นช่องทางในการหา 
                             รายได้ให้กับมหาวิทยาลัยโดยการร่วมลงทุนกับเอกชนในธุรกิจดังต่อไปนี้ 

1) การท าธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ RRU และสินค้าเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เช่น มะม่วง ข้าว ปลากะพงขาว ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด   
เป็นต้น 

2) การท าธุรกิจสปา RRU เช่น นวดแผนไทย การแพทย์ทางเลือก การดูแล
ด้านความงามและผิวพรรณ ฯลฯ 

3)  การท าธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริการในการจัดประชุมสัมมนา 
4)  ศูนย์หนังสือจากเครือข่ายภายนอก เพ่ือจ าหน่ายให้กับนักศึกษาและเป็น 

ศูนย์บริการการผลิตเอกสารและต าราให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  
5)  การให้บริการเช่าพ้ืนที่ท าธุรกิจ  เช่น ร้านกาแฟ  ร้านค้าสะดวกซื้อ 

 4.4.6  จัดหารายได้จากการเข้าพักสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค ให้เพ่ิมขึ้นโดย 
                                        ประสานกับบริษัทที่มีพนักงานที่มาท างาน และพักอาศัยในพื้นท่ีจังหวัด 
                                        ฉะเชิงเทราและใกล้เคียง  เพ่ือเข้าพักในสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค โดยพัก 
                                          เป็นรายเดือน 
 
 4.4.7  จัดหารายได้จากการให้ราชนครินทร์ทัวร์ ประสานบริษัททัวร์ต่าง ๆ เพ่ือหา 
                                        ลูกค้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยประชาสัมพันธ์ package tour ที ่
                                        หลากหลาย 
  
กลยุทธ์ที่ 4.5 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร ให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคตะวันออก 

(W6,7,8-T1,4,6-O5) 
 

แนวปฏิบัติ 4.5.1  จัดท าแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร 

                            แก่ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 

 4.5.2  พัฒนาระบบการสื่อสาร การตลาด การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล 

                             ผ่านสื่อใหม่และ Online 
 4.5.3  จัดกิจกรรมเพ่ือสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารแก่บุคลากรทุกภาคส่วน 
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 4.5.4  พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
 4.5.5  จัดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) เพ่ือ 
                             ประสานการบริหารในทุกมิติ 

         
กลยุทธ์ที่ 4.6  เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ และ

ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า (W6-O1-T4) 

 

แนวปฏิบัติ 4.6.1  พัฒนา ปรับปรุงระบบ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากร ICT  ให้ทันสมัย  
                            เกิดความคล่องตัวในการให้บริการและมีการใช้งานอย่างคุ้มค่า 

 4.6.2  ปรับปรุง พัฒนาระบบ ICT, Network & Hi-speed internet ที่เอ้ือต่อการ 

                             ท างานและการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ 
 4.6.3   พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกด้าน 

                             เช่น ด้านการเงิน งบประมาณ ทรัพย์สินรายได้ บุคลากร นักศึกษา หลักสูตร  
                             บัณฑิต ศิษย์เก่า ฯลฯ 

 4.6.4  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS: Management Information  
                             System) 
 4.6.5  พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1.  คณะครุศาสตร์   KPI 1, 2, 3, 4, 5 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KPI 1, 2, 3, 4, 5  
3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  KPI 1, 2, 3, 4, 5 

 4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   KPI 1, 2, 3, 4, 5 
5.  คณะวิทยาการ  KPI 1, 2, 3, 4, 5 
6.  บัณฑิตวิทยาลัย  KPI 1, 2, 3, 4, 5 
7.  ส านักงานอธิการบดี   KPI 1, 2, 3, 4, 5 
8.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  KPI 1, 2, 3, 4, 5 
9.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  KPI 1, 2, 3, 4, 5 
10.  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น KPI 1, 2, 3, 4, 5 

11. สถาบันวิจัยและพัฒนา KPI  1, 2, 3, 4, 5 
12. สถาบันพัฒนาคุณภาพครู  KPI  1, 2, 3, 4, 5 
13.  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง KPI  1, 2, 3, 4, 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ให้เป็นเมืองมหาวทิยาลัย
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เป้าประสงค์ 

1. เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว สะอาด ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน  
2. บริหารจัดการ แบบรวมบริการประสานภารกิจ 
3. ใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าตามพันธกิจ 

 

 
 

กลยุทธ์ที ่5.1 ปรับปรุงด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ให้
มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สะอาด ประหยัดพลังงาน และลดโลกร้อน (W6,9-T4-O1) 

 

แนวปฏิบัติ 5.1.1  ปรับปรุงอาคาร สถานที่ พ้ืนที ่ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก   
                            ให้ทันสมัย สะอาด เพียงพอและเหมาะสม 

5.1.2  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคความปลอดภัย และการจราจรให้เหมาะสม 
          เพียงพอ 

5.1.3  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพักนักศึกษาและบริเวณโดยรอบ พร้อม 
         ระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ 

 

กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ในรูปแบบรวมบริการประสาน
ภารกิจ (W5,8-O1,2,3,4) 

 

แนวปฏิบัติ 5.2.1  จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  61 62 63 64 
1. ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้น/ปี ร้อยละ 20 20 20 20 
2. ระดับความสุขของบุคลากรและนักศึกษาในเมืองมหาวิทยาลัย ระดับ 3 4 4 5 

3. จ านวนศูนย์บริการในเมืองมหาวิทยาลัย จ านวน 1 1 1 1 

4. จ านวนหน่วยบริการที่สามารถรวมบริการแบบ one stop Service จ านวน 3 4 5 6 

5.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 60 70 80 90 

6. จ านวนห้องท่ีมีการปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ/ปี (ห้องเรียน ห้องประชุม) 

จ านวน 30 30 30 30 

7.  ร้อยละห้องเรียนที่มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า (ปีละ 80 วัน) ร้อยละ 60 70 80 90 

8.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากการใช้ประโยชน์ของบางคล้า   
อย่างคุ้มค่า (1 ครั้งต่อสัปดาห์) 

จ านวน 100 100 100 100 

9.  จ านวนกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้มะม่วง
พ้ืนเมืองมีชีวิต 

จ านวน 10 10 10 10 
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 5.2.2  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิด 

                                       ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 
 

กลยุทธ์ที ่5.3 พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนให้บริการแบบรวมศูนย์และครบวงจร (One Stop Service) เพื่อ
ตอบสนองเมืองมหาวิทยาลัย (W6,9-T4-O1) 

 

แนวปฏิบัติ 5.3.1  เปิดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบ 
                            มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเมืองมหาวิทยาลัย 
 5.3.2  ตั้งศูนย์บ่มเพาะนักศึกษาเพ่ือสร้างอาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                             และประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ 
                             เกิดรายได้แก่นักศึกษา 

 5.3.3  ขยายผลศูนย์เรียนรู้พันธุ์มะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงาน 

                             ภายนอก โดยส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรและชุมชน ในท้องถิ่นได้ศึกษาและ 

                             เรียนรู้ รวมถึงเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์มะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5.3.4  จัดลานกิจกรรม และลานออกก าลังกายของนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่ 
         โดยมีการจัดกิจกรรมในทุกสัปดาห์ “play and Learn = Plearn” 
5.3.5  จัดท าศูนย์กีฬาส าหรับนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ สนามฟุตบอล 
         สระว่ายน้ า สนามแบดบินตัน สนามเปตอง ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน 
5.3.6  จัดลานกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักศึกษาใน 
         มหาวิทยาลัย ได้แก่ การประกวดการแสดงด้านต่าง ๆ ตามความสามารถ 
5.3.7  ปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น สวนหย่อม สวนดอกไม้ สวนสุขภาพ สวนเห็ดกินได้  
         สวนสมุนไพร ฯลฯ 
5.3.8  ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์วิชาการท้องถิ่น และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง   
         ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบมีชีวิต 
5.3.9  สร้างศูนย์การค้าที่ทันสมัย ครบวงจร เช่น ร้านขายเสื้อผ้า ศูนย์อาหาร สินค้า 
         OTOP  ร้านอาหารและเครื่องดื่มส าหรับวัยรุ่น ร้านสปา ตลาดนัดเพ่ือชุมชน 
5.3.10  สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งกิจกรรมที่ดึงดูด 
          นักท่องเที่ยว เช่น สวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย  

และโลก ศูนย์การเรียนรู้มะม่วง ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

5.3.11  ตั้งลานวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์แบบมีชีวิต เชื่อมโยงกับศูนย์วิชาการ  
          ท้องถิ่นและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1.  คณะครุศาสตร์   KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
5.  ส านักงานอธิการบดี (บางคล้า)  KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
6.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  KPI 1, 2, 3, 4, 5, 7 
7.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  KPI 1, 2, 3, 4, 5 
8.  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น KPI 1, 2, 3, 4, 5 
9.  สถาบันพัฒนาคุณภาพครู  KPI  1, 2, 3, 4, 5 
10.  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง KPI  1, 2, 3, 4, 5, 8  
11.  ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) KPI  2    

   12.  หอพักนักศึกษา KPI  2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือสร้างความผูกพันกับ 

                   มหาวิทยาลัยเชิงรุก  
 

 เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ และเชี่ยวชาญตามสายงาน 
2. บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ                

 

 

     
กลยุทธ์ที่ 6.1 ขับเคลื่อนแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม (W1-O1) 
 

แนวปฏิบัติ 6.1.1  จัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับ 
                            หน่วยงาน 

 6.1.2  ก าหนดมาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  

 6.1.3  การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกอย่างเป็นระบบตามต าแหน่งงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  61 62 63 64 
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร ร้อยละ 25 30 35 40 
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับต าแหน่งความ
เชี่ยวชาญสูงขึ้น 

ร้อยละ 1 2 3 4 

3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 22 24 26 

4. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 80 80 80 

5.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 80 80 80 

6.  ระดับความสุขของบุคลากร ระดับ 4 4 4 5 
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                               6.1.4  ก าหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงานเพื่อให้ 
                                        สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที ่6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ   

       (W2,3,5,6,7,8-O1,4) 
 

แนวปฏิบัติ 6.2.1  ปรับปรุงระบบและโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัว และลด 
                            ความซ้ าซ้อนในการท างานเพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานและประสานงานกัน 
                             ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2.2  การขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ โดยเน้นการท างานของบุคลากรให้มี 
   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
 6.2.3  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กร และสร้างความเข้มแข็งของ 
          หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 6.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การ (การสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม ความผูกพัน)  
                 (W1-O1) 
 

แนวปฏิบัติ 6.3.1  พัฒนาคณาจารย์ บุคลากร ให้มีความโดดเด่นทางด้านคุณธรรมจริยธรรม มี 
                            ทัศนคต ิค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีในการท างานร่วมกัน ภายใต้สถานการณ์ท่ีมี 
                             การเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักความพอเพียงในการปฏิบัติงาน 
 6.3.2  จัดท าโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy Work Place) 
 6.3.3  จัดระบบส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรักผูกพันต่อองค์กร ยกย่องคนเก่งและ 
                             คนด ี
 6.3.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ 
                             เพ่ือถ่ายทอดและเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างสุขภาวะหรือ 
                             ทัศนคติที่ดี 

 
กลยุทธ์ที ่6.4 พัฒนาระบบสวัสดิการให้เหมาะสม เพื่อธ ารงรักษาบุคลากร (W1-O1) 
 

แนวปฏิบัติ 6.4.1  ก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การจัด 
                                      สวัสดิการ  สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะที่เหมาะสม 

 6.4.2  ทบทวนและพัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 
                             ของบุคลากรทุกประเภทให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน 
 6.4.3  สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลส าเร็จของงานอย่างโปร่งใส 
                             และเป็นธรรม 
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กลยุทธ์ที ่6.5 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายงาน (W1-O1) 
 

แนวปฏิบัติ 6.5.1  พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าใน 
                            อาชีพ 
 6.5.2  เพ่ิมศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดสิ่งสนับสนุนและ 
                             จัดระบบที่เอ้ือต่อการยกระดับต าแหน่งทางวิชาการ 
 6.5.3  จัดระบบการจัดการความรู้ที่สามารถสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการ 
                             พัฒนาบุคลากร และระบบงาน 
                     6.5.4  สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กรด้วยการ 
                             จัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1.   คณะครุศาสตร์  KPI 2, 3, 4, 5, 6   
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  KPI 2, 3, 4, 5, 6   
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนสโลย ี KPI 2, 3, 4, 5, 6   
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  KPI 2, 3, 4, 5, 6   
5. คณะวิทยาการจัดการ  KPI 2, 3, 4, 5, 6   
6. บัณฑิตวิทยาลัย KPI  5, 6 
7. ส านักงานอธิการบดี   KPI 1, 5, 6 
8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  KPI 2, 5, 6 
9.   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  KPI 5, 6 

  10  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  KPI 5, 6 
  11.  สถาบันวิจัยและพัฒนา KPI  5, 6 
  12.  สถาบันพัฒนาคุณภาพครู  KPI  5, 6 
  13.  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง KPI  5, 6 

 
 
 

 

 
 



47 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
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เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

 
 

 

 



61 62 63 64 61 62 63 64
1. บัณฑิตมีความรู คูคุณธรรม
 และเชี่ยวชาญในศาสตร ได
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติและวิชาชีพ โดยเปน
ท่ียอมรับของสังคมและ
สถานประกอบการ

 - รอยละของบัณฑิตท่ีมี
งานทําตามศาสตรและ
วิชาชีพ

80 85 90 95  - พัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนใหบัณฑิตใหมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ และอัต-
ลักษณของมหาวิทยาลัย
รวมท้ังเชี่ยวชาญในศาสตร

1. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับชั้น
เรียนและพัฒนาทักษะผูเรียน
ในศตวรรษท่ี 21

14.00 14.50 15.00 15.50  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยากรจัดการ
 บัณฑิตวิทยาลัย
 สํานักสงเสริมฯ

2. โครงการพัฒนาระบบท่ี
ปรึกษาตนแบบ

0.10 0.20 0.20 0.20  ทุกคณะ
 สํานักสงเสริมฯ
 สนอ. (กองพัฒนาฯ)

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูล
นักศึกษาศิษยเกา

0.05 0.05 0.05 0.05  สนอ. (กองพัฒนาฯ)

 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด

กลยุทธ โครงการ
งบประมาณ (ลานบาท)

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติที่สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ระยะ  4 ป  (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / กลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยช้ันนํารับใชสังคมของภาคตะวันออก  เพื่อสรางนวัตกรรมตามศาสตรพระราชา
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม เช่ียวชาญในศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่นภาคตะวันออกตอบสนองความตองการของสังคม
                                                      และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพคร ูและบุคลากรทางการศึกษา



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

 - รอยละของความพึง
พอใจในการของผูใช
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ

85 90 95 100  - พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาให
สมบูรณทันสมัย และมีชีวิต

4. โครงการปรับปรุงหองเรียน
 จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูแบบครบวงจรภายใน
มหาวิทยาลัย

32.80 5.50 5.70 5.80  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยาการจัดการ
 บัณฑิตวิทยาลัย
 สนอ.
 สํานักวิทยฯ

5. โครงการสรางความรวมมือ
เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูและ
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ

  4.50   3.73   4.57   5.10  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยาการจัดการ
 บัณฑิตวิทยาลัย
 สํานักสงเสริมฯ

 - รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอการไดรับ
การสงเสริมสุขภาวะ จาก
มหาวิทยาลัย

80 85 90 95  - สงเสริมนักศึกษาใหมีสุข
ภาวะดานรางกาย และจิตใจ 
รวมท้ังทักษะในศตวรรษท่ี 21

6. โครงการสงเสริมสุขภาวะ
สําหรับนักศึกษา

0.14 0.16 0.16 0.16  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยาการจัดการ
 สนอ. (กองพัฒนาฯ)



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

7. โครงการพัฒนาและสงเสริม
คานิยมและวัฒนธรรม
"วัฒนธรรมแบบครอบครัว"
Clan Culture)”

0.15 0.15 0.15 0.15  ศูนยศิลปะฯ

2. การเปดหลักสูตรใหม และ
ปรับปรุงทุกหลักสูตรให
ทันสมัย สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 
รวมท้ังไดรับการเผยแพร
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
 TQR

 - รอยละของหลักสูตรท่ี
ไดรับการปรับปรุงให
ทันสมัยและเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2558

90 95 98 100  - พัฒนาหลักสูตรรวมกับภาคี
เครือขายท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน/ทองถิ่น โดย
สอดคลองกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และ
ตอบสนองการศึกษาไร
พรมแดน 

8. โครงการปรับปรุงทุก
หลักสูตรใหทันสมัย และ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
2558

  1.18   0.70   0.80   0.85  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยาการจัดการ
 สํานักสงเสริมฯ

 - จํานวนหลักสูตรใหม/ป
  (1 คณะ 1 หลักสูตรตอป) 

5 5 5 5 9. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ใหมท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 
ตลาดแรงงาน ตรงตามความ
ตองการของทองถิ่น ประเทศ

2.5 2.5 2.5 2.5  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยาการจัดการ
 สํานักสงเสริมฯ

 - จํานวนหลักสูตร
นานาชาติหรือก่ึงนานาชาติ

1 1 1 1 10. โครงการสงเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
หรือก่ึงนานาชาติ

0.5 0.5 0.5 0.5  รองอธิการบดี
วิชาการ
 งานวิเทศสัมพันธ

 - จํานวนหลักสูตรแบบ
สองปริญญา

- - 1 1 11. โครงการความรวมมือ
จัดทําหลักสูตร 2 ปริญญา

- - 0.5 0.5 ศูนยภาษา



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

12. โครงการสรางบรรยากาศ
ในมหาวิทยาลัยเพื่อการสื่อ
สารภาษาอังกฤษ “English 
Zone” “English Week”

0.05 0.05 0.05 0.05  งานวิเทศสัมพันธ
 ศูนยภาษา



พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : สรางงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

61 62 63 64 61 62 63 64
1. มีงานวิจัยและนวัตกรรม
ท่ีสรางความเขมแข็งของ
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

 - จํานวนผลงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปตอยอด
เชิงพาณิชยได

1 1 1 1  - สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ ท่ี
ตอบสนองตอทองถิ่นและ
พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก โดยสอดคลองกับ
ประเทศไทย 4.0 

1. โครงการวิจัยเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมเดิมดานเกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมใหม 10s curve

 16.49   18.00  20.00  22.00 สถาบันวิจัยฯ

2. โครงการวิจัยเพื่อรองรับ
การไหลเขาของแรงงานตาง
ดาว และการจัด zoning

-     0.50    0.50    0.50 สถาบันวิจัยฯ

 - จํานวนนวัตกรรม/
ผลิตภัณฑจากงานวิจัยท่ี
สามารถสรางรายได

1 1 1 1  - สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชน และเกิดรายได
จากการตอยอดเชิงพาณิชย 

3. โครงการถายทอดและนํา
องคความรูจากงานวิจัยสูการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
และบริการวิชาการ เพื่อสราง
รายได และสรางอาชีพแก
ชุมชน

0.92 0.95 1.05 1.15 สถาบันวิจัยฯ

แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ระยะ  4 ป  (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / กลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยช้ันนํารับใชสังคมของภาคตะวันออก  เพื่อสรางนวัตกรรมตามศาสตรพระราชา
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานการวิจัย

 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด

กลยุทธ โครงการ
งบประมาณ (ลานบาท)

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศไทย 4.0



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

 - รอยละงบประมาณ
จากแหลงทุนภายนอกท่ี
เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา

20 20 20 20 4. โครงการพัฒนาศูนยความ
เปนเลิศ หรือหนวยงานดาน
การวิจัยเฉพาะดาน 
(Excellence Center)

-     1.00    1.00    1.00 สถาบันวิจัยฯ

2. การเผยแพรผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ

 -สัดสวนงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ และ
นานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา (เร่ือง/
คน/ป)

0.2 0.22 0.24 0.26  - สรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกดานการวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมตาม
นโยบายประเทศ 4.0

5. โครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นท่ี
มีความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกท้ังในประเทศหรือ
ตางประเทศ

 33.29   36.00  38.00  40.00 สถาบันวิจัยฯ

 - สัดสวนงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับ
รางวัลในระดับชาติ และ
นานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา

0.003 0.003 0.003 0.003

 - รอยละของผลงานวิจัย
ท่ีนําไปใชประโยชนตอ
จํานวนงานวิจัยท้ังหมด

20 20 20 20

 - จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับ
การจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

1 1 1 1



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

 - จํานวนการประชุม
วิชาการวิชาการระดับชาติ

1 1 1 1

 - จํานวนการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ

 - 1  -  - 

 - จํานวนแผนงานวิจัย
แบบบูรณาการ

1 2 3 4



พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่นตอบสนองความตองการของชุมชน และทองถิ่นตามศาสตรพระราชา ใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอเน่ืองและยั่งยืน

61 62 63 64 61 62 63 64
1. เปนศูนยฝกอบรมเพื่อ
สรางความเปนเลิศทาง
บริการวิชาการ ในภาค
ตะวันออกท่ีเสริมสรางการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสราง
ศักยภาพของผูนําชุมชน
และทองถิ่นอยางยั่งยืน

 - จํานวนชุมชน ท่ีไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เกิดความเขมแข็ง และยั่งยืน

2 2 3 3  -  สรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน โดยจัดบริการวิชาการ
ในพื้นท่ีภาคตะวันออกอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน 

1. โครงการใหบริการวิชาการ
แกชุมชนสูความเขมแข็งใน
ภาคตะวันออก

  8.60   8.80   8.90   9.00  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยาการจัดการ
 บัณฑิตวิทยาลัย
 สํานักวิทยบริการ
 ศูนยภาษา 
 คายลูกเสือ

                                                          : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ระยะ  4 ป  (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / กลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ

งบประมาณ (ลานบาท)
 ผูรับผิดชอบ

เปาหมายตัวชี้วัด
โครงการเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยช้ันนํารับใชสังคมของภาคตะวันออก  เพื่อสรางนวัตกรรมตามศาสตรพระราชา
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานการบริการทางวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก ที่เช่ือมโยงกับการทะนุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยช้ันนํารับใชสังคม 

                                                            ภาคตะวันออกตลอดจนการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถิ่น
                                                          : บริการวิชาการ  และประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ชุมชน องคการทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นแหง



61 62 63 64 61 62 63 64
งบประมาณ (ลานบาท)

 ผูรับผิดชอบ
เปาหมายตัวชี้วัด

โครงการเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ

จํานวนโครงการบริการ
วิชาการท่ีนําไปสูการสราง
รายไดเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน “1 สาขา 1 
โครงการบริการวิชาการ”

48 48 48 48 2.โครงการบริการวิชาการท่ี
นําไปสูการสรางรายไดเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน "1 
สาขา 1 โครงการบริการ
วิชาการ"

2.00 2.00   2.00   2.00  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยาการจัดการ

2. สรางศักยภาพและความ
เขมแข็งใหกับผูนําชุมชน
ผูนําศาสนา  และ
นักการเมืองทองถิ่น

 - จํานวนหนวยงาน
ภายนอกท่ีเปนเครือขายใน
การพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น

2 2 3 3 3. โครงการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชน/
ทองถิ่น

  3.45   4.00   4.25   4.50  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ 
 วิทยาการจัดการ
 สกพ.

           

 - จํานวนแหลงเรียนรูตาม
ศาสตรพระราชาท่ีเกิดการ
พัฒนาเครือขายกับชุมชน 
(หมูบานตนแบบราชภัฏ)

2 2 2 2 4. โครงการสรางเครือขายกับ
ชุมชนใหเปนแหลงการเรียนรู
ตามศาสตรพระราชา
(หมูบานตนแบบราชภัฏ
ตามพระราโชบาย)

0.20 0.30 0.40 0.50  สกพ.
 สพค.

 - จํานวนโครงการบริการ
วิชาการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

- 5 5 5 5.โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ฯ
(อพ.สธ.), เพือสนอง
พระราชดําริ

- 0.70 0.80 0.90  วิทยาศาสตรฯ



61 62 63 64 61 62 63 64
งบประมาณ (ลานบาท)

 ผูรับผิดชอบ
เปาหมายตัวชี้วัด

โครงการเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ

 - รอยละของผูเขารับ
บริการวิชาการท่ีมีความรู/
ศักยภาพเพิ่มขึ้นผานตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด

80 85 90 95  - ยกระดับสถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเปนตนแบบของ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

6. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงสู
ตนแบบของชุมชน

  1.00   1.00   1.00   1.00 สกพ.

7. โครงการจัดทําฐานขอมูล
องคความรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตรของพระราชา

- 0.05 0.05 0.05  สกพ.

3.พัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให
เปนมืออาชีพ

 - จํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความรู/
ศักยภาพเพิ่มขึ้นผาน
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด

500 600 700 800  - ยกระดับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู
ความเปนเลิศ 

8. โครงการพัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

  1.50   2.00   2.50   3.00  สพค.
 คายลูกเสือ

9. โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของวิชาชีพครูแบบ
บูรณาการ

0.86 1.00   1.20   1.30  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยาการจัดการ

4. เปนแหลงเรียนรูศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
และสรางสรรคผลงานท่ีโดด
เดนเปนท่ียอมรับของสังคม 

 - จํานวนองคความรู และ
งานสรางสรรคทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น (ไมนับซ้าํ) (เร่ือง)

2 3 3 4  - ทะนุบํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อสรางความ
เขมแข็ง และสรางคุณคาของ
ชุมชน สูการจัดการเชิง
เศรษฐกิจสรางสรรค และ
รวมสมัย

10. โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูแบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยง
ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น

0.32 0.25 0.30 0.35 ศูนยศิลปะฯ



61 62 63 64 61 62 63 64
งบประมาณ (ลานบาท)

 ผูรับผิดชอบ
เปาหมายตัวชี้วัด

โครงการเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ

11. โครงการพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมและนวัตกรรมสู
เศรษฐกิจสรางสรรค

0.40 0.42 0.42 0.43 ศูนยศิลปะฯ

12. โครงการรวบรวมแหลง
เรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น

0.06   0.20   0.20   0.20 ศูนยศิลปะฯ

13. โครงการอนุรักษ สืบสาน 
สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

0.97 1.20 1.30 1.30  ศูนยศิลปะฯ
 ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยาการจัดการ
 สนอ.



ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0

61 62 63 64 61 62 63 64
1. ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ 

 - จํานวนหนวยงานท่ีผาน
การประเมินจากหนวยสอบ

14 14 14 14  - พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0

1. โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

  0.50   0.50   0.50   0.50  ทุกหนวยงาน 

รองรับการเปลี่ยนแปลง ภายในพบวาปฏิบัติงาน
ถูกตอง โปรงใส ตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับของขาราชการ 
และมหาวิทยาลัย

ตามศาสตรพระราชา 2. โครงการพัฒนาผูบริหาร
ดานเทคนิคการบริหาร
มหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 
4.0

  2.00   2.00   2.00   2.00 สนอ.

3.  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวางแผน
จัดระบบ One Stop Service

-   0.10   0.10   0.10  สนอ. รวมกับ
 ทุกหนวยงาน

4. โครงการจัดทํา และ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและคณะ

  1.50   1.60   1.70   1.80 ทุกหนวยงาน 

5. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3.50 3.50 3.50 3.50 ทุกหนวยงาน 

แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ระยะ  4 ป  (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / กลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยช้ันนํารับใชสังคมของภาคตะวันออก  เพื่อสรางนวัตกรรมตามศาสตรพระราชา

 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด

กลยุทธ โครงการ
งบประมาณ (ลานบาท)



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

                        

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สภาพแวดลอม และสิ่ง
สนับสุนนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

  1.00   1.00   1.00   1.00 สนอ.

 - เรงรัดพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทุกหนวยงาน ท่ีเชื่อมโยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทรฉะเชิงเทรา และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรบางคลา

7. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมทุกหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ฉะเชิงเทรา และ
เชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร บางคลา

  2.00   2.00   2.00   2.00  สํานักวิทยฯ
 สนอ.

 - พัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ใหครอบคลุมใน
ระดับของมหาวิทยาลัย คณะ 
และหนวยงาน เพื่อลดความ
เสี่ยงในพันธกิจท่ีรับผิดชอบ

8. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง

0.20 0.25 0.25 0.25 ทุกหนวยงาน 

 - จํานวนหนวยงานท่ีม ี
Lean management

8 10 12 14  - พัฒนาระบบบริหารเพื่อ
สรางความเปลี่ยนแปลง ให
เปนมหาวิทยาลัยรับใชสังคม

9. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผูบริหารทุกระดับดานการ
บริหารความเปลี่ยนแปลง

0.75 1.00 1.00 1.00 ทุกหนวยงาน 



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

10.  โครงการนําระบบการ
เปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ
ในบุคลากรทุกคน

  0.09   0.12   0.12   0.12 ทุกหนวยงาน 

11. โครงการพัฒนาระบบ 
ISO 9001/2008

  1.00   1.00   1.00   1.00 ทุกหนวยงาน 

 - รอยละของหนวยงานมี
คูมือระบบงานของทุก
หนวยงาน

60 70 80 90 12. โครงการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

-   0.10   0.10   0.10 ทุกหนวยงาน

2. ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยสินและรายรับ 
รายจายท่ีนําไปสูการ
พึ่งตนเองได

 - รอยละของรายรับท่ี
เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา

5 5 5 5  - สรางกลยุทธทางการเงินท่ี
ครอบคลุมการหารายได 
ควบคุมรายจาย และการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยทุก
พันธกิจ

13. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํารายละเอียด
กลยุทธการเงินท่ีครอบคลุม
การหารายได ควบคุมรายจาย
 การกํากับติดตามในการใช
จายงบประมาณ และการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยทุก

  0.30   0.30   0.30   0.30 ทุกหนวยงาน

 - สื่อสารและประชาสัมพันธ
ทางการตลาดอยางครบวงจร 
ใหเปนท่ีรูจักในภูมิภาค

14. โครงการสื่อสารทาง
การตลาดอยางครบวงจร ให
เปนท่ีรูจักในภูมิภาคตะวันออก

0.30 0.36 0.38 0.38 ทุกหนวยงาน

 - จํานวนหนวยงานท่ีมีการ
เบิกจายงบประมาณเมื่อ
สิ้นปของมหาวิทยาลัย ตอง
ไมนอยกวารอยละ 92

14 14 14 14



ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา ใหเปนเมืองมหาวิทยาลัย

61 62 63 64 61 62 63 64
1. เปนเมืองมหาวิทยาลัยสี
เขียว สะอาด ประหยัด
พลังงาน ลดโลกรอน

 - รอยละของพื้นท่ีท่ีมีการ
ปลูกตนไมเพิ่มขึ้น/ป

20 20 20 20  - ปรับปรุงดานกายภาพ และ
สิ่งแวดลอมภายใน มรร.บาง
คลา ใหมีสภาพแวดลอมท่ีเปน

1. โครงการ "ตนไมเขียว
ขจี ชีวิตดีๆ ในพื้นท่ีบาง
คลา"

0.40 0.80 0.20 0.20 ทุกหนวยงาน

 - ระดับความสุขของ
บุคลากรและนักศึกษา
ในเมืองมหาวิทยาลัย

3 4 4 5 ธรรมชาติ สะอาด ประหยัด
พลังงาน และลดโลกรอน

2. โครงการพลังงาน
แสงอาทิตยทดแทนระบบ
ไฟฟา

-  10.00   10.00  10.00 สนอ.บางคลา

3. โครงการประกวด
กิจกรรม 5 ส

-    0.10     0.10    0.10 ทุกหนวยงาน

4. โครงการจัดหากิจกรรม
ใหกับนักศึกษาหอพักเพื่อ
หารายไดระหวางเรียน

- - - -  ครุศาสตร
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 สนอ. (กองพัฒนาฯ)
 หอพักนักศึกษา

 - จํานวนศูนยบริการใน
เมืองมหาวิทยาลัย

1 1 1 1  - พัฒนาหนวยงานสนับสนุน
ใหบริการแบบรวมศูนยและ
ครบวงจร (One Stop 
Service) เพื่อตอบสนองเมือง
มหาวิทยาลัย 

5. สรางศูนยบริการครบ
วงจรท่ีตอบสนองเมือง
มหาวิทยาลัย

15.00 5.00 5.00 5.00  สนอ.บางคลา
 ครุศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 สกพ.

แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ระยะ  4 ป  (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / กลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยช้ันนํารับใชสังคมของภาคตะวันออก  เพื่อสรางนวัตกรรมตามศาสตรพระราชา

 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด

กลยุทธ โครงการ
งบประมาณ (ลานบาท)



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

2. บริหารจัดการ แบบรวม
บริการประสานภารกิจ

 -จํานวนหนวยบริการท่ี
สามารถรวมบริการแบบ 
one stop service

3 4 5 6  - สรางระบบการใชทรัพยากร
รวมกันระหวางหนวยงานใน
พื้นท่ีในรูปแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ 

6. โครงการพัฒนาระบบ 
one stop service

- 1.50 3.00 2.00 ทุกหนวยบริการ

 - รอยละของบุคลากร
และนักศึกษาท่ีมีความพึง
พอใจในระดับมาก

60 70 80 90

3. ใชพื้นท่ีใหเกิดความคุมคา
ตามพันธกิจ

 - จํานวนหองท่ีมีการ
ปรับปรุงเพื่อใชประโยชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ/ป 
(หองเรียน หองประชุม)

30 30 30 30 7. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช
อาคารสถานท่ี

 17.00  17.00   17.00  17.00  ทุกหนวยงาน

 - รอยละหองเรียนท่ีมีการ
ใชประโยชนอยางคุมคา 
(ปละ 80 วัน)

60 70 80 90

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
จากการใชประโยชนของ
บางคลาอยางคุมคา 
(1 คร้ังตอสัปดาห)

100 100 100 100 8. โครงการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมการใช
ประโยชน
ของบางคลาอยางคุมคา

0.5 0.5 0.5 0.5  สนอ.บางคลา
 ครุศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 สกพ.



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

 - จํานวนกิจกรรมการ
พัฒนาพื้นท่ีใหเปนศูนย
การเรียนรูมะมวงพื้นเมือง
มีชีวิต

10 10 10 10 9. โครงการพัฒนาพื้นท่ีให
เปนศูนยการเรียนรูมะมวง

0.5 0.5 0.5 0.5  ครุศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ



61 62 63 64 61 62 63 64
1. บุคลากรทุกระดับมี
สมรรถนะ และเชี่ยวชาญ
ตามสายงาน

 - รอยละของผูบริหารท่ีไดรับ
การพัฒนาดานการบริหาร

25 30 35 40  - ขับเคลื่อนแผนบริหาร 
และแผนพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับเชิงรุก เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
อยางเปนรูปธรรม

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร
ดานการบริหาร

 -   0.40   0.40   0.40 สนอ.

 - รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีระดับตําแหนง
ความเชี่ยวชาญสูงขึ้น

   1.0    2.0    3.0    4.0  - สงเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกระดับ  

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสายคณาจารย

3.50 3.50 3.50 3.50  ครุศาสตร
 มนุษยศาสตรฯ
 วิทยาศาสตรฯ
 เทคโนโลยีฯ
 วิทยาการฯ
 สํานักสงเสริมฯ

 - รอยละของอาจารยท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการ

20 22 24 26  - พัฒนาบุคลากรใหมี
ความกาวหนาในสายงาน

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสายสนับสนุน

2.50 3.00 3.00 3.00 ทุกหนวยงาน

 - รอยละของอาจารยท่ีไดรับ
การพัฒนา

80 80 80 80 4. โครงการจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

0.20 0.20 0.20 0.20 ทุกหนวยงาน

 - รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา

80 80 80 80 5. โครงการระดมความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนา มรร.

-   0.10   0.10   0.10 ทุกหนวยงาน

แผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ระยะ  4 ป  (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวช้ีวัด / เปาหมาย / กลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยช้ันนํารับใชสังคมของภาคตะวันออก  เพื่อสรางนวัตกรรมตามศาสตรพระราชา

 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด

กลยุทธ โครงการ
งบประมาณ (ลานบาท)

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุกเพื่อสรางความผูกพันกับมหาวิทยาลัย



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

6. โครงการผูบริหาร
มหาวิทยาลัยพบอาจารยและ
ผูปฏิบัติงาน

-   0.10   0.10   0.10 สนอ.

2. บุคลากรทุกระดับมีสุข
ภาวะท้ังดานรางกาย และ
จิตใจ

 - ระดับความสุขของบุคลากร 4 4 4 5  - สรางวัฒนธรรมองคการ
(การสรางความรัก ความ
สามัคคี การมีสวนรวม ความ
ผูกพัน) เพื่อใหเกิด

7. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสราง
วัฒนธรรมองคการ

-   0.10   0.10   0.10 สนอ.

Engagement กับ
มหาวิทยาลัย

8. โครงการอบรมเพื่อ
เสริมสรางการบริการท่ีดี 
(Service mind)

-   0.20   0.20   0.20 ทุกหนวยงาน

9. โครงการ OD  
(Organization 
Development)

0.35 0.35 0.35 0.35 ทุกหนวยงาน

10. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางหนวยงาน

0.30 0.30 0.30 0.30 ทุกหนวยงาน

11. โครงการเผยแพรนําไปสู
การปฏิบัติ

-   0.10   0.10   0.10 ทุกหนวยงาน

12. โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรมีความ
รักผูกพันธตอองคการ ยก
ยองคนเกง คนดี

-   0.10   0.10   0.10 สนอ.

 - สรางระบบแรงจูงใจและ
สวัสดิการใหเหมาะสม เพื่อ
ธํารงรักษาบุคลากร

13. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสรางความสุข
ใหบุคลากรทุกระดับ

0.20 0.30 0.40 0.50 ทุกหนวยงาน



61 62 63 64 61 62 63 64
 ผูรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
กลยุทธ โครงการ

งบประมาณ (ลานบาท)

14. โครงการประกันอุบัติเหตุ - 0.25 0.25 0.25 สนอ.



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัต ิ

 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) เป็นแผน

แม่บทที่ใช้เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย ยกระดับการผลิตบัณฑิต 
การบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือน าไป
พัฒนา แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา เป็นแผนที่ใช้ขับเคลื่อนให้องค์กรมี
การบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพสู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้เมืองมหาวิทยาลัยที่สะอาด และมี
สภาพแวดล้อมสีเขียว โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม รวม
ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์  15 เป้าประสงค์  25 กลยุทธ์ 45 ตัวชี้วัด  และ 67 โครงการ  ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุ
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ ซึ่งความส าเร็จของการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติมีปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วยความชัดเจนของแผน การรับรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม นอกจากนี้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต้อง
ด าเนินการควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตาม ก ากับ และการ
ประเมินผล  กลยุทธ์ส าคัญในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การให้
ข้อมูลข่าวสาร (information strategies)  2) กลยุทธ์การอ านวยความสะดวก (Facilitation 
strategies) 3) กลยุทธ์การก ากับควบคุม (Regulatory strategies) และ 4) กลยุทธ์การให้สิ่ง
เสริมแรง (Incentives strategies) ภายใต้การติดตาม ก ากับของคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละ
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ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการติดตาม ก ากับ และประเมินผล กลไกการบริหารจัดการแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการ และแผนงบประมาณ 
ในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดท ารายละเอียดของ

โครงการพร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด           
ซึ่งงบประมาณในการด าเนินงานมาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ การสนับสนุนของ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ/บุคคล กองทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นอกจากนี้ได้น ากลยุทธ์  ทั้ง 25 กลยุทธ์ มาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ โดยได้
ถ่ายทอด มอบหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ระดับรองอธิการบดี  และ
คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน  จึงจะได้มี

การถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่คณะ ศูนย์ 
สถาบัน ส านัก กอง/ส านักงาน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพ่ือ
สื่อสารสร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ส าคัญโดยให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาตามศักยภาพ 
และความเชี่ยวชาญเพ่ือน าไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้มี
ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัย
กับหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า และค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะหรือเทียบเท่ากับ
หน่วยงานภายในขององค์กร โดยการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ส าคัญให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นกลไกเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3. การติดตามและประเมินผล  
3.1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี และผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการฯ และกองนโยบายและแผน
ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส 
คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบและกลไกของการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการ
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ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินว่าคณะและหน่วยงานสามารถด าเนินการได้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลการด าเนินงานสนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
มากน้อยเพียงใด 

3.2 ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ก ากับ 
ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานตามโครงการ และการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ รายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมี
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับ
การด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3 ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง โดยรายงานผลการด าเนินงานภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด     
ไตรมาสที่ 2 และสิ้นสุดปีงบประมาณ  

4. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ได้ตระหนักและรับรู้ถึง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความพร้อมใน
การร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ด าเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้
บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ โดยการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้อย่างหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้บริหาร มรร. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน ารับใช้สังคมของภาค
ตะวันออก เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา 

แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
     

   
 

 ให้ความเห็นชอบ 
         แผนยุทธศาสตร์ 

     รายงาน 

 สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ 

 ถ่ายโอนตัวชี้วัด 
 
      ทบทวน/ปรับแผน 

 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ 
    หน่วยงานและแผนปฏิบัติ 
    ราชการประจ าปี                                                    

 
 

 ประเมินผลการด าเนินงาน 

 ประเมินผู้บริหาร 
 

 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินงานการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะ / หน่วยงาน 

การติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัย               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข 
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ผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix 
 

WO 

 
 
 

Weaknesses 
W1 อาจารย์มตี่าแหน่งทางวิชาการต่่ากว่าท่ี สกอ.ก่าหนด เนื่องจากไม่มี
แผนบรหิาร และพัฒนาบคุลากรทั้ง 3 ระดับ (ผู้บรหิาร วิชาการ สายสนบัสนนุ) 
W2 มหาวิทยาลยัยังไมม่ีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีเป็นรูปธรรม ท่าให้ไม่มี
การวิเคราะห์ต้นทุนการปฏิบตัิงาน และต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
W3 ไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ 
W4 หลักสตูรซ้่าซ้อน ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับความต้องการของทอ้งถิ่น
และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
W5 ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ และงบประมาณเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาลดลง 
W6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ
และขาดความเช่ือมโยงพ้ืนท่ีในเมืองและศูนย์บางคลา้ 
W7 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
W8 ระบบการท่างาน การประสานงานยังขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ 
W9  กายภาพและสภาพสิ่งแวดลอ้มของ มรร.บางคล้ายังไมเ่หมะสมกับ
การเรยีนรู้ของนักศึกษา 

Opportunities 
O1 นโยบาย Thailand 4.0  เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม การเกษตร  สิ่งแวดล้อม และเพิม่การผลติบัณฑติ 
     สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการผลติบัณฑติตรงกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ 
O2 ในพื้นที่มีโรงพยาบาลเพิม่ขึ้น จึงเป็นโอกาสในการขยายการ              

จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
O3 การเปิด AEC ท่าให้มีโอกาสในการจัดการศึกษาแบบ Double 

Degree Program และความร่วมมือด้านการวิจยั 
O4 นโยบายรัฐบาลโดยใช้เครือข่ายและระบบ Coaching ในการ

พัฒนาครู สพฐ. และครูในกลุม่อาเซียนด้านภาคตะวันออก 
O5 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น

การสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เชื่อมโยงข้อมูลพื้นท่ีในเมือง และ
บางคล้าให้รองรับนโยบาย 4.0 (W1, 6-O1) 
2. มีแผนกลยุทธ์การเงิน เพื่อของบประมาณจากรัฐบาล และตอบสนอง
นโยบาย Thailand 4.0 ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การเกษตร  
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อหารายได้  (W3,5,6,7,8-O1,5)  
3. วางแผนประชาสัมพันธเ์ชิงรุก (W7-O5) 
4. จัดท่าแผนบริหารความเสีย่งในทุกหน่วยงานโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม 

(W3-O1,2,3,5) 

5. ขยายเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย  สถานประกอบการ  และหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเอ้ือต่อการบริหารจดัการทุกด้าน (W1-O1) 

6. ส่งเสรมิและสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมเพื่อน่าสูยุ่ค 
Thailand 4.0  สร้างระบบการท่างานเป็นทีมทุกระดับ เช่น ระบบ 
Coaching (W2,3,5,6.8-O1,O4) 
7. แผนบริหาร  และแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (ผู้บริหาร บุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนนุ)  เพื่อผลิตบณัฑิตใหต้รงตามความ
ต้องการของสถานการ (W1-O1) 
8. สนับสนุนให้อาจารย์มีตา่แหน่งทางวิชาการสูงขึ้น (W1-O1, 4) 
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9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหต้อบสนองนโยบาย Thailand 4.0 
(W4-O1,3) 
10.การพัฒนาหลักสตูรระยะสั้น/หลักสตูรแบบสะสมเครดติ พัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านภาษาเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับมหาวทิยาลัย 
(W4-O1,2,3,5) 

SO 

Strengths 
S1 มีชื่อเสียงในการผลิตครู 77 ปี ด้านการจดัการเรียนการสอน 

    การบริหารการศึกษา และครูวทิยาศาสตร์ มีศิษยเ์ก่าที่ไดร้ับ 

    รางวัลผูบ้ริหารดีเด่นระดับชาติ  
S2 คณาจารยม์ีผลงานวิจัย และได้รับรางวลัระดับชาติ และนานาชาต ิ

S3 ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับในคุณภาพบัณฑิตด้านความขยัน ซื่อสัตยแ์ละอดทน 

S4 มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ร้างผลงานเป็นท่ียอมรับ 

S5 มีสถาบันพัฒนาคุณภาพครูที่เป็นท่ียอมรับในภาคตะวันออก 

S6 ท่าเลทีต่ั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีนิคมอตุสาหกรรม และเป็นจุดเช่ือมต่อของ 
     อาเซียน เป็นระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก จึงท่าให้สามารถ 
     สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการได้ในหลาย ๆ ด้าน 
     อีกทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยใหค้วามรู้และเป็นท่ีพึ่งแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

Opportunities 
O1 นโยบาย Thailand 4.0  เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม การเกษตร  สิ่งแวดล้อม และเพิม่การผลติบัณฑติ
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการผลิตบณัฑิตตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 

O2 ในพื้นที่มีโรงพยาบาลเพิม่ขึ้น จึงเป็นโอกาสในการขยายการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

O3 การเปิด AEC ท่าให้มีโอกาสในการจัดการศึกษาแบบ Double 
Degree Program และความร่วมมือด้านการวิจยั 

O4 นโยบายรัฐบาลโดยใช้เครือข่ายและระบบ Coaching ในการ
พัฒนาครู สพฐ. และครูในกลุม่อาเซียนด้านภาคตะวันออก 

O5 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น
การสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น 

แผนกลยุทธ์ 
1. ยกระดับการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาครสูู่ความเป็นเลิศ                 
(S1-O4) 
2. ปฏิรูปหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  นโยบาย 
Thailand 4.0 และ AEC (S1, 6-O1, 2, 3) 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการสูร่ะเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก และสนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 (S2, 6-O1, 2, 3) 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 (S6-O1) 
5. ยกระดับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบของชุมชนพอเพียง  
(S4-O1) 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดการศึกษา
ด้านการจดัการเรียนการสอน  การบริหารการศึกษา  (S1,4,5,6-O4) 
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7. สร้างความเขม้แข็งด้านการบรกิารวิชาการในภาคตะวันออก (S4, 5,             
6- O1, 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WT 

Weaknesses 
W1 อาจารย์มตี่าแหน่งทางวิชาการต่่ากว่าท่ี สกอ.ก่าหนดเนื่องจากไม่ม ี
      แผนบริหาร และพัฒนาบุคลากรทั้ง 3 ระดับ (ผู้บริหาร วิชาการ 
      สายสนับสนุน) 
W2 มหาวิทยาลยัยังไมม่ีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีเป็นรูปธรรม ท่าให้ไม่ม ี
      การวิเคราะห์ต้นทุนการปฏิบตัิงาน และต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ 
      หลักสูตร 
W3 ไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ 
W4 หลักสตูรซ้่าซ้อน ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับความต้องการของทอ้งถิ่น 
      และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
W5 ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ และงบประมาณเงินรายได้จาก 
      ค่าธรรมเนียมนักศึกษาลดลง 
W6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 
      และขาดความเช่ือมโยงพ้ืนท่ีในเมืองและศูนยบ์างคล้า 
W7 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
W8 ระบบการท่างาน การประสานงานยังขาดความร่วมมือจากบุคลากร 
      ทุกระดับ 

 

Threats 
T1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรใน               
     วัยเรียนลดลง 
T2 นโยบายรัฐที่มุ่งสร้างบัณฑิตสายปฏิบัติและอาชีวะท่าให้ 
     นักศึกษาที่จะมาเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง 
T3 นโยบายของรัฐบาลลดการผลิตบัณฑิตในสาขา 
     มนุษยศาสตร์ และควบคุมจ่ากดัจ่านวนบัณฑิตคร ู

แผนกลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครอืข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และสอดคล้อง
กับนโยบายชาติ Thailand 4.0 และตอบสนองการศึกษาไร้พรมแดน   
(W4-T2,3,4,5) 
2. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก (W6,7,8-T1,4,6) 
3. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและส่งเสรมิการเรียนรู้              
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T4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาไร้พรมแดน 
     ส่งผลให้มีการศึกษานอกระบบ หรือศึกษาเองตาม 
     อัธยาศัยมากขึ้น 
T5 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มี 
    ช่ือเสียงในต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในเขต 
    เศรษฐกิจพิเศษได้ 
T6 สภาวะเศรษฐกิจตกต่่า ส่งผลให้รายได้ของครอบครัว 
    ในด้านการสนับสนุนการศึกษาลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดชีวิต (ห้องสมดุมีชีวิต) (W1-T4) 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนการสอน             
มีประสิทธิภาพ (W1,6-T4,6) 
5. พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสีย่ง                
(W3-T1,2,3,6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ST 

Strengths 
S1 มีชื่อเสียงในการผลิตครู 77 ปี ด้านการจดัการเรียนการสอน การ 
    บริหารการศึกษา และครูวิทยาศาสตร์ มีศิษย์เก่าทีไ่ดร้ับรางวัลผูบ้ริหาร 
     ดีเด่นระดับชาติ  
S2 คณาจารยม์ีผลงานวิจัย และได้รับรางวลัระดับชาติ และนานาชาต ิ
S3 ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับในคุณภาพบัณฑิตด้านความขยัน ซื่อสัตยแ์ละอดทน 
S4 มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ร้างผลงานเป็นท่ียอมรับ 
S5 มีสถาบันพัฒนาคุณภาพครูที่เป็นท่ียอมรับในภาคตะวันออก 
S6 ท่าเลทีต่ั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีนิคมอตุสาหกรรม และเป็นจุดเช่ือมต่อของ 
    อาเซียน เป็นระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงท่าให้สามารถ 
    สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการได้ในหลาย ๆ ด้าน 
    อีกทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยให้ความรู้และเป็นท่ีพึ่งแก่ประชาชน 
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Threats 
T1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน 
     ลดลง 
T2 นโยบายรัฐที่มุ่งสร้างบัณฑิตสายปฏิบัติและอาชีวะท่าให้นักศึกษาที่ 
     จะมาเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง 
T3 นโยบายของรัฐบาลลดการผลิตบัณฑิตในสาขา มนุษยศาสตร์ และ 
     ควบคุมจ่ากัดจ่านวนบัณฑิตครู 
T4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาไร้พรมแดนส่งผลให้ม ี
     การศึกษานอกระบบ หรือศึกษาเองตามอัธยาศัยมากขึ้น 
T5 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีช่ือเสียงใน 
     ต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 
T6 สภาวะเศรษฐกิจตกต่่า ส่งผลให้รายได้ของครอบครัวในด้านการ 
    สนับสนุนการศึกษาลดลง 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการจดัการเรียนการสอนให้บณัฑิตให้มคีุณภาพที่พึง
ประสงค์ และเช่ียวชาญในศาสตร์ (S1,S5-T3) 
2. สร้างความเขม้แข็งด้านการวิจยัในการพัฒนาท้องถิ่น และตอบสนอง
นโยบายประเทศ (S1,2,4,5,6-T3,4,5) 
3. การบริการวิชาการทีม่ีคุณภาพและได้มาตรฐานและเสรมิสร้างการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตและแก้ปญัหากับท้องถิ่น (S4,6-T1,6) 
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การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

ค่าน  าหนักปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง เกรด น  าหนัก คะแนน 
น  าหนัก
คะแนน 

S1 มีชื่อเสียงในการผลิตครู 77 ปี ด้านการจัดการเรียนการสอน  
การบริหารการศึกษา และครูวิทยาศาสตร์ มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
ผู้บริหารดีเด่นระดับชาติ  

B 0.06 4 0.25 

S2 คณาจารย์มีผลงานวิจัย และได้รับรางวัลระดับชาติ และ
นานาชาติ 

C 0.05 3 0.14 

S3 ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับในคุณภาพบัณฑิตด้านความขยัน ซื่อสัตย์ และ
อดทน 

B 0.06 4 0.25 

S4 มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ B 0.06 4 0.25 
S5 มีสถาบันพัฒนาคุณภาพครูที่เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออก A 0.08 3 0.23 
S6 ท่าเลที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม และเป็นจุดเชื่อมต่อ
ของอาเซียน เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงท่าให้
สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการได้ใน  
หลาย ๆ ด้าน  อีกทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยให้ความรู้และเป็นที่พ่ึงแก่
ประชาชน 

A 0.08 5 0.39 

รวมน  าหนักคะแนนจุดแข็ง       1.52 

จุดอ่อน เกรด น้่าหนัก คะแนน 
น้่าหนัก
คะแนน 

W1 อาจารย์มีต่าแหน่งทางวิชาการต่่ากว่าที่ สกอ.ก่าหนด เนื่องจาก
ไม่มีแผนบริหาร และพัฒนาบุคลากรทั้ง 3 ระดับ (ผู้บริหาร วิชาการ 
สายสนับสนุน) 

A 0.08 3 0.23 

W2 มหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เป็นรูปธรรม ท่าให้
ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนการปฏิบัติงาน และต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร 

B 0.06 4 0.25 

W3 ไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ A 0.08 5 0.39 
W4 หลักสูตรซ้่าซ้อน ไม่ทันสมัย และไม่ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและนโยบายการพัฒนาประเทศ 

A 0.08 4 0.31 
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W5 ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ และงบประมาณเงินรายได้
จากค่าธรรมเนียมนักศึกษาลดลง 

A 0.08 5 0.39 

W6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการไม่มี
ประสิทธิภาพและขาดความเชื่อมโยงพ้ืนที่ในเมืองและบางคล้า 

A 0.08 5 0.39 

จุดอ่อน เกรด น้่าหนัก คะแนน 
น้่าหนัก
คะแนน 

W7 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก A 0.08 4 0.31 
W8 ระบบการท่างาน การประสานงานยังขาดความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกระดับ 

A 0.08 5 0.39 

รวมน  าหนักคะแนนจุดอ่อน       2.67 
  1.00 

  
     ค่าน  าหนักปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส เกรด น  าหนัก คะแนน 
น  าหนัก
คะแนน 

O1 นโยบาย Thailand 4.0  เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การเกษตร  สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมการผลิตบัณฑิตสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการผลิตบัณฑิตตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

A 0.11 5 0.57 

O2 ในพ้ืนที่มีโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น จึงเป็นโอกาสในการขยายการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

B 0.09 4 0.36 

O3 การเปิด AEC ท่าให้มีโอกาสในการจัดการศึกษาแบบ Double 
Degree Program และความร่วมมือด้านการวิจัย 

B 0.09 3 0.27 

O4 นโยบายรัฐบาลโดยใช้เครอืข่ายและระบบ Coaching ในการ
พัฒนาครู สพฐ. และครูในกลุ่มอาเซียนด้านภาคตะวันออก 

B 0.09 3 0.27 

O5 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็น
การสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมากข้ึน 

B 0.09 4 0.36 

รวมน  าหนักคะแนนโอกาส       1.84 

ภาวะคุกคาม เกรด น  าหนัก คะแนน 
น  าหนัก
คะแนน 

T1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรในวัย
เรียนลดลง 

B 0.09 5 0.45 
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T2 นโยบายรัฐที่มุ่งสร้างบัณฑิตสายปฏิบัติและอาชีวะท่าให้นักศึกษา
ที่จะมาเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง 

B 0.09 3 0.27 

T3 นโยบายของรัฐบาลลดการผลิตบัณฑิตในสาขามนุษยศาสตร์ และ
ควบคุมจ่ากัดจ่านวนบัณฑิตครู 

B 0.09 3 0.27 

T4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาไร้พรมแดน สง่ผลให้มี
การศึกษานอกระบบ หรือศึกษาเองตามอัธยาศัยมากข้ึน 

B 0.09 3 0.27 

ภาวะคุกคาม เกรด น  าหนัก คะแนน 
น  าหนัก
คะแนน 

T5 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงใน 
ต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 

C 0.07 3 0.20 

T6 สภาวะเศรษฐกิจตกต่่า ส่งผลให้รายได้ของครอบครัวในด้านการ
สนับสนุนการศึกษาลดลง 

B 0.09 3 0.27 

รวมน  าหนักคะแนนภาวะคุกคาม 1.75 
  1.00 
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ต าแหน่งยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ภาคผนวก ค 
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โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่องการปรับทิศทาง การจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
วันที่  23– 24 มิถุนายน 2560  

ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ่านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์  
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ่านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า   
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ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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คณะผู้จัดท า 
 
 

คณะที่ปรึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดี 
   รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ  รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย 

  อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์  รองอธิการบดีกจิการนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  เขียวรักษา  รองอธิการบดีบริการวิชาการและนวัตกรรม 
  อาจารย์วัชราภรณ์  สิงห์ส าราญ             ผู้ช่วยอธิการบดี 
  อาจารย์ธรรมรัตน์  สิมะโรจนา             ผู้ช่วยอธิการบดี 

            ดร.นฤชล เรือนงาม      ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
  

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช 
 

คณะผู้จัดท า 
   อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี  รองอธิการบดีวางแผน  

  นางสาวประนอม เงินบุคคล             ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
   นางสาวสิริณัฎฐ์  ควรประกอบกิจ           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
   นางสาวรักษณกัญญ์  คูณแสน           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   นางสาวภริดา  รัตนพงษ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

  นางธนภรณ์  รอดรัตนา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  นางสาวชาริณี  มีมาก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นายพิทักษ์ ฐานะภักดี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  นางสาวศิริขวัญ  ยิ่งเจริญ     นักวิชาการศึกษา 
  นางสาวศศิเพ็ญ อเนกสุวรรณกุล  นักวิชาการศึกษา 
  นางวันเพ็ญ  บัวทอง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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