คำนำ
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ เป็น แผนแม่บ ทของการบริห ารและพัฒ นามหาวิทยาลัย ซึ่ง พิจารณาถึงความเชื่อมโยง
กับ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่ ง เป็ น แผนแม่ บ ทหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) อันประกอบด้วย 6
ยุ ท ธศาสตร์ เช่ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา พ.ศ.2563-2570 (4 Platforms) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ สิ บ สอง (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาให้ ค นไทยได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งเน้น “การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน” บริบทมหาวิทยาลัยในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) โดยดาเนินการรวบรวมผลสัมฤทธิ์
จากการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 เพื่อนามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม (SWOT analysis) ซึ่งแผนฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ราชนครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 20 ธันวาคม 2563
แผนปฏิบ ัต ิร าชการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริน ทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ คือ บทที่ 1 กรอบแนวคิดการทาแผนปฏิบัติราชการฯ บทที่ 2 สภาวการณ์และ
บริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2564-2568) บทที่ 4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ และบทที่ 5 การนาแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า ทุกหน่วยงานจะนาแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ไปใช้เพื่อเป็นกลไก
สาคัญในการผลักดัน และขับเคลื่อนการดาเนินงาน พร้อมทั้งจัดทาโครงการและการจัดทางบประมาณ
ประจาปีที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ นาไปสู่
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างแท้จริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พฤศจิกายน 2563

บทสรุปผู้บริหาร
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25642568) เป็น ฉบั บ ปรั บ ปรุ งเพื่อพัฒ นาตัวชี้วัดในเชิงยุทธศาสตร์ให้ เป็นตัว ชี้วัดเชิงคุณภาพที่มี Impact
โดยใช้เครื่องมือในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective Key Result : OKR) เพื่อเน้นการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี
การเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการแบบพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Re-inventing)
โดยมี ก รอบความคิ ด ที่ ส าคั ญ คื อ การมุ่ งพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ใ ห้ เ ป็ น
“มหาวิทยาลัยชั้น นารั บใช้สั งคมของภาคตะวันออก เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา” ภายใต้
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา แห่ งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
อันประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริ หารจัดการศึกษา แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ การพั ฒ นา พ.ศ.2563-2570 (4 Platforms)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาให้คน
ไทยได้รั บ การศึกษาที่มีคุณภาพสู งตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้ว ยตนเองอย่างต่อเนื่อ ง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภั ฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) มุ่งเน้น “การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนา
ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ” บริ บ ทมหาวิ ท ยาลั ย ในกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคุณภาพแรงงานที่ตอบสนองนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งการปรับโครงสร้างของประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน”
จากการร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ภายใต้การดาเนิ น งานตามยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ ผ ลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 การประเมิ น ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2562
เพื่อนามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) ประกอบกับแนวนโยบาย
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ของรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ซึ่งมี นโยบายสาคัญที่มุ่งเน้น
เช่น การผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่พร้อมสู่ตลาดแรงงาน การปรับหลักสูตรให้เป็นระบบสะสมเครดิต
(Credit bank) และการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทางมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Base
Learning) ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่ และนโยบายประเทศไทย 4.0ฯ ที่เน้นการวิจัย และการ
ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของพื้นที่และนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของ
พื้นที่ เป็นต้น

ค
ในกระบวนการยกร่ างแผนมหาวิทยาลั ยฯ ได้จัด โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตามทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0” เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2562 วิ ท ยากรโดยศาสตราจารย์ คลิ นิ ก เกี ยรติ คุ ณ
นายแพทย์อุดม คชินทร ซึ่งกิจกรรมในโครงการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ คณะ/หน่ ว ยงาน บุ คลากรสายวิ ช าการ และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ร่ว มกั นวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และร่วมกันพิจารณาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และได้
น าข้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม มาสั ง เคราะห์ สรุ ป น าเสนอต่ อ ที่ ประชุ มระหว่ างผู้ บริ ห าร
มหาวิทยาลัยกับผู้บริหารของคณะ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และร่วม
วิพากษ์ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (SWOT analysis) นอกจากนั้นยังได้ให้ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Effective Mindset and
Strategic Product/Services Innovation” ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะไทด์
รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้มีทัศนคติ
แบบโปรแอ๊คทีฟ มีมุมมองภาพรวมในการทางาน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งกองนโยบายและแผนได้ น าข้ อมู ลต่ าง ๆ มาเรี ยบเรี ยงจั ดท าร่ างแผนปฏิ บั ติ ราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) นาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโดยมีนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และการนาความคิดเห็น และมุมมอง
ภายนอก และภายในเพื่อให้เกิดการระดมสมองเพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ลาดับความสาคัญของปัญหา และทบทวนความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่จะดาเนินการกับตัวชี้วัดตามแผน
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยนาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาปรับปรุง
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน พร้อมการเสนอแนะ และข้อวิพากษ์ที่มีคุณค่าเชิงสร้างสรรค์
ของวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อกาหนดวิ สั ยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด พบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์เชิงปรับ (WO strategy)
เน้นการพัฒนาภายในเพื่อลดจุ ดอ่อน และใช้โ อกาสให้เป็นประโยชน์ ในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏราชนครินทร์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบรรลุวิสัยทัศน์ สามารถพัฒนาสู่ประเทศไทย
4.0 ภายใต้การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่สะอาด และมีสภาพแวดล้อมสีเขียว จึงพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ที่ ป ระกอบด้ ว ย 4 ยุท ธศาสตร์ 6
เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 26 ตัวชี้วัด และ 25 โครงการ โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ซึ่งภายใต้กรอบการ
ดาเนินงานนาไปสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์

ง

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคม
ของภาคตะวันออก
เพื่อสร้างนวัตกรรม
ตามศาสตร์พระราชา

Strategic Issue : 4 ยุทธศาสตร์
youraudience and add a
Object : 6 เป้าประสงค์
Strategy : 11 กลยุทธ์
Key Performance Indicator : 26 ตัวชี้วัด
9unique zing and appeal to your
Project : 25 Your
โครงการText Here

อนึ่ ง ความส าเร็ จ ของการแปลงยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนปฏิ บั ติ ร าชการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ไปสู่การปฏิบัติมีปัจจัยสาคัญหลายประการ ประกอบด้วย
ความชัดเจนของแผน การรับรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการมีส่วนร่วมของประชาคมใน
มหาวิทยาลัย ดังนั้น การขับ เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ บรรลุเป้าหมายจึงต้องดาเนินการควบคู่กับการ
จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภ าพ มีระบบติดตาม กากับ และการประเมินผล กลยุทธ์สาคัญในการนา
แผนไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์สาคัญ คือ 1) กลยุทธ์การให้ข้อมูล ข่าวสาร (information
strategies) 2) กลยุทธ์การอานวยความสะดวก (facilitation strategies) 3) กลยุทธ์การกากับควบคุม
(regulatory strategies) และ 4) กลยุทธ์การให้สิ่งเสริมแรง (incentives strategies) ภายใต้การติดตาม
ก ากั บ ของคณะผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ และคณะกรรมการติ ด ตาม ก ากั บ และ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับนี้ได้
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2563

จ
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บทที่ 1
กรอบแนวคิดการทาแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอาเภอเมือง
ฉะเชิงเทราใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหารสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรและกองพันทหารช่างที่ 2
(ค่ายศรีโสธร) มีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น 3 แห่งคือ
แห่งแรกตั้งอยู่ ณ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
24000 บนเนื้อที่ 43 ไร่เศษเป็นที่ตั้งของสานักงานอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการและอาคารที่ทาการต่าง ๆ
แห่ ง ที่ ส องตั้ ง อยู่ ณ เลขที่ 40 ถนนศรี โ สธรตั ด ใหม่ ต าบลหน้ า เมื อ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา 24000 มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับบริจาคและจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนของโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
โปรแกรมวิชาดนตรีและเป็นบริเวณที่พักอาศัยของข้าราชการพนักงานของมหาวิทยาลัย
แห่งที่สามตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 หมู่ 4 ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 500 ไร่ เ ป็ น ที่ ส าธารณประโยชน์ ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของ
มหาวิทยาลัยฯเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
สถานที่แห่งแรกนี้เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายซึ่งต่อมาเมื่อโรงเรียนย้ายไปตั้ง
ใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีทางราชการจึงได้ขยายสถานที่เดิมให้กว้างขึ้นโดยขอที่ดินจากทางการทหารและ
จัดซื้อเพิ่มเติมสร้างหอนอนและเรือนพักครูแล้วย้ายนักเรียนสตรีแผนกฝึกหัดครูซึ่งเรียนรวมอยู่กับนักเรียน
สตรีประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทนในปี พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า“โรงเรียน
ฝึกหัดครู ประกาศนียบัตรจั งหวัด ” เปิดสอนหลั กสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) จึงถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ถือกาเนิดในปี พ.ศ. 2483 จากนั้นก็ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดย
ลาดับกล่าวคือ
พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) และเปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู
ฉะเชิงเทรา” แต่ต่อมาได้ตัดหลักสูตรครูประชาบาลและหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัดออกปี ละชั้น
จนหมดในปี พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2495 ตามลาดับ
พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูลและในปี พ.ศ. 2494 เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม(ป.ป.)
ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูป.ป. หญิงเป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาคของไทย
ในระยะนี้เองที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลองปรับปรุง
ส่งเสริมการศึกษาโดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศหลายองค์การได้แก่องค์การอาหารและ
เกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO) องค์ ก ารบริ ห ารความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศแห่ ง อนามั ย โลก
(WHO)องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา(USOM)มีชาวต่างประเทศเข้ามา
ดาเนิ น งานในโครงการนี้จ ากหลายชาติคืออังกฤษสหรัฐอเมริกาเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนออสเตรเลี ย
นิวซีแลนด์แคนาดาอินเดียศรีลังกาและญี่ปุ่นในการนี้ทางโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้ให้ความร่วมมือ
กับโครงการระหว่างประเทศโดยจัดสถานที่ไว้ส่วนหนึ่งสาหรับให้โรงเรียนต่างๆใช้เป็นสถานที่ประชุมการ
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สาธิตการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและต่างประเทศ พ.ศ.2498 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. โดยรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย
จึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทราเป็น“โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” สังกัดกรมการ
ฝึกหัดครู
ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาคาร
สถานที่และด้านการเรียนการสอนโดยได้รับการช่วยเหลือจากองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาและ
องค์การ ยูนิเซฟ (UNICEF) และได้มีโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในระยะนี้ด้วย
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็น
“วิท ยาลัย ครูฉ ะเชิงเทรา” เปิด สอนถึง ระดับ ประกาศนีย บัตรวิช าการศึก ษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง )ทั้ง
นักศึกษาภาคปกติและภาคค่า (Twilight) ในด้านอาคารสถานที่ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กแทนอาคารเรียนไม้ที่มีอยู่แต่เดิมและมีอาคารอื่นๆเพิ่มขึ้นตามลาดับ
พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรีและให้มีภารกิจอื่น ๆ คือการ
ค้นคว้าวิจัยทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมการส่งเสริมวิทยฐานะครูและการอบรมครูประจาการ
จึงได้มีโครงการอบรมครูประจาการ (อ.ค.ป.) ขึ้นโดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึง พ.ศ. 2530
ในปี พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) และให้วิทยาลัยครู
เปิ ดสอนสาขาวิช าต่าง ๆ ถึงระดับ ปริ ญญาตรีได้วิทยาลั ยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดั บปริญญาตรี
ในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษา
ภาคปกติและนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.) ในวันเสาร์-อาทิตย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ”ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 4 ก
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา”
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณ
หนองกระเดือยหมู่ 4 ตาบลหัวไทรอาเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ตั้งสถาบันราชภัฏ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บางคล้าตามหนังสือที่มท 0618/11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2539 และในปี พ.ศ.2541
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามสถาบัน
ราชภัฏว่า“สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นาร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยน
ชื่อขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายตามความ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 115 ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏ
ฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น“สถาบันราชภัฏราชนครินทร์”
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่
14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ทาให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนเป็น“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาใช้อักษรย่อภาษาไทย “มรร” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY ตัวย่อ RRU
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2. การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่
20 ก เมื่อวัน ที่ 8 มีน าคม 2548 รองรับความในมาตรา 61 และมาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้จัดส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น
จากนั้นในปี 2550 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2550 ขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประกาศจัดตั้งส่วนงานภายใน 3 หน่วยด้วยกัน
คือ 1) สถาบันพัฒนาคุณภาพครู 2) บัณฑิตวิทยาลัย และ 3) สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามมาตรา 43 อีกทั้งให้มีการบริหารส่วนงานภายในตามข้อบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 54 ดังนั้นโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงเป็นไป
ตามภาพที่ 1

สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน่
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู

ภาพที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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3. สถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3.1 นักศึกษา
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559-2563
(หน่วย : คน)
8,640

7,751

7,262

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

7,259

6,957

ปริญญาเอก

8,305
7,512

7,087

7,070

6,764

295 40

210 29

163 29

151 21

183 10

2559

2560

2561

2562

2563

ภาพที่ 2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559-2563
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แผนการรับนักศึกษา ผู้สมัคร และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก (นักศึกษาใหม่) ภาคปกติ
การศึกษา 2559-2562
แผนการรับ
(หน่วย : คน)
3,831

ผู้สมัคร

3,758

ผ่านการคัดเลือก
(นักศึกษาใหม่)
2,515
2,150
1,584

2559

1,900

1,884

1,900
1,301

2560

2,081
1,660

1,665

1,844

1,078

2561

933

2562

2563

ภาพที่ 3 แผนการรับนักศึกษา ผู้สมัคร และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก (นักศึกษาใหม่) ภาคปกติ
3.2 นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2563
3,283
2,326

1,878

1,801
1,398

3,193
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2,251
1,822

1,770
1,371

79 11
2559

72 3
2560

47 9
2561

22 9
2562

ภาพที่ 4 จานวนนักศึกษาสาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559-2563

24 3
2563

ปี
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3.3 การมีงานทาของบัณฑิต
การมีงานทาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-2562
(หน่วย : ร้อยละ)
87.40

81.09
64.43

2559

2560

73.25

2561

2562

ภาพที่ 5 การมีงานทาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-2562
3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559-2562
(หน่วย : ร้อยละ)
89.20
89.00
88.20
87.65

2559

2560

2561

2562

ภาพที่ 6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559-2562
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3.5 หลักสูตร
จานวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2563
(หน่วย : หลักสูตร)
54
52

52
51
50

2559

2560

2561

2562

2563

ภาพที่ 7 จานวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2563
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีหลักสูตรทั้งหมด 51 หลักสูตร จาแนกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 44 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 7 หลักสูตร แบ่งเป็น
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอก จ านวน 1 หลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวน 5 หลั ก สู ต ร ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร
ปริญญาโท,
5 หลักสูตร
ปริญญาเอก,
1 หลักสูตร

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต, 1
หลักสูตร

ปริญญาตรี,
44 หลักสูตร

ภาพที่ 8 จานวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 จาแนกตามระดับการศึกษา
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3.6 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2561
(หน่วย : หลักสูตร)
ผ่าน

ไม่ผ่าน
51

49

47

49

35

13
5
2557

4

2558

3

2

2559

2560

2561

ภาพที่ 9 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2561
3.7 ระดับคุณภาพของหลักสูตร
ระดับคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2561
(หน่วย : หลักสูตร)
2557
40

2558

42

2559

33

2560
2561

25
18

15

18

15
11
7

3

2 1
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ภาพที่ 10 ระดับคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2561

1
น้อย
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3.8 งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563
(หน่วย : ล้านบาท)
511
425

380

178

188

170

2559

2560

2561

415

147

2562

420

144

แผ่นดิน

เงินรายได้

2563

ภาพที่ 11 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563

การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562
(หน่วย : ร้อยละ)
96.77
85.63

2559

96.96
86.01
74.99

2560

69.05

2561

87.30
81.77

แผ่นดิน
เงินรายได้

2562

ภาพที่ 12 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562
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3.9 บุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สายวิชาการ
46%

สายสนับสนุน
54%

ภาพที่ 13 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จาแนกตามประเภทบุคลากร
(หน่วย : คน)
พนง.สายสนับสนุน

215

พนง.สายวิชาการ
ข้าราชการสายสนับสนุน

221
11

ข้าราชการสายผู้สอน
พนักงานราชการ

76
14

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
อ.ประจาตามสัญญา
ลูกจ้างประจา
พนักงานประจาตามสัญญา

29
14
10
142

ภาพที่ 14 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จาแนกตามประเภทบุคลากร

11
บุคลากรสายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
รศ.
3%
ผศ.
24%
อ.
73%

ภาพที่ 15 บุคลากรสายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามคุณวุฒิ

ปริญญาตรี
13%

ปริญญาเอก
29%

ปริญญาโท
58%

ภาพที่ 16 บุคลากรสายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามคุณวุฒิ
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3.10 ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2562

3.13

2558

4.00

3.81

2559

2560

4.48

2561

ภาพที่ 17 ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2562
3.11 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)
ปีงบประมาณ 2560-2562
(หน่วย : ร้อยละ)

70.75

2560

77.28

2561

89.92

2562

ภาพที่ 18 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)
ปีงบประมาณ 2560-2562
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4. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ใช้หลักการวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินตนเอง และโดยองค์กรต่าง ๆ เช่นจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา รายงานการตรวจประเมิน
คุณ ภาพการศึ ก ษา ข้ อ เสนอแนะเพื่อ การพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย วิเ คราะห์ ทิ ศทาง และสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
1. มีชื่อเสียงในการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ ทาให้สามารถดาเนินงานตอบโจทย์
และเกิดความเข้มแข็ง
3. มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อมนาพระราโชบายสู่การพัฒนาท้องถิ่น
4. บุคลากรมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ และมีทักษะการทางานเชิงพื้นที่
5. มีหน่วยงานที่ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่นที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ
6. มีอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้
7. มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ท่องเที่ยว และเป็นจุดเชื่อมต่อของอาเซียน
จุดอ่อน
1. อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2. ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอและงบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมนักศึกษา
ลดลง ส่งผลให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว
3. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมีจานวนน้อย
4. ขาดการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาแบบมืออาชีพ
5. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า
6. แผนกลยุทธ์ทางการเงินขาดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
1. มียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ที่ตอบสนองพระบรม
ราโชบายในการสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่น
2. มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ
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3. การเปิ ด ประชาคมอาเซี ย นท าให้ มีโ อกาสในการจั ด การศึ ก ษาแบบ Double Degree
Program , GE online, การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank), การทาหลักสูตรระยะสั้น และความร่วมมือ
ด้านการวิจัย
4. จังหวัดและส่วนราชการเป็นพลังในการขับเคลื่อนการทางานของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน
งบประมาณและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
5. มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น
6. มีพื้นที่ และแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่าง
หลากหลายตามศาสตร์ต่าง ๆ
7. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ภาวะคุกคาม
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรในวัยเรียนลดลง
2. สถาบันอาชีวศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ส่งผลให้มีผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง
3. นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูคุณภาพสูง (High Quality Premium)
4. รั ฐ บาลสนั บ สนุ น งบประมาณด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต สายวิ ท ยาศาสตร์ สู ง กว่ า บั ณ ฑิ ต ด้ า น
สังคมศาสตร์
5. มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศสามารถจัดการศึกษา
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้
6. มีการเปิดหลักสูตรใหม่ๆของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ส่งผลให้มีคู่แข่งทางการศึกษาสูง

5. นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ของอธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) อยู่
ในช่วงการดารงตาแหน่งของรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ซึ่งมีนโยบายการบริหารเพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย (policy) ไว้ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 คณะจาเป็นต้องปรับทิศทาง (reprofile) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
เป้ า หมายและนโยบาย Thailand 4.0 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศไทย 20 ปี แผน
ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัดในพื้นที่และของจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องมีความทันสมัย ยืดหยุ่น ผสมผสานกับ F2F & WILbased) และยึดหลักคุณภาพผลผลิตของมหาวิทยาลัย Quality First!
1.3 ปรับแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ ให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาไม่เกิน 3.5 ปี
ที่ต้องบูรณาการเข้ากับการวิจัยพัฒนา การให้บริการทางวิชาการและการส่งเสริมทานุศิลปวัฒนธรรม
1.4 ปรับปรุงพัฒนาและจัดสรรสื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
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1.5 หลักสูตรและการสอนบูรณาการเข้าการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและการส่งเสริม
ทานุ ศิล ปวัฒ นธรรม ด้ว ยการอาศัย ความร่ว มมือและภาคีกับท้องถิ่นและพื้นที่ (networking and
partnership)
2. ด้านการวิจัย
2.1 ปรับรื้อระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม
2.2 รูปแบบการวิจัยพื้นฐาน ประยุกต์และเชิงนโยบาย ที่ต้องเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (areabased and/or community-based research) การวิจัยเชิงปฏิบัติ (action research) ที่ได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และเชิงพาณิชย์
2.3 การวิจัยเน้นให้บูรณาการเข้าการจัดการเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและการส่งเริม
ทานุศิลปวัฒนธรรม สู่การสร้างนวัตกรรม มูลค่าเพิ่มและการสร้างสรรค์ (value creation)
2.4 มีระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมกับ
สถานประกอบการและสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2.5 ทุ ก หน่ ว ยงานระดมทุ น การวิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอกเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย คณะและ
หน่วยงาน
3. ด้านบริการทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 ผลงานจากการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา ให้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่
3.2 เร่งรัดการจัดการเพื่อการระดมทุนและการหารายได้จากการเรียนการสอน การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริม พัฒนา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพื้นที่ บริการเชิง
สร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่า (value-added) รวมทั้งยกระดับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
พื้นที่เข้าสู่การจัดทาหลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย
4. ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
4.1 ปรับรื้อ (Reinventing) โครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (resources) และ
การให้บริการ (คน เงิน งาน อาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก) ให้ทันสมัย เอื้อต่อ
การทางาน 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. เพื่อให้มหาวิทยาลัย สู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO:9000s, ISO:14000,
EdPx และได้รับรอง ASEAN Standard Certified.
4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อม เข้าสู่ Green, Clean & e-University
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บทที่ 2
สภาวการณ์และบริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แผนปฏิบั ติร าชการมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ นทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ได้ มีการ
พิจารณาถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน สังคมโลกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และนโยบายระดับชาติ รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อกาหนด
กรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี ให้ส ามารถขับเคลื่ อนการดาเนินงานให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ประกอบด้วย

2.1 สถานการณ์และบริบทภายนอกและภายใน
2.1.1 บริบทภายนอกประเทศ
1. สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
1.1 การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินที่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวได้ช้า และเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ
ในยุโรปสาหรับในระยะ 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า และมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง
1.2 รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และมี
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในภาคการบริการและ การท่องเที่ยว
ทั่วโลกมีความรุ่งแรงมากยิ่งขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการ
เคลื่อนย้ายผู้คนได้อย่างเสรีภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ การเดินทางที่สะดวกและมีทางเลือกมากขึ้น
1.3 ตลาดเงินโลกไร้พรมแดน เป็นผลมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทาให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เช่น Application ทางการเงิน
Crowd Funding และ Financial Platform เป็นต้น ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินในอาเซียน
ทาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก
1.4 การเปิด เสรี มากขึ้นของอาเซียน ภายหลังปี 2558 ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญหลาย
ประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงานอย่างเสรี การลดข้อจากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศซึ่งทาให้ภาคการผลิตสามารถ ขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้ง
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การบริการ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาค
สินค้า และบริการ
2. การเปลี่ยนแปลงของประชากร
จานวนประชากรของโลก พ.ศ. 2559 คือ 7.349 พันล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์จานวนประชากรโลกในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จะ
มีประชากรจานวน 9.7 พันล้านคน ถึงแม้ว่าจานวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเติบโต
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ของประชากรโลก (World growth rate) กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากร
โลกลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเมือง ด้านอายุขัยของประชากรโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีอัตรา
การตายต่าลง เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทาให้ประชากร
มีอ ายุ ป ระมาณ 70 ปี และจะเพิ่ มเป็ นอายุ 77 ปี ในพ.ศ. 2593 ส่ งผลให้ โ ครงสร้ างประชากรโลก
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ผลจากโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุประกอบกับอัตราการเกิดที่น้อยลง อย่าง
ต่อเนื่องนี้ทาให้ประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถผลิตแรงงานเพื่อมาทดแทนแรงงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการ
เกษียณอายุอย่างเพียงพอ จากข้อมูลข้างต้นส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ จาเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุดารงชีวิตอยู่ได้สะดวกสบายขึ้น และพัฒนานวัตกรรมที่ทั้งช่วยอานวยความ
สะดวกให้ แรงงานในด้านการทางาน และสามารถทางานทดแทนแรงงานคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงาน
ขาดแคลน นอกจากนี้ประเทศต่าง ๆ ต้องวางแผนในการบริการด้านสุขภาพแก่ประชากรสูงวัย ซึ่งจะมี
ค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพสูงขึ้น
3. การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
ในอนาคตองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซึ่งเป็น
การทางานระหว่างสมองและจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระทามีความสาคัญ
ต่อการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการ พลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การดารงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพื้นฐาน
ใน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล
ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงใน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
อาหารเกษตร และเทคโนโลยี ชีว ภาพ กลุ่ มสาธารณสุ ข สุ ขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่ ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริ ยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยกลุ่ม เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ
พัฒ นาได้เอง ได้แก่ การเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้ อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒ นธรรม
จะต้องพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะต่อไป สาหรับกลุ่มเทคโนโลยี
อื่น ๆ ที่ประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการพัฒนา อาจใช้รูปแบบการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ
(Reverse Engineering) เพื่อให้สามารถเร่งพัฒนาเทคโนโลยี ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งต้อง
เตรียมพัฒนาคนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยในระยะสั้นต้องดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และใน
ระยะยาวพั ฒ นาคนและบุ ค ลากรวิ จั ย โดยเฉพาะวิท ยาศาสตร์พื้ น ฐานในลั ก ษณะสหสาขาเพื่อ สั่ ง สม
องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีส าหรับการ พัฒ นาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในระยะยาว
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4. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
จากข้อมูลการศึกษาขององค์กรข้อมูลสากล (DC: International Data Cooperation)
แสดงตัวเลขคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตที่มีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2020 ของธุรกิจ Big Data และ
Business Analytics ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น การธนาคาร และการลงทุ น การผลิ ต นั้ น จะเป็ น สอง
อุตสาหกรรมหลักที่ผลักดันให้ตลาดดังกล่าวเติบโต
การปฏิวัติดิจิทัล (Digtal Revolution) ทาให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง
(internet of things) และส่งผลให้รูปแบบการดาเนินชีวิต การทางานและความสัมพันธ์ของคนในสังคม
เปลี่ ย นแปลงไปตลอดจนปั ญหาทางสั งคมมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เทคโนโลยี Cloud ติด 1 ใน 10
เทคโนโลยีที่มีความนิยมสูงติด ต่อกันตั้งแต่ 2009 และยังคงมีความนิยมต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายของบริการ
Cloud ทั่วโลกจะเติบโตขึ้นในอัตราเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายใน Traditional IT ถึง 6 เท่ เนื่องจากเป็น
รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมสาหรับบริษัทขนาดเล็กที่ไม่มี ความสามารถในการพัฒนาชอฟต์แวร์ของ
ตนเองขึ้นใช้งานและมีความเสี่ยงน้อย
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบและกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค ความตระหนักใน
ระดับ นานาชาติ ผลั กดัน ให้ประเทศต่าง ๆ ต้องดาเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และกาหนดกฎระเบียบในเรื่องการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม ให้มีความชัดเจนและบังคับใช้
ให้เกิดผลในด้านการบริโภคก็มีความตื่นตัวและตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่
การบริ โ ภคสิ น ค้าเป็ น มิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อมกันมากขึ้ นและมีแ นวโน้มที่ จะมี การเปลี่ ยนแปลงอย่า งเป็ น
วงกว้างในอนาคต
6. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)
ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558
ที่ประชุมมีมติรับรองเป้าหมายการพัฒนา ของโลกชุดใหม่เพื่อดาเนินการต่อเนื่องจาก MDGs 2015 โดยใช้
ชื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนของโลก(Sustainable Development Goals : SDGs : 2030) โดยได้มี
การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่า “สร้างหลักประกันว่าทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอ
ภาคและเท่ า เที ย มและสนั บ สนุ น โอกาสในการเรี ย นรู้ต ลอดชี วิ ต ” ในส่ ว นของสาระส าคั ญ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เน้นการสร้างโอกาสทางการศึ กษาในสถานศึกษาไปสู่แนวคิดที่ให้ ความสาคัญกับ
การเข้าถึงเด็กที่ด้อยโอกาสทุก กลุ่ม ปัญหาความเท่าเทียมของหญิงและชายในการเข้าถึงการศึกษา และ
ต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดงานจึงต้องแสวงหาความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการทางานที่ภาคเอกชนต้องการ รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ที่ มีปัญหา
การอ่านออกเขียนได้และการขาดทักษะใหม่ ๆ ที่ตลาดต้องการให้กลับเข้า มาศึกษาต่อเพื่อเสริ มสร้าง
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง
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เป้าประสงค์ที่ส าคัญของ SDGs 2030 คือ การสร้างหลักประกันทางการศึกษาที่มี
คุณภาพเสมอภาคและเท่าเทียมสาหรับเด็กทุกคนในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา เพิ่มจานวนครูที่มี
คุณภาพ เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางานและการเป็นผู้ประกอบการ
รวมทั้งขจัดความเหลี่อมล้าทางการศึกษา โดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และการเป็นพลเมืองของโลก
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ทั้ง 17
ข้อ คือ
เป้าหมายที่ 1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 : สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า คนมี ชี วิ ต ที่ มี สุ ข ภาพดี แ ละส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพ
สาหรับทุกคนในทุกวัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุ ค วามเสมอภาคระหว่ า งเพศและให้ อ านาจของผู้ ห ญิ ง และ
เด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถ
ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 8 : ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จที่ ต่ อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม และยั่ ง ยื น
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 : สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ที ค วามทนทาน ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 : ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย
มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 : ปกป้ อ ง ฟื้ น ฟู และสนั บ สนุ น การใช้ ร ะบบนิ เ วศบนบกอย่ า งยั่ ง ยื น
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสี ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุ มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ
และครอบคลุม ในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1.2 บริบทภายในประเทศ
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561- 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กาหนดให้รัฐบาลต้องจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อใช้เป็นทิศทางการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลา 20 ปี รวมทั้งออกเป็นพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้ส อดคล้องและบูรณาการกัน
อัน จะก่อให้ เกิดเป็ น พลั ง ผลั กดัน ร่ว มกันไปสู่ เป้าหมายตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ช าติ
ซึ่ ง จะต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 20 ปี ส่ ง ผลให้ ทุ ก แผนรวมทั้ ง แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาวจะต้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ
บทบาทของอุดมศึกษาที่ตอบวิสัยทัศน์ชาติ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการ
จัดการเรียนการสอนบนความรับผิดชอบและมีคุณภาพทางการศึกษา การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสามารถนาไปสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ที่ตรงกับความ
ต้องการของภาคสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และภาคการผลิตจริง เพื่อให้บทบาทของอุดมศึกษามีส่วนในการนา
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง สามารถ ลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคม และเศรษฐกิจของคนไทยในฐานะอุดมศึกษาเป็นกลไกหนึ่งที่สาคัญของการ ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2579 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุร่วมกัน คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีหลั กการที่ส าคัญคือ เชิดชูส ถาบัน ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และค่านิยมความเป็นไทยเพื่อสร้างความปรองดอง
โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์หลัก 6 ข้อ คือ
1. ยุ ทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุ ข เน้นการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาภาคการผลิต และ
บริการ พัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ : ปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต คนไทยที่มีคุณธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สร้างสุขภาวะที่ดี
และความอยู่ดีมีสุข
4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างความมั่นคงในชีวิต
และ ทรัพย์สิน สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม และความสมานฉันท์

22
5. ยุ ทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม :
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบการจัดการน้าอย่างบูรณาการ พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ : ระบบบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ พัฒนาข้าราชการมืออาชีพ ต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย
2. การขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0
รั ฐ บาลมี น โยบายขับ เคลื่ อ นประเทศให้ ห ลุ ดพ้ นจากกับ ดัก ประเทศรายได้ ปานกลางไปสู่
ประเทศรายได้สูง รวมทั้งหลุดพ้นกับดักความไม่เท่าเทียมกันของคนในชาติไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลที่ไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยใช้โมเดล Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Value Base
Economy หรือการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ใช้ความได้เปรียบในความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ จากวิวัฒนาการของการพัฒนา
ประเทศจาก Thailand 1.0 : ประเทศเกษตรกรรมไปสู่ Thailand 2.0 : ประเทศอุตสาหกรรมเบาไปสู่
Thailand 3.0 : ประเทศอุตสาหกรรมหนักจนไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา คือ Thailand 4.0 ที่
ประกอบด้วย 1) เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 3) เปลี่ยนจากเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นโดยเป้าหมาย Thailand 4.0 ครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้
1. การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เน้นการสร้างมูลค่า ” (Value - Based Economy) ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์โดยมี เป้าหมายที่จะเพิ่มงบประมาณทางด้าน
การวิจัยและพัฒนาให้เป็นร้อยละ 4 ของ GDP เพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นร้อยละ 5 - 6
ภายในระยะเวลา 5 ปี และเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจาก 15,000 บาทต่อเดือนไปเป็น 43,000
บาทต่อเดือนภายในปี พ.ศ. 2575
2. การสร้างความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” ด้วยการเติม
เต็ ม ศั ก ยภาพของคนในสั ง คม เพื่ อ สร้ า งหลั ก ประกั น ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และฟื้ น ความ
สมานฉั น ท์แ ละความเป็ น ปึ ก แผ่ น ของคนในสั ง คม โดยลดความเหลื่ อมล้ าในสั ง คม (วั ดผลจาก Gini
Coefficient) จาก 0.465 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 0.36 ในปี พ.ศ. 2575 ตามมาตรฐาน OECD ปรับเปลี่ยน
ไปสู่ระบบสวัสดิการสังคม เต็มรูปแบบใน 20 ปี รวมทั้ งพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร ยุคใหม่ (Smart
Farmer) 20,000 ครัวเรือนภายใน 5 ปี
3. การยกระดับคุณค่ามนุษย์ โดยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษ
ที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย4.0 ในโลกที่หนึ่ง” โดยใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Thailand HDI)
จาก 0.722 ไปเป็น 0.8 หรือติดอยู่ในอันดับ 50 ประเทศภายใน 10 ปี รวมทั้ง สถาบันอุดมศึกษาของไทย
อย่างน้อย 5 แห่ง ถูกจัดอยู่ใน 100 สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ภายใน ระยะเวลา 20 ปี
4. การรักษ์สิ่งแวดล้อม มี“ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับ
การเป็น “สังคมคาร์บอนต่า”อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาเป็น 10 เมืองน่าอยู่ระดับโลก
ภายใน 5 ปี และมี 5 เมืองอัจฉริยะ เต็มรูปแบบ ภายใน 10 ปี
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ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง อั น สื บ เนื่ อ งจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในวารสารชั ย พั ฒ นา
ประจาเดือนสิงหาคม 2542 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของ
แผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่
เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะด้วยซ้าไป” โดยกาหนดวาระในการขับเคลื่อน
Thailand 4.0 ดังนี้ วาระที่ 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง วาระที่ 2 : การพัฒนา
คลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต วาระที่ 3 : การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนา
เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม วาระที่ 4 : การเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด และวาระที่ 5 : การบูรณการอาเซียน เชื่อมประเทศ
ไทยสู่ประชาคมโลก
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักการสาคัญ คือ
“ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคน
ที่ ส มบู ร ณ์ มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถ
พัฒนา ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน
รั ก ษาทุ น ธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสู่ ค วามสมดุ ล ของระบบนิ เ วศน์ สร้ างความมั่ น คง
ภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ และเพื่อให้การทางานเชิงบูรณาการใน
ลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่ ว ยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่ ทาให้ ภ าครัฐ มีประสิ ทธิภาพและปราศจาก
คอรัปชั่น ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน 10 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ : คนไทยมีค่านิยมที่ดี มีทักษะสาหรับศตวรรษ
ที่ 21 และมีสุขภาวะที่ดี
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม : โอกาสทางสังคม เศรษฐกิจของ
ผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 40 ของประเทศ และสร้างชุมชนเข้มแข็ง
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน : รายได้ต่อหัวสูงขึ้น ส่งเสริม
ฐานการผลิตเดิมและใหม่ให้เข้มแข็ง มีวินัยทาง การเงินการคลัง
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
บริหารจัดการน้า สิ่งแวดล้อม และมลพิษ รองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
5. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน : ปกป้อง
สถาบัน เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และความร่วมมือกับมิตรประเทศ
6. การบริ หารจั ดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย : ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม และการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง
การค้า ความมั่นคง ทางพลังงาน ขยายบริการด้านดิจิทัลทั่วประเทศ
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม : สร้างความเข้มแข็ง และโอกาส
ในการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งบูรณาการให้ไปในทิศทางเดียวกัน
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9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ : กระจายโอกาสการพัฒนาไปยังภูมิภาค และ
พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา : ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคม 2
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคน
ของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ดังนั้นภายใต้วิ สัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) จึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการ
พัฒนาที่สาคัญในด้านต่าง ๆ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต (2) ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับ ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีส มรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ (3) ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่
สอดคล้ องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังให้ กาลังคนได้รับการผลิ ตและพัฒ นาเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน (4) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพ
พื้นที่ (5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มุ่งหวัง ให้คนไทยได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร
ได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว เป้าหมายรวมของการพัฒนา ประกอบด้วย 1) คน
ไทยมีลั กษณะคนไทยที่สมบู ร ณ์ 2) ความเหลื่ อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 3) ระบบ
เศรษฐกิจ เข้มแข็งและแข่งขัน ได้ 4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้ อมสามารถ สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ มั่นคงทางอาหารและน้า 5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิ ปไตย
สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่น ของนานาชาติต่อประเทศไทย และ 6)
มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและ มี
ส่วนร่วมของประชากร
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เป็นแผนระยะ 20 ปี ที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้กาหนดแนวคิดหลักสาหรับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for
All) เพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy) รวมทั้งการมีสวนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
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ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้ างสั งคมแห่งการเรี ยนรู้ ยุ ทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
และเพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมาย ในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการ
ศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 2) เป้าหมายของ
การจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ คือ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้ บรรลุ
ขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการ
ลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
5. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 กาหนดวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็น
แหล่งสร้างปัญญาให้สังคม นาทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือก
และแก้ ปั ญ หา เพื่อ การพั ฒ นาประเทศ และสร้า งขี ดความสามารถในการแข่ งขั น ” ซึ่ง ประกอบด้ว ย
ยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิด
และการรู้คิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็นความท้าทาย คือ
คุณภาพของบัณฑิตที่ถดถอยและไม่ตรงความต้องการของผู้จ้างงาน และตลาดแรงงานที่กาลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทันกับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่
21 และความสามารถในทักษะด้านดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ ความครอบคลุมเหมาะสมของสาขาการ
ผลิตและศาสตร์ต่าง ๆ ตามความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาประเทศ และการผลิตคนให้
เพียงพอตามทิศทางการพัฒนา และการเปิดโอกาสให้ต่อยอดความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับการปรับสัดส่วน
ประชากร ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้
1. ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพื่อให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา
2. การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงให้ ทุกกลุ่ มส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยทางานและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
4. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและเปิ ด โอกาสให้ ภาคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษา (Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank)
5. ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)
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ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)
KPI 1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา 60 : 40 (พ.ศ.
2558 สายวิทย์ 28% : ตั้งเป้า พ.ศ. 2580 สายวิทย์ 60% : สายอื่น พ.ศ. 2580 40%)
KPI 2 : ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจานวนประชากร ช่วงอายุ 18-22
ปี : ร้อยละ 60 (พ.ศ. 2558 : 53% : ตั้งเป้า พ.ศ. 2580 : 60%
KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) : ระดับ C1 :
ตั้งเป้า พ.ศ. 2580
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะ
ทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีประเด็นความท้าทาย คือ การ
พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (3R8C) การเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมและการเข้าถึงของ
กลุ่ ม ที่ มี ข้ อ จ ากั ด การพั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ ค วามสามารถเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ การสร้าง
จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นประชากรโลก การพัฒนาศักยภาพเพื่ออนาคต กิจกรรมนักศึกษาที่
บูรณาการกับหลักสูตร ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้และทักษะของอาจารย์เพื่อให้
นักศึกษารู้จักคิดแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้
1. ปรั บปรุ ง กิ จ กร รมกา รพั ฒ น านั ก ศึ กษา ให้ ทั น สมั ย ได้ ม า ตรฐ า นครอ บคลุ ม
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาทักษะการทางานและการแก้ปัญหา (3R8C)
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)
KPI 4 : การประเมิ น ทั ก ษะและสมรรถนะของบั ณ ฑิ ต ด้ า น Soft Skill และ
Critical Thinking : 21 Century
KPI 5 : Innovative Universities : 10 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริ มสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้ เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด
ความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนพไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา
และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ประเทศ โดยมี ป ระเด็ น ความท้ า ทาย คื อ การเพิ่ ม
ขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาประเทศ (Thailand 4.0) การสร้าง
ขีดความสามารถในการวิจัยที่เป็นแนวหน้า การค้นหาคาตอบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ การนาผลงานวิจัยมาต่อยอดเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ
การพั ฒ นาศักยภาพของนั กวิจั ย ทั้ง กลุ่ ม หลั ก กลุ่ มสนับ สนุน และนักวิ จัยมื ออาชีพ และการพัฒ นา
ขีดความสามารถสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและการเป็น Global University ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้
1. พั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามความสามารถและศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย และ
การบริการที่มีต่อสังคม (Research Hubs , Innovation Center)
2. พั ฒ นาสมรรถนะและความสามารถบุ ค ลากรวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งความรู้ ใ หม่ แ ละ
นวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จานวนอาจารย์,จานวนนักวิจัย, Impactor, Citation)
3. การสร้ า งขี ด ความสามารถในการวิ จั ย ที่ น าไปสู่ ก ารใช้ ง านจริ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
และชี้นาสังคม (จานวนนวัตกรรมที่ใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม)
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4. พั ฒ นาขี ด ความสามารถไปสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าของโลก (University
4.0
World Class/Global University Ranking)
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)
KPI 6 : จานวนนักวิจัยต่อประชากร : 60 คน
KPI 7 : รายได้ที่ได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย :
50 ล้านบาทต่อปี
KPI 8 : World Class Ranking at 200 : 7 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ปัญหา ผ่าน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น โดยมีประเด็นความท้าทาย คือ การนาความรู้และทรัพยากรที่มี
ไปสู่การบริการทางสังคมที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการ
สร้างงานและโอกาสทางธุรกิจ ความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ที่สอนและการนาไปใช้ ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้
1. เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement)
2. ส่ ง เสริ ม การน าความรู้ ไ ปสู่ ก ารสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ (Start-up,
Spin-off,
Incubator และ Accelerator)
3. แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือกับ
เอกชน/ท้องถิ่น ประชารัฐ Community)
4. โครงการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven)
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)
KPI 9 : จานวน Technology-based startups : ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง (Global
Entrepreneurship Index อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 70 ที่มาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
KPI 10 : นาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs : ไม่น้อยกว่า
800 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมี
ระบบการกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน โดยมีประเด็นความ
ท้าทาย คือ ความโปร่งใสของระบบการบริหารของอุดมศึกษา การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและ
ความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ การติดตามประเมินผลที่ขาดประสิทธิภาพและขาดบทลงโทษ
การยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม และระบบการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการ
รายงาน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และจริยธรรม จรรยาบรรณ ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้
1. กา รป รั บ โ คร งส ร้ า งก าร บริ ห าร จั ด กา รแล ะบ ทบ าท ขอ งระ บบ อุ ด มศึ กษ า
(HE Restructure, Governance Roles and Responsibility)
2. ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การใช้ทรัพยากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้าน
การเงิน)
3. ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้ว นของการรายงานข้อมูลต่อ
สกอ. และต่อสาธารณะ)
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4. สร้ างระบบการก ากับ ดูแลที่โ ปร่ง ใส ความรับ ผิ ดและตรวจสอบได้ (Governance
Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)
KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด : ร้อยละ 90 (การประเมิน
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ที่มาhttps://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA)
KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม : (Economic and Social
Outcome)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ป ระเด็ น ความท้ า ทาย คื อ การยกระดั บ ขี ด ความสามารถของ
มหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม การติดตามประเมินผลที่ขาดประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้อง
กับทิศทางการผลิตบัณฑิต และยังไม่เป็น Performance-based มาตรการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
ให้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของประเทศ การยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานที่กากับ
ดูแล และการติดตามประเมินผลระบบคุณภาพในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล และกลไกลการติดตามและ
ระบบฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้
1. การปรั บ ระบบการจั ด สรรงบประมาณตามการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
สถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive : Demand Pull , Performance-based , PA)
2. ปรั บ ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลทุ ก ระดั บ ของ สกอ. ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และให้เชื่อมกับการให้คุณ ให้โทษตาม Performance
3. สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของ
บัณฑิต (Quality System : Accreditation System , QA System, Learning Outcome , Ranking)
6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุก
ด้าน (Resource and Support Centers , Benchmark Partners)
6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ
ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)
KPI 13 : ร้อยละการสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตร : ร้อยละ 80 (พ.ศ.
2560 ร้อยละ 60)
KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ.2562
มาตรา 4 ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา 16 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน “มาตรา 33 ให้ส่ว น
ราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจาเป็น หรือ สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาลังเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อื่น
ประกอบกัน”
มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปีตาม
มาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทาเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการ เรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เป็ น ผู้ ร่ ว มสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม มี ทั ก ษะศตวรรษที่ 21 มี ค วามสามารถในการ
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ
3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่ว มมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตอบสนองยุ ทธศาสตร์ชาติ
ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรม
มีผ ลกระทบสู งต่อการพัฒ นาผู้ เรี ยน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือ การสร้างโอกาส มูล ค่าเพิ่ม และขีด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบัน อุดมศึกษาให้ บ ริการวิช าการเหมาะสม สอดคล้ องกับบริบทและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์ของประเภท สถาบัน โดย
มีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสาน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท สถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
1. สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบ
บูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลาย
ของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม โดยการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน สั งคม สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบประเมิน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกากับให้
การจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
8. ทิศทางนโยบายการพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ.2563-2567
แนวทางในการพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม New S-curve ในกรอบ
ระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้
1. สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ มีแนวทางการดาเนินงาน ได้แก่
1.1 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และ
ภาคอุ ต สาหกรรมแบบบู ร ณาการการเรี ย นรู้ กั บ การท างาน (Work-integrated Learning : WiL)
ผ่อนคลายข้อจากัดด้านมาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม มาก
ขึ้น สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาทักษะให้กับครูอาชีวะศึกษา สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อขยายผลหลักสูตรแบบ WiL
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1.2 ผลักดันโปรแกรมใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Utilization) เช่น
สนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทเพื่อทางานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผลักดัน
ระบบศาสตราจารย์ร่วมระหว่างสถาบันจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม หรือวิทยาลัยร่วม
1.3 ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Global Talent) ส่งเสริมการนาบุคลากร
ชาวไทยที่มีศกั ยภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ปรับเงื่อนไขวีซ่านักศึกษาต่างชาติให้สามารถทางานระหว่างเรียน และหางานทาหลังสาเร็จการศึกษา
ได้ชักจู งมหาวิทยาลั ยระดับ โลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย และสร้างเส้ นทางอาชีพของนักวิจัยให้ จูงใจ
คนรุ่นใหม่
1.4 ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ (Talent
Mobility) ปรั บ ระเบี ย บเคลื่ อ นย้ า ยบุ ค ลากรสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ง าน ในสถาบั น วิ จั ย หรื อ
ภาคเอกชน ปรับปรุงกลไกและแรงจูงใจที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบภาระงาน จัดทาขั้นตอนที่ชัดเจนในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานจากภาคอุตสาหกรรม
2. ผลิตกาลังคนระดับสูงรองรับ EEC มีแนวทางการดาเนินงาน ได้แก่
2.1 พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพื้นที่ EEC เพื่อให้จานวน
และคุณภาพกาลังคนที่ผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
2.2 พั ฒ นาความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ใ ห้ แ ก่ ส ถานประกอบการโดยใช้ โ จทย์
(Training Consortium หรือ R&D Consortium) ซึ่งรวมทั้งโจทย์การพัฒนากาลังคนและโจทย์การวิจัย
2.3 ส่ งเสริ ม การพัฒ นากาลั งคนหรือการวิจัย ร่ว มระหว่ างสถานศึ กษากับ สถาน
ประกอบการในพื้นที่ EEC โดยใช้กลไกต่างๆ เช่น หลักสูตรแบบ WiL กลไก Talent mobility และการ
ทาวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่มีโจทย์วิจัยมาจากสถานประกอบการในพื้นที่ EEC
2.4 การใช้ น วั ต กรรมทางการศึ ก ษาแบบ Sandbox เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รใน
สถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดย
ข้อยกเว้นมาตรฐานการศึกษาบางประการ
3. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และการสร้ า งทั ก ษะเพื่ อ อนาคต มี แ นวทางการ
ดาเนินงาน ได้แก่
3.1 ยกระดับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับบุคลากรวัยทางาน (Reskill/ Upskill)
เช่น ผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิต พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบ Microcredential หรือ
nano-degree ให้การสนับสนุนทางการเงินสาหรับบุคคลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาและขยายผลระบบ
MOOCs เป็น
3.2 ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรมและทักษะเพื่อ อนาคต
(Future skills) ให้แก่เยาวชน เช่น ขยายผลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (STEAM Lab) ในโรงเรียน
สร้างเวทีให้เด็กรุ่นใหม่แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น Youth TedTalk จัดการ
เรียนรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) และใช้โจทย์ วิจัยจากท้องถิ่น
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4. ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต มีแนวทางดาเนินงาน
ได้แก่
4.1 สร้างความเข้าใจและทักษะพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนด้าน ปัญญาประดิษฐ์
ผ่านหลักสูตรการศึกษาในระบบ หรือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การทาโครงการการประกวด
แข่งขันนิทรรศการ เป็นต้น
4.2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากรวัยทางาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นักวิจัย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น
4.3 สร้างความสามารถให้กับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเจาะ
กลุ่มเป้าหมาย SMEs ที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตใน
กิจการ
5. ปฏิรูประบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย มีแนวทางดาเนินงาน ได้แก่
5.1 กาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม “กลุ่มผลลัพธ์”(University Repositioning)
ก าหนดต าแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น ก าหนดแนวทางก ากั บ ดู แ ลการ ด าเนิ น การของ
สถาบันอุดมศึกษา และจัดทาแนวปฏิบัติการขอตาแหน่งทางวิชาการตามกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา
5.2 ปฏิรูป กลไกการเงินและงบประมาณ จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาแบบเน้น
อุปสงค์ (Demand-side) เพื่อผลิตกาลังคนระดับสูงตามความต้องการประเทศ ผลักดันการ จัดตั้งกองทุน
เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
5.3 ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษา ผลักดันให้
เกิดการทดลองนวัตกรรมหลักสูตรอุดมศึกษาแบบ Sandbox ทบทวนมาตรฐานหลักสูตรให้ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน พิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาระบบ
ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาของ ต่างประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรและร่วมทา
วิจัย
5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและธุรกิจนวัตกรรม ปรับระเบียบให้
อาจารย์สามารถทางาน start-up ได้พัฒนากลไกสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยตั้งวิสาหกิจ เพื่อสังคมเพื่อ
แก้ปัญหาให้ชุมชน พัฒนาแนวทางแบ่งปันผลประโยชน์จากการนาผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ศูนย์บ่มเพาะ maker space คลังข้อมูลวิจัย เป็นต้น พัฒนากลไกการเงิน
เพื่อส่งเสริ มผู้ ประกอบการจากมหาวิทยาลัย เช่น กองทุน Startups รุ่นเยาว์ กองทุนร่วมลงทุนใน
มหาวิทยาลัยเพื่อลงทุนในงานวิจัยของอาจารย์หรือนักศึกษา และสนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ให้กับอาจารย์และบุคลากร
9. แผนการดาเนิน งานของคณะทางานด้านการพัฒนากาลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC-HDC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออก หรือ EEC บู รณาการ
การศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมสรุปผลการศึกษาความต้องการกาลังคนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้วยการวางเป้าหมายการศึกษาใหม่ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการ (demand) บุคลากรในทุกอุตสาหกรรม เป้าหมาย
เพื่อศึกษาคุณสมบัติ และระดับการศึกษาของแต่ละกลุ่มที่แต่ละอุตสาหกรรมต้องการ
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาช่องว่างระหว่างความต้องการกับความสามารถในการผลิตทั้งประเทศ
และจับคู่ความต้องการกับสถาบันที่มีศักยภาพ
ขั้นตอนที่ 3 สร้างหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ
ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
ขั้นตอนที่ 4 จัดหาผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพครูให้ได้มาตรฐานโดย
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่มีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพัฒนาบุคลากร ซึ่ง
ปัจจุบันในพื้นที่ EEC มีศูนย์การเรียนรู้แบบ Education Transformation แล้ว 4 ศูนย์ ดังนี้ 1) ศูนย์
พัฒ นาการศึ กษาระบบ Automation เป็น ความร่ว มมื อ ระหว่ าง อี อีซี -มิต ซู และมหาวิท ยาลั ย บูร พา
2) ศูนย์พัฒนาศักยภาพพาณิชยนาวี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 3) ศูนย์
การพลังงานเชื้อเพลิงเคมี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC 4) ศูนย์เรียนรู้ระบบราง โดยร่วมมือกับ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ขั้นตอนที่ 5 จัดทามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโดยยกเข้าสู่ระดับสากล เพื่อ
ยกระดับการศึกษาให้ตอบสนองการมีงานทาและสร้างรายได้เป็นอย่างดี
ขั้นตอนที่ 6 การขยายผลและสร้างความร่วมมือต่อยอดการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต
ในระหว่างทางาน
ขั้น ตอนที่ 7 การประเมินผลการศึกษาทั้งระบบและแต่ล ะสาขาเพื่อการปรับปรุง
ประเมินติดตามผลที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
ส าหรั บ การขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาความต้ อ งการก าลั ง คนในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย
ในเขตพื้นที่ EEC ในครั้งนี้จะทาให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง ก่อให้เกิดการ
จ้างงาน สร้างอาชีพ โดยคาดว่าในปี 2562-2566 มีความต้องการกาลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประมาณ 400,000 ตาแหน่ง ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น
10. คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลัก 12 ด้าน คือ 1) การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ของ
ประเทศ และความสงบสุ ข ของประเทศ มีน โยบายดาเนิ นการ 3) การท านุ บารุง ศาสนา ศิล ปะและ
วัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโ ลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง พั ฒนาภาคอุตสาหกรรม พัฒนา
ภาคเกษตร พัฒนาภาคการท่องเที่ยว พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและ
การลงทุนในภูมิภาค พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิ จิทัลและการมุ่งสู่การ
เป็นประเทศอัจฉริ ยะ พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และพัฒนาและ
นวัตกรรม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค ด้วยการส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย และส่งเสริม
เร่ ง รั ด การพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะน่ า อยู่ ทั่ ว ประเทศ 7) การพั ฒ นาสร้ า งความเข้ ม แข็ ง จากฐานราก
ประกอบด้วย ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
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ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ประกอบด้วย ส่งเสริ มการพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลก
เข้ามาร่วมทางานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย และจัดทาระบบปริญญาชุมชนและการ
จัดอบรมหลั กสู ตรระยะสั้น 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุ ขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
โดยมีนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง คือ 1) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน 2) การ
ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพ
ของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่
21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา 9)
การแก้ ไขปั ญหายาเสพติดและสร้ างความสงบสุ ข ในพื้นที่ ช ายแดนภาคใต้ 10) การพั ฒ นาระบบการ
ให้ บ ริ การประชาชน 11) การจั ดเตรี ยมมาตรการรองรับภัยแล้ งและอุทกภั ย 12) การสนับสนุนให้ มี
การศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดาเนินการ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
11. กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มิติที่ 1 : สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 - ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life
Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถ พัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ตกเทรนด์ - ขับเคลื่อน
หลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพ หลากหลายในโลกยุคใหม่อย่าง
เท่าทัน - สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้ อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 - ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill และ Reskill คนทางาน - สนับสนุนการ
เรียนรู้สาหรับคนสูงวัย
มิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ - ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการ
วิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย - ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว - ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทย์ประเทศ ทั้ง Smart Farming, Active Citizen, Zero-Waste
และ AI for All
มิติที่ 3 : สร้างและพัฒนานวัตกรรม - สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young
Startup) และการให้คาปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร - ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และนวัตกรรมสังคม - สร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand
เป็น Innovated in Thailand
มิติที่ 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา - ปลดล๊ อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอ ตาแหน่งวิชาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก - ปรับเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ - พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้าง
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) สะสม
เป็นปริญญาจิ๋ว ไร้ข้อจากัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถนาเอาประสบการณ์ที่มีมาเทียบ
หน่วยกิตได้

35

12.

ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา 2563-

2570
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563-2570

13. การจัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัย
การให้ความสาคัญในการจัดอันดับสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละ ประเทศ
ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยจะแข่งขันกันและ
สั ง คมโดยรวมก็ ไ ด้ป ระโยชน์ รวมทั้ งส่ ง ผลต่อ การเลื อ กเข้ า เรีย นของนั ก เรี ย นการจั ด อัน ดั บ ในระดั บ
นานาชาติ ดังนี้
The Times Higher Education World University Rankings
ในอดีต The Times Higher Education World University Rankings อยู่ภายใต้ QS
World University Rankings เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ได้ริเริ่มดาเนินการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times
Higher Education Supplement ของนิตยสาร Times ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยใน
ระดับนานาชาติ โดยจะประเมิน 5 ด้าน คือ คุณภาพการสอน ความเป็นนานาชาติ รายได้เชิงอุตสาหกรรม
งานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัยทางวิชาการ โดยการจัดอันดับจะรวบรวม ข้อมูล และให้น้าหนักคะแนน
แต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสารวจ Peer Review และเก็บข้อมูลอื่น ๆ
จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการจัดอันดับในระดับเอเชียของ The Times Higher Education ในปีพ.ศ.
2559 ใช้ 13 ตัวชี้วัดเหมือน The World University Rankings แต่จะสะท้อนให้เห็นลักษณะ
สถาบันการศึกษาของเอเชีย ที่ดาเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังเช่น การเรียนการสอน
การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และมุมมองนานาชาติเพื่อให้การเปรียบเทียบที่ครอบคลุมมากที่สุดและมี
ความสมดุลที่มีอยู่
ส่วนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาสาหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ “Times Higher
Education BRICS & Emerging Economies Ranking 2016” “BRICS” ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย
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อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ เป็นการวัดความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาในทุกภารกิจหลัก ได้แก่ การ
สอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และภาพรวมของความเป็นนานาชาติโดยในปีนี้ได้ทาการจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาจาก 48 ประเทศ ที่ถูกจัดแบ่งประเภทโดยสถาบัน FTSE ซึ่งมีประเทศ สมาชิกที่สาคัญ
ได้แก่ ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ เปรู ชิลี โคลัมเบีย สาธารณ เชค ฮังการี มาเลเซีย
อินโดนีเซีย เม็กซิโก โปแลนด์ ตุรกี และไทย
U-Multirank
ถูกจัดขึ้นโดยสหภาพยุโรป (EU) เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่ านมาในกรุงดับบลิ น
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันแห่งนี้จะทาหน้าที่ประเมินมหาวิทยาลั ยต่าง ๆ โดยได้รับการคาดหมาย
ว่าจะมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกประมาณ 500 แห่งร่ว มลงทะเบียนเป็นสมาชิก และจะเริ่มประเดิม
ประกาศอันดับในช่วงต้นปี ค.ศ.2014 เป็นต้นไป U-Multirank จะประเมินมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จาก
ผลงานใน 5 ด้าน คือ ชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัย คุณภาพของการเรียนการสอน บทบาทที่เกี่ยวกับการศึกษา
ระหว่างประเทศ ผลแห่งความเร็วจากการถ่ายทอดความรู้ การริเริ่มในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับความรู้
ใหม่ ๆ และการมีส่วนร่ว มในการสร้างความเจริญเติบโตของภูมิภาค Androulla Vassiliou, the
European commissioner for education
QS Stars rating
QS เว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เปิดเผยรูปแบบ การจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลกเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2011 โดยมีรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษา โดยใช้
รูปแบบของดาวระดับต่าง ๆ (QS Stars)
ในเบื้องต้นยังอยู่ในระยะของการทดลองประเมินผลอยู่ ซึ่งระดับของ QS Stars นั้นมีอยู่
ด้วยกัน 5 ระดับ ซึ่งวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วย ดาวนี้มีการ
ประเมินจาก 8 เกณฑ์ ได้แก่ คุณภาพของการวิจัย การสอนที่มีคุณภาพ การจ้างงาน บัณฑิต โครงสร้าง
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย ความเป็นนานาชาติ นวัตกรรมและการถ่ายทอดความรู้ ภารกิจในการสอน
และความเป็นสถาบันเฉพาะทาง ซึ่งแต่ละเกณฑ์การประเมินมีรูปแบบการ ให้คะแนนที่มีตัวชี้วัดที่มีความ
เฉพาะเป็นของตัวเอง ซึ่งใช้สัญลักษณ์ดวงดาวแทนการประเมินผล ดังนี้
มหาวิทยาลัย 1 ดาว โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 1 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีองค์ประกอบสาคัญที่จาเป็นในการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของตนเอง และใน
หลายกรณีมาจากสถาบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของตนเอง โดยมหาวิทยาลัย 1 ดาวมักจะมีการ
จัดตั้งขึ้นใน เวลาประมาณ 20 ปี และถูกวางตาแหน่งให้เป็นผู้ นาและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศ
อย่างรวดเร็ว
มหาวิทยาลัย 2 ดาว โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 2 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพของชื่อเสียง และงานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และมักจะมีการกล่าวถึงในแวดวง
การศึกษาระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย 3 ดาว โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 3 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีความรู้จักกันดี ระดับชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการ
วิจัย และ บัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจ้าง
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มหาวิทยาลัย 4 ดาว โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีความเป็นสากลสูง และมี ความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดี
สาหรับนักเรียนและ คณาจารย์
มหาวิทยาลัย 5 ดาว มหาวิทยาลัยที่มีระดับดาว 5 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่ว โลก ในเรื่องของความกว้างขวางของพื้นที่ ชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับระดับสูง
มีสิ่งอานวยความ สะดวกที่ทันสมัย มีงานวิจัยและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) คือ มหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนา ฟื้นฟูอนุรักษ์
และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม ตลอดจนการบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ และกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การอนรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของความ สมดุล
ระหว่างระบบนิเวศและสุขภาวะของคนอย่างมีความสุข การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน
และสร้างสุขภาวะที่ดีแก่คนในองค์กรและชุมชนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับและ
ทุกภาคส่วน
แนวทางการจัดอันดับจะจัดอย่างกว้าง ๆ บนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความ
ประหยัด และความเที่ยงธรรม ตัวชี้วัดและหมวดต่าง ๆ ในการจัดอันดับจะมีความเกี่ยวเนื่องกับแนวคิด
การจัดอันดับกรีนเมตริกเมื่อปี ค.ศ. 2010 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 95 แห่งจาก 35 ประเทศ ในปี ค.ศ.
2016 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ 515 แห่งจาก 75 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยูไอ กรีน
เมตริก เป็นที่รู้จักในฐานะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน ระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียว
วัตถุประสงค์ของการร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
1. เพื่อมีส่วนร่วมในวงวาทกรรมทางวิชาการที่ว่าด้วยความยั่งยืนในการศึกษาและการ
สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้นาไปสู่เป้าหมาย
แห่งความยั่งยืน
3. เพื่อเป็ นเครื่องมือในการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของวิทยาเขต ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก
4. เพื่อสื่อสารให้รัฐบาล หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
สังคมได้ทราบถึงโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนในวิทยาเขต
ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่ว มการจัดอันดับยูไอ กรีนเมตริก โดยส่งข้อมูลเพื่อร่วมในการจัด
อันดับนั้นจะได้รับคุณประโยชน์หลายประการจากการเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้
1. ความเป็นนานาชาติ (Internationalization and recognition) การเข้าร่วมในการ
จัดอันดับยูไอ กรีนเมตริก จะช่วยสร้างเสริมความพยายามที่จะทาให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล และ
ได้รับการยอมรับ โดยให้ความพยายามดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์บนแผนที่โลก
2. ความตระหนักเกี่ยวกับความยั่งยืน (Increasing awareness of sustainability
issues) การเข้าร่วมการจัดอันดับจะช่วยสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของความยั่งยืน ทั้งในระดับ
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ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโลกกาลังเผชิญกับปัญหาในระดับสากล ซึ่งนับเป็น ความท้าทายที่ไม่เคย
เกิ ด ขึ้ น มาก่ อ น เช่ น แนมโน้ ม จ านวนประชากร ภาวะโลกร้ อ น การแสวงหาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติแบบเกินควร การขาดแคลนน้า อาหาร และความยั่งยืน การจัดอันดับยูไอ กรีน
เมตริกทาให้เห็นถึงบทบาทสาคัญที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถช่วยสร้าง ความตระหนัก โดยทาการ
ประเมิน และเปรียบเทียบความพยายามด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื น งานวิจัยด้านความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยสีเขียว และการขยายบริการเชิงรุกสู่สังคม
3. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการลงมือปฏิบัติ (Social change and action)
ยูไอ กรีนเมตริกเริ่มต้นด้วยการสร้างความตระหนัก แต่ในอนาคตจะมีการนาไปปรับใช้ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยจ าเป็ น ต้ อ งจะแปรความเข้ า ใจให้ เ ป็ น การกระท า สิ่ ง นี้ นั บ ว่ า มี
ความสาคัญมาก
4. ความเป็นเครือข่ายร่วมกัน (Networking) ผู้เข้าร่วมการจัดอันดับยูไอ กรีนเมตริก
ทั้งหมดจะถือว่าเป็นสมาชิกของเครือข่าย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI
GreenMetric World University Ranking Network) โดยอัตโนมัติ ในเครือข่ายนี้ผู้เข้าร่วมจะสามารถ
สร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมทั่วโลกได้

2.2 เป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จากสถานการณ์บริบทภายใน และภายนอกประเทศทั้งในด้านของโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประชากร สถานการณ์โ รคระบาด และนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งผล
กระทบต่อภาคอุตสาหกรรม และการศึกษา ทาให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในฐานะแหล่งผลิตบุคลากร
ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต้องปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ทาหน้าที่ในการจัดการศึกษา
จึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ สถานการณ์ เ ปลี่ ย นแปลง โดยได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 4 มิติ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายการพัฒนา 1. การพัฒนาพื้นที่ (ชุมชน/ท้องถิ่น) ให้มีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเอง
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีศักยภาพ และ
สามารถแข่งขันได้ (พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด/
การนาเสนอสินค้า)
3. บุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาได้ตลอดเวลา (หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรออนไลน์)
4. โรงเรียน (พัฒนาเด็ก/เยาวชน) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ด้านการสอนออนไลน์ และส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
ทุกคน
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5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะ
อาชีพ วิถีการดารงชีวิต แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าหมายการพัฒนา 1. พัฒนาหลักสูตรครู เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ที่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
2. ผลิตและพัฒนานักศึกษาครู เพื่อให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์
สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถประกอบอาชีพอื่นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายการพัฒนา 1. พัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน/สถานประกอบการโดยความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
2. ผลิตและพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน/สถานประกอบการ และเป็น
นักนวัตกรรมรุ่นใหม่ (นักนวัตกรรม แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1) นักประดิษฐ์ 2) ผู้ที่มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ 3) ผู้ที่มี
มนุษยธรรม 4) ผู้ริเริ่ม บุกเบิก 5) ผู้ประกอบการวิสาหกิจ)
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ให้มีความเป็นมืออาชีพ ใน 3 มิติ คือ
ความเป็นครู (การสอน) นักวิชาการในศาสตร์วิชาชีพ (การทา
วิจัย) และนักพัฒนา นักวิชาการรับใช้สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าหมายการพัฒนา 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างทันท่วงที
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ฐานข้อมูล เพื่อยกระดับ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และพื้นที่
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน และสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
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นอกจากเป้ า หมายการพั ฒ นาภายใต้ ก ารด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 4 ยุ ท ธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ให้
บรรลุ วิสั ย ทั ศ น์ “มหาวิ ทยาลั ย ชั้ น น ารับ ใช้ สั งคมของภาคตะวัน ออกเพื่ อสร้า งนวั ตกรรมตามศาสตร์
พระราชา” แล้วนั้ น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน หรือ
Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมีทิศทางการการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
ดังนี้

Sustainable
Development
Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- บัณฑิตมีทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สาหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี
และการเป็นผู้ประกอบการ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควร สาหรับทุกคน
- มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมในการทางานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
ได้ ผ ลที่ มี คุ ณ ภาพ การสร้ า งงานที่ ส มควร ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ความ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจ
- การท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ ง ยื น ที่ จ ะสร้ า งงาน และส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
ปรัชญา(Philosophy)
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์(Vision)
มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา
A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create Innovation
with Royal Philosophy.

พันธกิจตามกฎหมาย (Mission)
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ ภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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พันธกิจมหาวิทยาลัย (Mission)
เพื่อให้ บ รรลุ วิสั ย ทัศน์ ดังกล่ าวโดยอาศั ยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ สิบสอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงกาหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นตาม
ศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
4. บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชุมชนองค์การทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
5. ทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่านิยม (Value) : POSITIVE
Professional
Ownership
Social Responsibility
Integrity
Teamwork
Innovation
Vision Focus
Excellence

มหาวิทยาลัยที่เป็นมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยที่มีความรักและความเป็นเจ้าของร่วมกัน
มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยแห่งความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
มหาวิทยาลัยที่มีการทางานเป็นทีม
มหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เอกลักษณ์(Uniqueness)
“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ตามแนวพระราชดาริ”

อัตลักษณ์(Identity)
“จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
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ยุทธศาสตร์ (Strategies)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 1. ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็ง และยกระดับให้เป็นแหล่งจ้างงานของประชากรและบัณฑิต
ในพื้นที่
2. มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ผลงาน
ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธ์ 1.1 สร้างโครงการที่ตอบสนองพื้นที่ที่เน้นการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ (S2,3,4-O1,2,3,4,6)
1.2 สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพื่อพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่น และสามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
(S2,4-O1,2, 3,4,6,7)
1.3 ทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และ
สร้างคุณค่าของชุมชน สู่การจัดการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
ร่วมสมัย (S5-O5)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
(S1-T3, W3-O1)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ 1. ยกระดับคุณภาพ และสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ คุณลักษณะ 4 ประการ และมีทักษะที่จาเป็น
(การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง)
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กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น (W2,3-O1,2,7- T1,2,4,5,6)
3.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ได้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและวิชาชีพ มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ (S4,7-T1,2,5,6)
3.3 ยกระดับขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีสมรรถนะ พร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
(W1-T1,2,3,4,5,6)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ 1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลง (W4,5,6-O1,2,3,4)
4.2 สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้
(W6-T1,2,3,4,5,6)
4.3 ปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน (W5- T2,6)
4.4 พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม (W1-T1,2,3,4,5,6)

1

ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการขับเคลื่อนของอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ชาติ
13 ต.ค. 2561
ยุทธศาสตร์
แผนการศึกษา
แห่งชาติ

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

การผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การสร้างโอกาสและความ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม การพัฒนา ประสิทธิภาพ
การพัฒนาศักยภาพคน
ของระบบบริหารจัด
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม เสมอภาคและความ เท่าเทียม
การศึกษา
ทางการศึกษา
สิ่งแวดล้อม
แห่งการเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์
มรภ. ระยะ
20 ปี

ทิศทาง
การขับเคลื่อน
ของอธิการบดี

การพัฒนา
ท้องถิ่น

การผลิตและ
พัฒนาครู

ด้านการผลิตบัณฑิต

การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา

การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ

ด้านการวิจัย

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสวัสดิการสังคม
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ให้ครอบคลุมประชาชน
ทุกวัยอย่างทั่วถึง

พัฒนาศักยภาพ
การผลิตการ
บริหารจัดการ
ภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม
ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
บริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์
สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่
ชุมชน

ด้านบริการวิชาการ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ
มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาการผลิตและ
การแปรรูปสินค้า
เกษตร ให้เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
สากลฯ ตอบสนองต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
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ผังแสดงความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

- คุณภาพ
การบริการ

การพัฒนาท้องถิ่น

การผลิตและพัฒนาครู

ยกระดับคุณภาพ และสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ คุณลักษณะ 4 ประการ และมี
ทักษะที่จาเป็น (การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เ ป็ นแ ห ล่ งเ รี ย นรู้ ศิ ล ป วั ฒ นธร ร ม ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ งถิ่ น
เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม

ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
และยกระดับให้เป็นแหล่งจ้างงานของประชากรและบัณฑิตในพื้นที่

มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

- ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ
ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลีย่ นแปลง

- การพัฒนา
องค์กร

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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- ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (VISION) : มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา
A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create Innovation with Royal Philosophy.
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ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา กับพันธกิจยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิสัยทัศน์ (VISION) : มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา
A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create Innovation with Royal Philosophy.
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ยกระดับคุณภาพ และสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงตาม
คว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ด้ ว ย อั ต ลั ก ษ ณ์
คุ ณ ลั ก ษณะ 4 ประการ และมี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น
(การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)

1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
พันธกิจ (Mission)
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. การจัดการเรียนการสอน
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคตะวันออกตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. การผลิตและพัฒนาครู
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
พันธกิจ (Mission)
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
2. การวิจัย
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบน 3. การพัฒนาท้องถิ่น
ฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การบริการทางวิชาการ
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อเนื่องและยั่งยืน
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4. ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

4. บริการวิชาการและประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ชุมชนองค์การทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่ง
ภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นา
ชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่น
5. ทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้รับการ
พัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับให้เป็นแหล่ง
จ้างงานของประชากรและบัณฑิตในพื้นที่
2. มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของ
สังคม
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

พันธกิจ (Mission)

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพทันสมัย
รองรับการเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และ
ยกระดับให้เป็นแหล่งจ้างงานของประชากรและบัณฑิตในพื้นที่
2. มีงานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น
เป็นที่ยอมรับของสังคม

ตัวชี้วัด
1. จานวนชุมชน โรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน
(มรภ.1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6/
QA3.1,3.2/ Re.18,19,20,23)
2. จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับ
3. จานวนกาลังคนทางด้านอุตสาหกรรม
บริการมีทักษะเพิ่มมากขึ้น
(มรภ.1.12/Re.16)
4. จานวนโครงการที่น้อมนาแนว
พระราชดาริมาบูรณาการแก้ปัญหาใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน (มรภ.1.7)
5. ร้อยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าและนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นต่อ
จานวนงานวิจัย (มรภ.4.2/QA
2.2.1,2.2.2/Re.22)
6. ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (QA5.2.3)
7. จานวนแหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์และ
นิทรรศการทางศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมกับ
ชุมชน (มรภ.1.13)
8. จานวนองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์
ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วย
นับ
จานวน

ข้อมูล
พื้นฐาน ปี 64
63
36
40

เป้าหมาย
ปี 65 ปี 66 ปี 67

ปี 68

45

50

55

60

จานวน

17

20

25

30

35

40

จานวน

-

480

480

480

480

480

จานวน

15

18

20

22

24

26

ร้อยละ

38.14

40

40

45

45

45

ข้อ

7

7

7

7

7

7

จานวน

4

4

4

4

4

4

จานวน

6

6

6

6

6

6
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กลยุทธ์ที่ 1.1 มีโครงการที่ตอบสนองพื้นที่ที่เน้นการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (S2,3,4-O1,2,3,4,6)
แนวปฏิบัติ 1.1.1 สร้างกลไกการทางานพัฒนาท้องถิ่น โดยสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน (Quadruple
Helix : 4 P)
1.1.2 สร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้กับชุมชนและท้องถิ่น
1.2.3 สร้างพื้นที่และเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มทักษะ
อาชีพและเพิ่มรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น
1.2.4 พัฒนาหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนด้วยหลักสูตรระยะ
สั้น และระยะยาว
1.2.5 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าต่อท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (S2,4-O1,2,3,4,6,7)
แนวปฏิบัติ
1.2.1 บูรณาการภูมิปัญญาชุมชนกับองค์ความรู้ควบคู่กับวัฒนธรรมการ
วิจัย
1.2.2 ขับเคลื่อนนโยบายวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างวัฒนธรรมวิจัยให้ชุมชนท้องถิ่น
และทาให้การวิจัยเกิดรายได้ให้แก่ชุมชน (Research Eco System) โดย
มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนากับพื้นที่
1.2.3 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสร้างรูปแบบการเรียนรู้ (learning
platform) โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็น 1) university as a
consumptions 2) university as an innovator or innovation
supporter 3) university as a market platform
1.2.4 การเข้าร่วมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาด้านความยั่งยืนของ
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และสังคม
1.2.5 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยรับใช้สังคม และระบบ
สนับสนุน รวมทั้งระบบการประเมินแผน การกากับติดตามและเผยแพร่
1.2.6 ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมด้านการท่องเที่ยว การเกษตร สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพและมิติที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการรองรับการเติบโต
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1.2.7 ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือกเพื่อสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
ใช้ชีวิตปกติแบบใหม่ (New normal)
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กลยุทธ์ที่ 1.3 ทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างคุณค่าของชุมชน สู่การจัดการ
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และร่วมสมัย (S5-O5)
แนวปฏิบัติ
1.3.1 ร่วมมือกับชุมชนในการจัดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3.2 จัดเวที และเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรม
1.3.3 สร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และนาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
1.3.4 ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาการสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เวที
ระดับชาติ
1.3.5 นาทุนทางวัฒนธรรมทุนทางประวัติศาสตร์มาเผยแพร่และต่อยอดในการบริการ
ท้องถิ่น
1.3.6 ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดแหล่งเรียนรู้ทาง ศิลปวัฒนธรรม
แบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
1.3.7 จัดทาหอศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยเชื่อมโยงกับ
พิพิธภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.3.8 จัดประกวดนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะครุศาสตร์ KPI 1, 5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPI 1, 2, 3, 4, 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี KPI 1, 2, 3, 4, 5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม KPI 1, 2, 3, 4, 5
คณะวิทยาการจัดการ KPI 1, 2, 3, 4, 5
สถาบันวิจัยและพัฒนา KPI 5, 6
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น KPI 1, 7, 8
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง KPI 1, 4
สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต KPI 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์

1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัด
1. การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และ
กระบวนการผลิตครู เพื่อให้บัณฑิตครูมีอัต
ลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและ
คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
(มรภ.2.1)
2. ร้อยละความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามมาตรฐาน Common
European Framework of Reference for
Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เทียบเท่า (มรภ.3.4)
3. ร้อยละความสามารถด้านการใช้ digital
literacy ตามมาตรฐาน คุณวุฒิวิชาชีพ
(QA1.3.1)
4. ร้อยละของผลงานการวิจัย สาขาวิชาชีพครู
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น (มรภ.2.7)
5. จานวนโรงเรียนที่มีการนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้/
ศักยภาพเพิ่มขึ้น (QA3.3.2)

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68
63
จานวน
8
1
9
1

ร้อยละ

83.46
(ปี 62)

85

85

85

90

90

ร้อยละ

49.06

50

55

60

65

70

ร้อยละ

-

5

5

10

10

15

จานวน

25

25

25

30

30

30

จานวน

1,496

200

250

300

300

300
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กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (S1-T3, W3-O1)
แนวปฏิบัติ

2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบาย
ด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
2.1.2 พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่21
2.1.3 สร้างเอกลักษณ์ด้านวิชาชีพครูภายใต้เอกลักษณ์ของ“ครูมืออาชีพ” ให้มีความโดดเด่น
ในภูมิภาคตะวันออก
2.1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู
2.1.5 พัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์ KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต KPI 6
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์

1. ยกระดับคุณภาพ และสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ด้วยอัตลักษณ์ คุณลักษณะ 4 ประการ และมีทักษะที่จาเป็น (การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
ตัวชี้วัด

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68
63
จานวน
3
4
4
4
4
4

1. จานวนหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การเป็น
Cooperative and Work Integrated
Education : CWIE
(Re.14,31) (4คณะ ยกเว้นครุศาสตร์)
2. ระดับคะแนนของบัณฑิตที่มีสมรรถนะ
คะแนน
วิชาชีพอัตลักษณ์ ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่
21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
(มรภ.3.6/QA1.1,5.2.1,5.2.2,6.1,6.2/Re.27)
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบ ร้อยละ
ตามเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (TOEIC)
4. อัตราการได้งานทา/ทางานตรงสาขา/
ร้อยละ
ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลาเนาและนอก (87.40)
ภูมิลาเนา ภายในระยะเวลา 1 ปี
(มรภ.2.3,2.6,3.5/QA1.2.1/Re.17,25,26)
5. ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จานวน
ในระดับชาติและนานาชาติ
(ผลงาน)
6. ผลงานของอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์
จานวน
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ (มรภ.3.2,4.1/Re.4)
7. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ
(QA 5.2.9)

4.93

5

5

5

5

5

N/A
รอผล
สอบ
81.80

20

25

30

35

40

85

85

85

85

85

-

5

5

5

5

5

137

140

145

150

155

200

28.66

30

35

40

45

50
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กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน/
ท้องถิ่น (W2,3-O1,2,7-T1,2,4,5,6)
แนวปฏิบัติ
3.1.1 หลักสูตรสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ
3.1.2 หลักสูตรที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย
3.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่เป็นการบูรณาการศาสตร์ และ/หรือสาขาวิชา (Multi
disciplinary) เพื่อสร้างสมรรถนะเร่งด่วนใหม่ให้แก่บัณฑิต และ/หรือกาลังคนภาค
การผลิตให้มีความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ
3.1.4 ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์ การปฏิบัติในสภาพจริง
(Experience Integrated Learning) ได้แก่ “Smart WIL : “Work-integrated
Learning” , CWIE ที่มีระบบภาคีความร่วมมือกับสถานประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดการพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม
3.1.5 จัดทาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ หลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.1.6 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning)
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ได้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติและวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
(S4,7-T1,2,5,6)
แนวปฏิบัติ
3.2.1 การจัดการการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและทักษะอาชีพ
3.2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ กากับการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง
3.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2.4 ร่วมสร้างกาลังคนที่เป็นบัณฑิตพันธ์ใหม่ กาลังคน Reskill Up-skill
New-skill และ life long learning
3.2.5 พัฒนาพื้นที่นวัตกรรม (Learning Space) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
จัดหาทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัล รวมทั้งจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบ Tele-education: E-learning, online learning. blended-learning
GE และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart classroom, RRU Book
Shelf, One Stop Service, ห้องสมุดดิจิตอล, Book Delivery Data Analytics
และ Ai)
3.2.6 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank) และยกระดับ
อุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน
ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)
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3.2.7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 4
ประการ มีทัศนคติที่ดี และถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ
3.2.8 การจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยแยกเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้
และหรือผลการเรียน (Modular Based Learning Outcomes and/
or learning results) บูรณาการระหว่างศาสตร์ สาขาวิชา
3.2.9 ส่งเสริมการบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (Life Skills of
Digital Society) กับทักษะวิชาชีพ (Professional Skills) โดยการ
บูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) สอดแทรก
ผสมผสานที่สอดรับ กลมกลืน และเป็นเนื้อเดียวอย่างเป็นระบบกับ
หมวดวิชาหลักและเฉพาะของวิชาชีพ
กลยุทธ์ 3.3 ยกระดับขีดความสามารถของอาจารย์ ให้มีสมรรถนะ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ (W1- T1,2,3,4,5,6)
แนวปฏิบัติ 3.3.1 พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ
ใน 3 มิติ คือ ความเป็นครู (การสอน) นักวิชาการในศาสตร์วิชาชีพ
(การทาวิจัย) และนักพัฒนา นักวิชาการรับใช้สังคม
3.3.2 เสริมสร้างประสบการณ์เชิงลึก และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(creative thinking) ให้แก่อาจารย์
3.3.3 เพิ่มศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยจัดสิ่งสนับสนุนและ
จัดระบบที่เอื้อต่อการยกระดับตาแหน่งทางวิชาการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์ KPI 2, 4, 5, 6, 7
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
5. คณะวิทยาการจัดการ KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
6. บัณฑิตวิทยาลัย KPI 2
7. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน KPI 1, 6
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา KPI 6
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์

1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
2. ระดับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
3. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหาร
ทรัพย์สินสู่การพึ่งพาตนเอง
4. การลดการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับ
ตาแหน่งความเชี่ยวชาญสูงขึ้น
(QA 5.2.7)

ข้อมูล
เป้าหมาย
หน่วยนับ พื้นฐาน
ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68
63
ร้อยละ

70.27

75

75

80

80

85

ร้อยละ

72.35

80

82

84

86

88

ร้อยละ

24.93 25 25
(ปี62)
2
5
5
0.94
2
3
(2/212) (4 คน)

25

25

25

5
4

5
5

5
6

ร้อยละ
ร้อยละ

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (W4,5,6-O1,2,3,4)
แนวปฏิบัติ 4.1.1 สร้างกลไก/แนวปฏิบัติที่ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (การปรับภาระงาน
ปรับโครงสร้างองค์กร แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ระบบการติดตาม
ประเมินผล)
4.1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทางานเชิงบูรณาการ
ร่วมกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Organization Transformation)
4.1.3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพสู่การเป็น “องค์กร
ที่มีขีดสมรรถนะสูง” High Performance Organization
กลยุทธ์ 4.2 สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้ (W6-T1,2,3,4,5,6)
แนวปฏิบัติ 4.2.1 พัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์สู่การพึ่งพาตนเอง
4.2.2 ส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วมทาธุรกิจกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้
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กลยุทธ์ 4.3 ปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
(W5 - T2,6)
แนวปฏิบัติ
4.3.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมสิ่งอานวยความสะดวก
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้
4.3.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคความปลอดภัยและการจราจรให้เหมาะสม
เพียงพอ
4.3.3 พัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร ICT ให้ทันสมัย
เกิดความคล่องตัว เอื้อต่อการทางาน และการเรียนรู้ทุกเวลา ทุกสถานที่และมีการ
ใช้งานอย่างคุ้มค่า
4.3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
4.3.5 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ให้เป็นเมือง
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม
แนวปฏิบัติ
4.4.1 พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ
4.4.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge
Management Process) ที่สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการพัฒนาบุคลากร และ
ระบบงาน
4.4.3 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กร และสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน
4.4.4 ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Work Place)

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. คณะครุศาสตร์ KPI 1, 3, 4, 5
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPI 1, 3, 4, 5
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี KPI 1, 3, 4, 5
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม KPI 1, 3, 4, 5
5. คณะวิทยาการ KPI 1, 3, 4, 5
6. บัณฑิตวิทยาลัย KPI 1, 4, 5
7. สานักงานอธิการบดี KPI 1, 4, 5
8. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน KPI 1, 4, 5
9. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ KPI 1, 4, 5
10. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น KPI 1, 4, 5
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา KPI 1, 4, 5
12. สถาบันพัฒนาศักยภาพกาลังคนแห่งอนาคต KPI 1, 4, 5
13. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง KPI 1, 4, 5
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ
และผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
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แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
กลยุทธ์ / โครงการ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : บริการวิชาการ และประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่ง ภาคตะวันออกตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และ
นักการเมืองท้องถิ่น
: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
: ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

1. ชุมชน ท้องถิ่น และ
สถานประกอบการ
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็ง และ
ยกระดับให้เป็นแหล่ง
จ้างงานของประชากร
และบัณฑิตในพื้นที่

- จานวนชุมชน
โรงเรียนทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาให้เกิดความ
เข้มแข็ง และยั่งยืน

64
40

เป้าหมายตัวชี้วัด
65 66 67
45 50 55

กลยุทธ์

68
60 - สร้างโครงการที่
ตอบสนองพื้นที่ที่
เน้นการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์

โครงการ
1. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาชุมชน/
ท้องถิ่น
2. โครงการบูรณาการ
การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยของ
นักศึกษา และอาจารย์
กับการพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ (ล้านบาท)
64 65 66
67
68
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

3.50 3.60

3.70

3.80 4.00

ผู้รับผิดชอบ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
ศูนย์ศิลปะฯ
สกพ.
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

63

เป้าหมาย

74
เป้าหมาย

68
480

- จานวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาและ
ยกระดับ

20

25

30

35

40

4. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน

- จานวนโครงการ
ที่น้อมนาแนว
พระราชดาริ
มาบูรณาการ
แก้ปัญหาในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

18

20

22

24

26

5. โครงการที่น้อมนา
แนวพระราชดาริมา
บูรณาการแก้ปัญหาใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

- จานวนกาลังคน
กาลังคนทางด้าน
ทางด้าน
อุตสาหกรรม
บริการมีทักษะ
เพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์

โครงการ
3. โครงการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนสู่
ความเข้มแข็งในภาค
ตะวันออก

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
64 65 66
67
68
8.00 8.20 8.40 8.60 8.80 ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
ศูนย์ศิลปะฯ
สกพ.
6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
ศูนย์ศิลปะฯ
สกพ.
1.20 1.40 1.60 1.80 2.0 ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
สกพ.

64

เป้าหมายตัวชี้วัด
64 65 66 67
480 480 480 480

ตัวชี้วัด
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- ระบบกลไกด้าน
การสร้างงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม

7

7

7

7

7

- จานวนแหล่ง
เรียนรูภ้ ูมิทัศน์และ
นิทรรศการทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
ร่วมกับ ชุมชน

4

4

4

4

4

ตัวชี้วัด

2. มีงานวิจัย
นวัตกรรมทีส่ ร้างคุณค่า
และนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
และท้องถิ่น

- ร้อยละของ
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมทีส่ ร้าง
คุณค่าและนาไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
และท้องถิ่นต่อ
จานวนงานวิจัย
ทั้งหมด

3. เป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
สร้างสรรค์ผลงานที่โดด
เด่น เป็นที่ยอมรับของ
สังคม

กลยุทธ์

68
45 - สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมแบบ
บูรณาการที่
ตอบสนองต่อ
ท้องถิ่น และ
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม

- ทะนุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง
และสร้างคุณค่า
ของชุมชน สู่การ
จัดการเชิง
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และ
ร่วมสมัย

โครงการ
7. โครงการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม
แบบบูรณาการที่
ตอบสนองต่อท้องถิ่น
และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์

งบประมาณ (ล้านบาท)
64 65 66
67
68
1.80 2.00 2.20 2.40 2.60

8. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก

0.30 0.30

0.30 0.30

9. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต
และจัดทาองค์ความรู้
งานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

0.35 0.40

0.45

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยฯ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ

0.30

สถาบันวิจัยฯ

0.50 0.55

ศูนย์ศิลปะฯ

65

64
40

เป้าหมายตัวชี้วัด
65 66 67
40 45 45

เป้าหมาย

76
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
- จานวนองค์
ความรู้และงาน
สร้างสรรค์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

64
6

เป้าหมายตัวชี้วัด
65 66 67
6
6
6

68
6

กลยุทธ์

โครงการ
10. โครงการพัฒนาทุน
ทางวัฒนธรรมและ
นวัตกรรมสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
11. โครงการอนุรักษ์
สืบสาน สร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณ (ล้านบาท)
64 65 66
67
68
0.75 0.80 0.85 0.90 0.95

ศูนย์ศิลปะฯ

0.95 0.96

ศูนย์ศิลปะฯ

0.97

0.98 1.00

ผู้รับผิดชอบ

66

77

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
กลยุทธ์ / โครงการ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ด้านการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกตอบสนองความต้องการของสังคม
และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ตัวชี้วัด

1. บัณฑิตครูมี
อัตลักษณ์ และ
สมรรถนะเป็นเลิศเป็น
ที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต

- การปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตร์
และกระบวนการ
ผลิตครู เพื่อให้
บัณฑิตครูมี
อัตลักษณ์
สมรรถนะและ
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามพระ
บรมราโชบายด้าน
การศึกษาและ
คุณลักษณะครู
ศตวรรษที่ 21

64
1

เป้าหมายตัวชี้วัด
65 66 67
9
-

กลยุทธ์

68
1 - ปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตร์ และ
กระบวนการผลิต
บัณฑิตให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศ
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศ

โครงการ
1. ปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตร์ ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
2. โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการผลิตและพัฒนา
ครู

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
64 65 66 67 68
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 ครุศาสตร์
สานักส่งเสริมฯ

67

เป้าหมาย

0.30 0.30

0.30 0.30

0.30 ครุศาสตร์

78
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
- ร้อยละความ
สามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตามมาตรฐาน
Common
European
Framework of
Reference for
Languages
(CEFR) หรือ
มาตรฐานอื่น ๆ
ทีเ่ ทียบเท่า
- ร้อยละความ
สามารถด้านการใช้
digital literacy
ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ

64
85

เป้าหมายตัวชี้วัด
65 66 67
85 85 90

68
90

กลยุทธ์

โครงการ
3. โครงการผลิต
บัณฑิตให้มีสมรรถนะ
เป็นเลิศ
4. โครงการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ฝึกปฏิบตั ิการและ
การวิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น

50

55

60

65

70

งบประมาณ (ล้านบาท)
ผู้รับผิดชอบ
64 65 66 67 68
8.00 8.20 8.40 8.60 8.80 ครุศาสตร์

3.00 3.20

3.40 3.60

3.80 ครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิต

79
เป้าหมาย

68
15

- จานวนโรงเรียนที่
มีการนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์

25

25

30

30

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มี
ความรู้/ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

200 250 300 300

300

- ร้อยละของ
ผลงานการวิจัย
สาขาวิชาชีพครูที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
นาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ผลิตและพัฒนาครู
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
64 65 66 67 68

ผู้รับผิดชอบ

69

64
5

เป้าหมายตัวชี้วัด
65 66 67
5 10 10

ตัวชี้วัด

30

5. โครงการพัฒนา
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

5.00 5.20

5.40 5.60 5.80 ครุศาสตร์

80

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
กลยุทธ์ / โครงการ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ด้านการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกตอบสนองความต้องการของสังคม
และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์

- จานวนหลักสูตรที่
พัฒนาสมรรถนะ
ร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อ
เข้าสู่การเป็น
Cooperative and
Work Integrated
Education :
CWIE

เป้าหมายตัวชี้วัด
64
4

65
4

66
4

67
4

68
4

กลยุทธ์

โครงการ

- พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน/
ท้องถิ่น

1. โครงการจัดทา/
พัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น

งบประมาณ (ล้านบาท)
64 65 66
1.50 1.50 1.50

67 68
1.50 1.50

ผู้รับผิดชอบ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

70

1. ยกระดับ
คุณภาพ และ
สมรรถนะบัณฑิต
ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตด้วยอัต
ลักษณ์ คุณลักษณะ
4 ประการ และมี
ทักษะที่จาเป็น
(การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อพร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลง)

ตัวชี้วัด

81
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
65
5

66
5

67
5

68
5

- นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการผ่าน
การทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ทางความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
(TOEIC)

20

25

30

35

40

- อัตราการได้งาน
ทา/ทางานตรง
สาขา/ประกอบ
อาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิลาเนาและนอก
ภูมิลาเนา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

85

- ระดับคะแนนของ
บัณฑิตที่มี
สมรรถนะ
วิชาชีพอัตลักษณ์
ทักษะบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4
ประการ

85

85

85

85

โครงการ

- พัฒนาบัณฑิตให้
มีความรู้คคู่ ุณธรรม
และเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ได้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
และวิชาชีพ มี
สมรรถนะตรงตาม
ความต้องการ
ของสถาน
ประกอบการ

2. โครงการพัฒนา
บัณฑิตให้มีความรู้คู่
คุณธรรมและเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ ได้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติและวิชาชีพ
มีสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของ
สถานประกอบการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

64
5.00

65 66
5.20 5.40

67 68
5.60 5.80

3. โครงการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

2.50

2.60 2.70

2.80 3.00

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

4. โครงการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ

1.50

1.60 1.70

1.80 2.0

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักวิทยบริการฯ

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย

71

64
5

กลยุทธ์

82
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายตัวชี้วัด
65
5

66
5

67
5

68
5

- ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

30

35

40

45

50

- ผลงานของ
อาจารย์ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

140

145

150

155

200

- ผลงานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการ

3.3 ยกระดับขีด
ความสามารถของ
อาจารย์ ให้มี
สมรรถนะพร้อมรับ
ความเปลีย่ นแปลง
และตอบสนอง
ต่อการพัฒนา
ประเทศ

งบประมาณ (ล้านบาท)
66

67

68

ผู้รับผิดชอบ

64

65

5. โครงการยกระดับ
ขีดความสามารถของ
อาจารย์ ให้มสี มรรถนะ
พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ

2.00

2.20 2.40

2.60 2.80

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
สานักส่งเสริมฯ

6. โครงการส่งเสริม
ผลงานของอาจารย์ให้
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาติ

0.70

0.75 0.80

0.80 0.85

ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยฯ

72

64
5

กลยุทธ์

83

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)
กลยุทธ์ / โครงการ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์

เป้าหมายตัวชี้วัด
64
75

65
75

66
80

67
80

68
85

- ระดับผลการ
ประเมินองค์กร
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

80

82

84

86

88

- การลดการใช้
ทรัพยากรและการ
เกิดของเสีย

5

5

5

5

5

- ร้อยละความ
สาเร็จของการ
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ

กลยุทธ์

โครงการ

- พัฒนาระบบ
บริหาร
มหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

1. โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

- ปรับปรุงด้าน
กายภาพ
สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และการ
ปฏิบัติงาน

2. โครงการปรับปรุง
ด้านกายภาพ
สิ่งแวดล้อม และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

64
15.0

65 66
15.0 15.0

67 68
15.0 15.0 ทุกหน่วยงาน

10.0

10.0 10.0

10.0 10.0 ทุกหน่วยงาน
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3

1. ระบบบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยมี
คุณภาพ ทันสมัย
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของรายได้
ที่เพิ่มขึ้นจากการ
บริหารทรัพย์สินสู่
การพึ่งพาตนเอง
- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มรี ะดับ
ตาแหน่งความ
เชี่ยวชาญสูงขึ้น

เป้าหมายตัวชี้วัด
64
25

65
25

66
25

67
25

68
25

2

3

4

5

6

กลยุทธ์

โครงการ

- สร้างกลยุทธ์ทาง
การเงินที่
ครอบคลุมการหา
รายได้

3. โครงการจัดหา
รายได้จากการสร้าง
ความร่วมมือและการ
บริหารทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ

- พัฒนาบุคลากร
ทุกระดับเชิงรุก
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล อย่าง
เป็นรูปธรรม

4. โครงการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับเชิง
รุก

งบประมาณ (ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ

64
0.50

65 66
0.50 0.50

67 68
0.50 0.50 มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีฯ
วิทยาการจัดการ

2.00

2.00 2.00

2.00 2.00 ทุกหน่วยงาน
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บทที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) เป็นแผน
แม่บ ทที่ใ ช้เพื่ อผลั กดัน วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้ าหมายหลั กของมหาวิ ทยาลั ย ยกระดับ การผลิ ต บัณฑิ ต
การบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนาไปพัฒนา
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา เป็นแผนที่ใช้ขับเคลื่อนให้องค์กรมีการบริหาร
จัดการอย่างประสิทธิภาพสู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้เมืองมหาวิทยาลัยที่สะอาด และมีสภาพแวดล้อม
สีเขียว โดยกาหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์
6 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 26 ตัวชี้วัด และ 25 โครงการทั้งนี้เพื่อให้บรรลุความสาเร็จของการขับเคลื่อน
แผนยุ ทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ ซึ่งความสาเร็จของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติมีปัจจัยสาคัญหลาย
ประการ ประกอบด้วยความชัดเจนของแผน การรับรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ บ รรลุ เ ป้ า หมายต้ อ งด าเนิ น การควบคู่ กั บ การจั ด สรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตาม กากับ และการประเมินผล กลยุทธ์สาคัญในการนาแผนไปสู่
การปฏิบัติประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การให้ข้อมูลข่าวสาร (information strategies)
2) กลยุทธ์การอานวยความสะดวก (Facilitation strategies) 3) กลยุทธ์การกากับควบคุม (Regulatory
strategies) และ 4) กลยุทธ์การให้สิ่งเสริมแรง (Incentives strategies) ภายใต้การติดตาม กากับของ
คณะผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการติดตาม กากั บ และประเมินผล กลไก
การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ดาเนินการตามแนวทาง ดังนี้
1. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดทาโครงการ และแผนงบประมาณ
ในการนาแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดทารายละเอียดของ
โครงการพร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจาปีตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ซึ่งงบประมาณในการดาเนิน งานมาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ การสนับสนุนของ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ/บุคคล กองทุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้
ได้ น ากลยุ ท ธ์ ทั้ ง 11 กลยุ ท ธ์ มาจั ด ท าเป็ น แนวปฏิ บั ติ /โครงการ/กิ จ กรรม ต่ า งๆ โดยได้ ถ่ า ยทอด
มอบหมาย และกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ระดับรองอธิการบดี และคณะ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงจะได้มีการ
ถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่คณะ ศูนย์ สถาบัน
สานัก กอง/สานักงาน ซึ่งได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพื่อสื่อสารสร้ างความเข้าใจ
และถ่ายทอดตัวชี้วัดที่สาคัญโดยให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาตามศักยภาพ และความเชี่ยวชาญเพื่อนาไป
จัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้มีความ
สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัย
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่ ว ยงานระดับ คณะหรื อเทีย บเท่า และคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะหรือเทียบเท่ากับ
หน่วยงานภายในขององค์กร โดยการกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่สาคัญให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นกลไกเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. การติดตามและประเมินผล
3.1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
และผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการฯ และกองนโยบายและแผนดาเนินการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการ และ
ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สาหรับการดาเนินงานจะมีการนาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินว่าคณะและหน่วยงานสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ ผลการดาเนินงานสนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด
3.2 ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ กากับ
ติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงานตามโครงการ และการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
รายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ ฯ เป็ น หลั ก พร้ อมทั้งสร้างตัว ชี้วัดการพัฒ นาที่ส ามารถนาไปใช้กากับการดาเนินงานตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง โดยรายงานผลการดาเนินงานภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
4. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความพร้อมในการร่วมผลักดั น
แผนปฏิบัติราชการ ไปสู่การปฏิบัติ ดาเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ โดยการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไว้อย่างหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ
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ขั้นตอนการดาเนินงานการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยชั้นนารับใช้สังคมของภาคตะวันออก
เพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
(พ.ศ.2564-2568)

สภามหาวิทยาลัย
ไ

 ผู้บริหาร มรร.
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
 ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการ

รายงาน
มหาวิทยาลัย

 สื่อสารแผนปฏิบัติราชการ
 ถ่ายโอนตัวชี้วัด

ทบทวน/ปรับแผน
คณะ / หน่วยงาน

การติดตามและประเมินผล

 จัดทาแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
 ประเมินผลการดาเนินงาน
 ประเมินผู้บริหาร

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการดาเนินงานการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ภาคผนวก
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การวางแผนดาเนินงาน SWOT Matrix
Weaknesses

WO
Opportunities

W1 อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
W2 ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอและงบประมาณเงิน
รายได้จากค่าธรรมเนียมนักศึกษาลดลง ส่งผลให้การบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในขาดความ
คล่องตัว
W3 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นมีจานวนน้อย
W4 ขาดการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาแบบมืออาชีพ
W5 การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า
W6 แผนกลยุทธ์ทางการเงินขาดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

แผนกลยุทธ์

O1 มียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มี
ระยะ 20 ปี ที่ตอบสนองพระบรมราโชบายในการสนับสนุน สมรรถนะเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่น (W3-O1) (ย.2)
O2 มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมการเกษตรสิ่งแวดล้อมและเพิ่มการผลิตบัณฑิต 2. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สอดคล้องกับความ
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการผลิตบัณฑิตตรงกับ ต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น (W3-O1,2,7) (ย.3)
ความต้องการของสถานประกอบการ
O3 การเปิดประชาคมอาเซียนทาให้มีโอกาสในการจัด
3.พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย รวดเร็ว มี
การศึกษาแบบ Double Degree Program , GE online,
ประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง (W4,5,6-O1,2,3,4) (ย.4)
การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank), การทาหลักสูตรระยะ
สั้น และความร่วมมือด้านการวิจัย
O4 จังหวัดและส่วนราชการเป็นพลังในการขับเคลื่อนการ
ทางานของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงบประมาณและ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
O5 มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
ท้องถิ่น
O6 มีพื้นที่ และแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลายตามศาสตร์
ต่าง ๆ
O7 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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Strengths

SO
Opportunities

S1 มีชื่อเสียงในการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
S2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ ทาให้
สามารถดาเนินงานตอบโจทย์และเกิดความเข้มแข็ง
S3 มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อมนาพระราโชบายสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น
S4 บุคลากรมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ และมี
ทักษะการทางานเชิงพื้นที่
S5 มีหน่วยงานที่ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ท้องถิ่นที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ
S6 มีอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้
S7 มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นิคม
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยว และเป็นจุดเชื่อมต่อของ
อาเซียน

แผนกลยุทธ์

O1 มียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1.บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา
ระยะ 20 ปี ที่ตอบสนองพระบรม ราโชบายในการ
และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น (S2,3,4-O1,2,3,4,6)
สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการ
พัฒนาท้องถิ่น
2.สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่าง
O2 มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยว ต่อเนื่อง และยั่งยืน (S2,3,4,7-O1,2,3,4,6,7)
เชิงวัฒนธรรมการเกษตรสิ่งแวดล้อมและเพิ่มการผลิต
บัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการผลิตบัณฑิต 3. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างโครงการที่ตอบสนอง
พื้นที่แบบบูรณาการ (S2,3,4,7-O1,2,3,4,6,7)
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
O3 การเปิดประชาคมอาเซียนทาให้มีโอกาสในการจัด
การศึกษาแบบ Double Degree Program , GE online, 4.ทะนุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และ
การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank), การทาหลักสูตรระยะ สร้างคุณค่าของชุมชน สู่การจัดการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
ร่วมสมัย (S5-O5)
สั้น และความร่วมมือด้านการวิจัย
O4 จังหวัดและส่วนราชการเป็นพลังในการขับเคลื่อนการ
ทางานของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงบประมาณและ 5. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการที่ตอบสนองต่อ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ท้องถิ่นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม (S2,4O5 มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
O1,2,3,4,6,7)
ท้องถิ่น
O6 มีพื้นที่ และแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลายตามศาสตร์
ต่าง ๆ
O7 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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Weaknesses

WT

W1 อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
W2 ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอและงบประมาณเงิน
รายได้จากค่าธรรมเนียมนักศึกษาลดลง ส่งผลให้การบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว
W3 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นมีจานวนน้อย
W4 ขาดการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาแบบมืออาชีพ
W5 การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า
W6 แผนกลยุทธ์ทางการเงินขาดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

Threats

แผนกลยุทธ์

T1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากร
ในวัยเรียนลดลง
T2 สถาบันอาชีวศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ส่งผล
ให้มีผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง
T3 นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู
คุณภาพสูง (High Quality Premium)
T4 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณด้านการผลิตบัณฑิตสาย
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
T5 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกได้
T6 มีการเปิดหลักสูตรใหม่ๆของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ส่งผล
ให้มีคู่แข่งทางการศึกษาสูง

1.พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น (W2,3-T1,2,4,5,6)
2. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (W3-T3)
3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม (W1- T1,2,3,4,5,6)
4. สร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการหารายได้ (W6T1,2,3,4,5,6) (ย.4)
5.ปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน(W5- T2,6)
6. ยกระดับขีดความสามารถของอาจารย์ ให้มีสมรรถนะสู่ความ
เป็นมืออาชีพ และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ (W1T1,2,3,4,5,6)
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Strengths

ST

S1 มีชื่อเสียงในการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
S2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ ทาให้
สามารถดาเนินงานตอบโจทย์และเกิดความเข้มแข็ง
S3 มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อมนาพระราโชบายสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น
S4 บุคลากรมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ และมี
ทักษะการทางานเชิงพื้นที่
S5 มีหน่วยงานที่ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ท้องถิ่นทีส่ ร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ
S6 มีอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้
S7 มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นิคม
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยว และเป็นจุดเชื่อมต่อของ
อาเซียน

Threats

แผนกลยุทธ์

T1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรใน
วัยเรียนลดลง
T2 สถาบันอาชีวศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ส่งผลให้
มีผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง
T3 นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู
คุณภาพสูง (High Quality Premium)
T4 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณด้านการผลิตบัณฑิตสาย
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
T5 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
ในต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกได้
T6 มีการเปิดหลักสูตรใหม่ๆของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ส่งผล
ให้มีคู่แข่งทางการศึกษาสูง

1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ
(S1-T3)
2. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ได้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสถานประกอบการ (S4,7-T1,2,5,6)
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การกาหนดตาแหน่งยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ค่านาหนักปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายใน

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

W1
W2

W3

จุดแข็ง (Strengths)
มีชื่อเสียงในการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ ทา
ให้สามารถดาเนินงานตอบโจทย์ และเกิดความเข้มแข็ง
มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อมนาพระราโชบายสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น
บุคลากรมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ และมี
ทักษะการทางานเชิงพื้นที่
มีหน่วยงานที่ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ท้องถิ่นที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ
มีอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้
มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นิคม
อุตสาหกรรมเกษตรกรรมท่องเที่ยว และเป็นจุดเชื่อมต่อของ
อาเซียน
รวมนาหนักคะแนนจุดแข็ง
จุดอ่อน (Weaknesses)
อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอและงบประมาณเงิน
รายได้จากค่าธรรมเนียมนักศึกษาลดลง ส่งผลให้การบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในขาดความ
คล่องตัว
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นมีจานวนน้อย

W4 ขาดการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาแบบมืออาชีพ
W5 การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า
W6 แผนกลยุทธ์ทางการเงินขาดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
รวมนาหนักคะแนนจุดอ่อน
รวมนาหนักปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน)

เกรด นาหนัก คะแนน นาหนัก
(A B C)
(5,4,3,2,1) คะแนน
B
A

0.07
0.10

4
4

0.27
0.40

B

0.07

4

0.27

B

0.07

4

0.27

B

0.07

4

0.27

B
B

0.07
0.07

4
4

0.27
0.27

S

2.00

A
A

0.10
0.10

4
5

0.40
0.50

A

0.10

4

0.40

A
B
C

0.10
0.07
0.03

4
4
4

0.40
0.27
0.13

W

2.10

1.00
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O1

O2

O3

O4
O5
O6
O7

โอกาส (Opportunities)
มียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี ที่ตอบสนองพระบรม ราโชบายในการ
สนับสนุนการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการ
พัฒนาท้องถิ่น
มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมการเกษตรสิ่งแวดล้อมและเพิ่มการผลิตบัณฑิต
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการผลิตบัณฑิตตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
การเปิดประชาคมอาเซียนทาให้มีโอกาสในการจัดการศึกษา
แบบ Double Degree Program , GE online, การสะสม
หน่วยกิต (Credit Bank), การทาหลักสูตรระยะสั้น และ
ความร่วมมือด้านการวิจัย
จังหวัดและส่วนราชการเป็นพลังในการขับเคลื่อนการ
ทางานของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงบประมาณและ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น
มีพื้นที่ และแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลายตามศาสตร์
ต่าง ๆ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

รวมนาหนักคะแนนโอกาส
ภาวะคุกคาม (Treats)
T1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผลให้ประชากรใน
วัยเรียนลดลง
T2 สถาบันอาชีวศึกษาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ส่งผลให้มี
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาลดลง
T3 นโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู
คุณภาพสูง (High Quality Premium)

เกรด นาหนัก คะแนน นาหนัก
(A B C)
(5,4,3,2,1) คะแนน
A

0.13

5

0.63

B

0.08

4

0.33

B

0.08

3

0.25

B

0.08

3

0.25

C
B

0.04
0.08

4
4

0.17
0.33

B

0.08

4

0.33

O

2.29

B

0.08

5

0.42

B

0.08

3

0.25

B

0.08

3

0.25
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T4
T5
T6

เกรด นาหนัก คะแนน นาหนัก
(A B C)
(5,4,3,2,1) คะแนน

รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณด้านการผลิตบัณฑิตสาย
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
ในต่างประเทศสามารถจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกได้
มีการเปิดหลักสูตรใหม่ๆของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ส่งผลให้
มีคู่แข่งทางการศึกษาสูง
รวมนาหนักคะแนนโอกาส
รวม

C

0.04

3

0.13

C

0.04

3

0.13

B

0.08

4

0.33

T

1.50

1.00

ตาแหน่งยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
O
2.50


WO

2.00
1.50
1.00
0.50

W

S

0.00

T

