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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง  
1. ผูบ้ริหารมภีาวะผูน้ าและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. บุคลากรได้รับอนุมัติทุนศกึษาต่อระดับปริญญาเอก 

3. มหีลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
4. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมอืวิทยาศาสตรท์ี่มคีวามทันสมัยเอือ้ต่อการจัดการเรยีน

การสอน และสร้างนวัตกรรม 

5. บุคลากรส่วนใหญ่มุ่งเน้นความส าเร็จของงานใหค้วามร่วมมอืและมุ่งมั่นในการรวม
พัฒนามหาวิทยาลัย 

6. มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ที่ใหบริการแกคนในพื้นที่    
7. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

8. มีวารสารด้านวิทยาศาสตร์ และวารสารด้านสังคมศาสตร ์อยูในฐานข้อมูล TCI กลุม 1 
 

จุดออน 

1. บุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มตี าแหนงทางวิชาการมีจ านวนน้อย  
2. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหนง มีจ านวนน้อย 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยังไม่สมบูรณ์  สง่ผลใหการปฏิบัติงาน         
มีประสิทธิภาพนอย 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกและบรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูม้ีน้อย (เพิ่มเติม) 
 

โอกาส  
1. เปนมหาวิทยาลัยแหง่เดียว ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่จัดการศกึษาด้านวิชาชีพในระดับ 

ปวช.  ปวส. และ ระดับปริญญา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  
2. มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของสังคมท้องถิ่น  
3. เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
5. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสนามบิน และประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้มี

เครือขา่ยความรว่มมอืทั้งในและต่างประเทศ   
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อุปสรรค  
1. สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีผลตอการสรรหาบุคลากร ที่มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะ 
2. ตนทุนในการฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากรสูง เนื่องจากที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยห่างไกล

จากส่วนกลาง  
3. คะแนนผลการสอบระดับชาติของนักเรียนในพื้นที่อยู่ในระดับต่ า (เพิ่มเติม)  

 

ปรัชญา  
ศกึษา วจิัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี  วทิยาศาสตร์สุขภาพ และ

สังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน  สังคมของสามจังหวัดจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
วิสัยทัศน์ 

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับหนึ่งของสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ดา้นวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564 

อัตลักษณ์ 
 เก่งเทคโนโลยี มีวนิัย ใฝ่เรยีนรู้ สูง้าน เด่นด้านคุณธรรม  ด ารงตนได้ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

เอกลักษณ ์

 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตรบ์นพืน้ฐานพหุวัฒนธรรม 

นิยามศัพท์อธิบายวิสัยทัศน์ 
ด้านวิชาชีพ หมายถึง  ศึกษาเล่าเรียนจบแล้วมคีวามรู้ ความช านาญ  

สามารถประกอบวิชาชีพได้ทันที  ภายใต้พหุ
วัฒนธรรม 

ด้านนวัตกรรม หมายถึง  ทุกสาขาวิชาสามารถผลิตนวัตกรรมภายใต้ 
พหุวัฒนธรรม 

 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง  จังหวัดนราธิวาส  ยะลา  และปัตตานี 
วัฒนธรรมองค์กร  

มหาวิทยาลัยแหง่การยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
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ค่านยิม   
 PNU   

P-Personality (บุคลิกภาพ) 
N- Noble (การเชดิชูเกียรติ) 
U-Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว) 

สมรรถนะหลัก  
มนร. 
ม - มีวนิัย  
น - น ้าใจงาม  
ร - รักษามาตรฐาน 

พันธกิจ 

1. ผลติบัณฑิตทุกระดับที่มคีุณภาพ 

2. ผลติผลงานวิชาการ  งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 

3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน 

4. ท านุบ ารุงศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 

5. การบริหารและการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การผลิตบัณฑติให้มคีุณภาพทางดา้นวิชาชีพและนวัตกรรม 

2. ผลติผลงานวิชาการ  งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มคีุณภาพ มุง่สู่ Thailand 4.0 

3. บริการวิชาการ  วิชาชีพ  ที่มีมาตรฐาน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน
และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ  สูอ่งค์กรช้ันน า 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 

 

เป้าประสงค/์เป้าหมาย 

ของพันธกิจ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. บัณฑิตมีคุณภาพ
ทางดา้นวชิาชีพและ
นวัตกรรม มีมาตรฐานใน
ระดับสากล 
 

 

1.1 จ านวนรางวัลท่ีนักศึกษา/บณัฑิต
ได้รับในระดบัชาติ  และนานาชาติ 
อย่างน้อย 100 รางวัล 

10 15 
(25) 

20 
(45) 

25 
(70) 

30 
(100) 

1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพใน การสอบครัง้แรก 
อย่างน้อย 70   

50 55 60 65 70 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ ก่อนส าเร็จ
การศึกษา เท่ากับ 100                
(รอประกาศเกณฑ์)  

- 25 
 

50 75 100 

1.4 ร้อยละบัณฑติท่ีมงีานท าภายใน 1 ปี
อย่างน้อย 95  

80 85 90 95 95 

1.5 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าตรงตาม
สาขาภายใน 1 ปี อย่างน้อย 70  

- 55 60 65 70 

1.6 ร้อยละของบณัฑติท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดบัดีขึน้ไป จากการ
ส ารวจผู้ใชบ้ัณฑติ เท่ากับ 100 

80 85 90 95 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค/์เป้าหมาย
ของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 ผลงานวชิาการ 
งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ 
หรือนวัตกรรม ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาต ิ

 

2.1.1 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดษิฐ์ หรือนวัตกรรม ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 650 ผลงาน  
(เดิม 1,000 ผลงาน) 

100 
 

115 
(215) 

 
 

150 

130 
(345) 

 
 

200 

145 
(490) 

 
 

250 

160 
(650) 

 
 

300 
2.1.2 จ านวนผลงานวิชาการ งานวิจัย 
สิ่งประดษิฐ์ หรือนวัตกรรม ท่ีไดร้ับ
รางวัลในระดบัชาติ หรือระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 50 ผลงาน 

5 
 

8 
(13) 

10 
(23) 

12 
(35) 

15 
(50) 

2.2 งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรม ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ และ
สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับ
สามจังหวัดชายแดนใต ้
 

 
 

2.2.1 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
หรือนวัตกรรม ท่ีได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในสามจงัหวัดชายแดนใต้     
อย่างน้อย 100  ผลงาน 

10 
 

15 
(25) 

20 
(45) 

25 
(70) 

30 
(100) 

 

2.2.2 จ านวนหน่วยงานภายนอก หรือผู้
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในสามจังหวดั
ชายแดนใต้ ท่ีได้รบัประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวตักรรม 
อย่างน้อย 200 หน่วยงาน 

25 
 

35 
(60) 

40 
(100) 

45 
(145) 

55 
(200) 

2.3 งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรม ท่ีได้รับ
การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปญัญา 

2.3.1 จ านวนผลงานของมหาวทิยาลัยท่ี
ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
อย่างน้อย 10 ผลงาน 

0 1 
 

2 
(3) 

3 
(6) 

4 
(10) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 

เป้าประสงค/์เป้าหมาย
ของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 การบริการวิชาการ 
วิชาชีพ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 
และสังคม 

3.1.1 ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการ
วิชาการ วชิาชีพ ที่พึงพอใจ ในระดับดี
ขึ้นไป อย่างน้อย 80 

60 65 70 75 80 

3.1.2 ร้อยละของจ านวนโครงการ
บริการวิชาการ วิชาชีพทีผ่่านเกณฑ์
ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป  
อย่างน้อย 90  

70 75 80 85 90 

3.2 เป็นศูนย์กลางใน
การบริการวิชาการ 
วิชาชีพ ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
 

3.2.1 จ านวนศูนย์เฉพาะทางเพือ่
ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ  
อย่างน้อย 11 ศูนย ์
(เดิม 8 ศูนย์) 

3 

 
 
 

1 
(4) 
 
 

4 
(8) 
 
 

1 
(9) 
 
 

2 
(11) 

 
 

3.2.2 จ านวนคร้ังของผู้รบับริการ 
วิชาการ วชิาชีพจากศูนย์เฉพาะทาง  
อย่างน้อยรวมกัน 500 คร้ัง 

50 
 

80 
 (130) 

 

100 
 (230) 

 

120 
 (350) 

 

150 
 (500) 

 
3.2.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้ารับ บริการ
วิชาการ วชิาชีพจากศูนย์   
อย่างน้อย 350 หน่วยงาน 
(เดิม 500 หน่วยงาน) 

50 
 

60 
(110) 

 
 

70 
(180) 

 
 

80 
(260) 

 
 

90 
(350) 

 
 

3.2.4 จ านวนผู้เข้ารับบริการวชิาการ
จากศูนย์ อย่างน้อย 3,000 คน 

300 
 

480 
(780) 

600 
(1,380) 

720 
(2,100) 

900 
(3,000) 

 

** ศูนย์เฉพาะทาง จ านวน 11 ศูนย์ 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน – ผู้รับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2 ศูนย์ภาษา – ผู้รับผิดชอบ คณะศิลปศาสตร์ 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – ผู้รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์ 
4 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – ผู้รับผิดชอบ คณะเกษตรศาสตร์ / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
5 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ – ผู้รับผิดชอบ คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ 
6 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและการค้าชายแดน – คณะวิทยาการจัดการ 
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวิภาพ – คณะเกษตรศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
8 ศูนย์พัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ – ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส / วิทยาการการอาชีพตากใบ/   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
9 ศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ – ผู้รับผิดชอบ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
10 ศูนย์พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ –   ผู้รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร์  
11 ศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ –ผู้รับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสรมิ และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค/์เป้าหมาย 

ของพันธกิจ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 การอนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

4.1.1 จ านวนกิจกรรม การอนุรักษ์ สืบ
สานศลิปวฒันธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรม อย่างน้อย 200 กิจกรรม 

30 
 

35 
(65) 

40 
(105) 

45 
(150) 

50 
(200) 

4.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมในโครงการ การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสงัคมพหุวัฒนธรรม 
อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี  
และอย่างน้อย 90 
1.โครงการพระราชทานปรญิญาบตัร  
2.โครงการวันสถาปนา   
3.โครงการรอมฎอน / เมาลดิ 

4.โครงการหล่อเทียน 
5.โครงการทอดกฐิน    
6.โครงการวันไหว้คร/ูร าลึกพระคณุคร ู

80 84 86 88 90 

4.1.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม 
อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี  
และอย่างน้อย 90 
1.โครงการพระราชทานปรญิญาบตัร  
2.โครงการวันสถาปนา   
3.โครงการรอมฎอน / เมาลดิ 

4.โครงการหล่อเทียน 
5.โครงการทอดกฐิน    
6.โครงการวันไหว้คร/ูร าลึกพระคณุคร ู
7.โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

80 84 
 
 
 
 
 

86 88 90 

4.2 บัณฑิตสามารถ
ด ารงชีวิต ภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข 

4.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถ
ด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวฒันธรรมได้
อย่างมีความสุข อย่างน้อย 90  
(ส ารวจจากบัณฑติ) 

80 84 86 88 90 

4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ในระดับดีขึ้นไป อยา่งนอ้ย 80 
(ส ารวจจากผู้ใชบ้ัณฑิต) 

70 74 76 78 80 

 



8 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน า 
 

เป้าประสงค/์เป้าหมาย
ของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 องค์กรท่ีบริหาร
จัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1.1 จ านวนระบบสารสนเทศ ท่ีถูก
น ามาใช้ในการบริหารจัดการ  
อย่างน้อย 5 ระบบ  
1.การเงิน  
2.งานวิจัย  
3.นักศึกษา  
4.บุคลากร  
5.งานประกัน 
ฯลฯ (ดูจาก TOR ระบบการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

1 
 

1 
(2) 

1 
(3) 

1 
(4) 

1 
(5) 

5.1.2 ร้อยละของจ านวนผู้ใชบ้ริการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีมีระดบัความพึง
พอใจ ระดบัดีขึน้ไป อยา่งน้อย 80 
(งานสารสนเทศประเมินกลุ่มผู้บริการ 
นักศึกษา/บุคลากร) 

- 74 76 78 80 

5.2 เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

5.2.1 จ านวนองค์ความรู้ดา้นการบริหาร
จัดการ อยา่งน้อย 40 องค์ความรู ้

- 
 

10 
(10) 

10 
(20) 

10 
(30) 

10 
(40) 

5.2.2 จ านวนเครือข่ายในมหาวิทยาลัยท่ีมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 8 เครือข่าย  
(ขอให้เลือกเครือข่ายล าดับท่ี 1-8 เป็น
อันดับแรก) 
1.วิชาการ   
2.วิจัย 
3.งานพัสดุ 
4.งานการเงิน/บัญชี 
5.ประกันคุณภาพ 
6.การพัฒนาบุคลากร 
7.สารสนเทศ 
8.พัฒนานักศึกษา 
9.บริการวิชาการ 
10.การบริหารความเสี่ยง 
11.หลักธรรมาภิบาล 
12.แผนและงบประมาณ 
13.วิเทศสัมพันธ ์
14.สหกิจศึกษา 
15.งานเลขานุการ 
16.งานสารบรรณ 

- 
 

2 
(2) 

2 
(4) 

2 
(6) 

2 
(8) 



9 

 

  

เป้าประสงค/์เป้าหมาย
ของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

5.3 เป็นองค์กรท่ีมีการ
บริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.3.1. ร้อยละของคะแนนท่ี
มหาวิทยาลยัได้รับการประเมินหลัก 
ธรรมาภิบาลในการด าเนนิการ  
อย่างน้อย 80 

- 
 

72 74 76 80 

5.3.2 ร้อยละของคะแนนท่ี
มหาวิทยาลยัได้รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการ อย่างน้อย 80 
 

70 
 

72 
 

74 
 

76 80 

5.4 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตรงตาม
ภาระงาน มีขวัญก าลงัใจ
ในการปฏิบัติงานอยา่ง
เต็มศักยภาพ 

5.4.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะตามวิชาชีพ 
เท่ากับ 100 
 

80 
 

85 90 95 100 

5.4.2 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและ
วิจัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
อย่างน้อย 18 
 

10 18 19 20 21 

5.4.3 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและ
วิจัยท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 25 
 

15 18 21 23 25 

5.4.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป อย่างน้อย 80 
 

60 65 70 75 80 

5.4.5 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนนุเข้าสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้น  
อย่างน้อย เพิ่มข้ึน 2 
 

- - 1 1 
(2) 

2 
(4) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

1. บัณฑิตมี
คุณภาพ
ทางดา้น
วิชาชีพและ
นวัตกรรมมี
มาตรฐานใน
ระดับสากล 

1.1 จ านวนรางวัลท่ีนักศึกษา/
บัณฑิตได้รับในระดบัชาติ 
และนานาชาติ  
อย่างน้อย 100 รางวัล 

พัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพทางด้าน
วิชาชีพและ
นวัตกรรมมีมาตรฐาน
ในระดับสากล 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาทางด้านวิชาชีพ
และนวัตกรรม  
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.1) 
2. โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวชิาการและวิชาชีพ  
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.1) 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
ผู้อ านวยการ
กองวิชาการฯ 

คณะ /วิทยาลัย
และสถาบัน /
ศูนย์ฯ 

(มอบกอง
ส่งเสริมฯรวบรวม
จากส่วนราชการ) 

1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านมาตรฐานวชิาชีพใน
การสอบครั้งแรก  
อย่างน้อย 70  

ส่งเสริม สนบัสนุน
ให้นักศึกษาสอบ
ผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบมาตรฐานวิชาชพี  
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.2) 
 

มอบ อ.มารียะ 
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
ผู้อ านวยการ
กองวิชาการฯ 
(รวมปวช.และ
ปวส.ด้วย) 
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ก่อนส าเร็จ
การศึกษา เท่ากับ 100  

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

1.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.3)  
2 โครงการสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ  
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.3)  
(ข้อสอบกลาง มนร.) 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
ผู้อ านวยการ
กองวิชาการฯ 

คณะ/วิทยาลยั/
สถาบัน  
ศูนย์ภาษา   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

1.4 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท า
ภายใน 1 ปีอย่างน้อย 95  
 
1.5 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท า
ตรงตามสาขาภายใน 1 ปี  
อย่างน้อย 70 
 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนนุการมีงาน
ท าของบัณฑิต 

1.โครงการส่งเสริม 
สนับสนนุการมีงานท า 
(กองพัฒนาฯ) 
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.4,1.5)  
2.โครงการสร้างเครือข่าย
กับสถานประกอบการ
และผู้ใชบ้ัณฑิต        
(กองส่งเสริมฯ) 
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.4,1.5)  
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา /
ผู้อ านวยการ
กองวิชาการฯ/
ผู้อ านวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา 
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน 

1.6 ร้อยละของบัณฑิตที่มี
คุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 100 
 

ส่งเสริมและสนับสนนุ 
ให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 

1.โครงการบูรณาการ  
การเรียนการสอน กิจกรรม 
นักศึกษาท่ีส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.6)  
 
2.โครงการส ารวจความมี
คุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิต  
(จากการส ารวจผู้ใชบ้ัณฑิต) 
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.6)  
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายพฒันา
นักศึกษา /
ผู้อ านวยการ
กองวิชาการฯ/
ผู้อ านวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา 
คณะ/วิทยาลัย
และสถาบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

2.1 ผลงาน
วิชาการ งานวจิัย 
สิ่งประดษิฐ์ หรือ
นวัตกรรม ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาต ิ

2.1.1 จ านวนผลงานวิชาการ 
งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ  
อย่างน้อย 650 ผลงาน 
 
2.1.2 จ านวนผลงานวิชาการ 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม ท่ีได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 50 ผลงาน 

ส่งเสริมและพฒันา
ผลงานวชิาการ 
งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ 
หรือนวัตกรรม  
ท่ีมีคุณภาพ 

1.โครงการสร้างแรงจูงใจใน
การผลิตผลงานวิชาการ 
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.1.1)  
2. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต
ผลงาน วชิาการ งานวจิัย 
สิ่งประดษิฐ์ หรือนวัตกรรม 
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.1.1)  
3.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.1.1, 2.1.2)  
4.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการประกวด
แข่งขันผลงานทางวชิาการ
งานวิจยัและนวัตกรรม 
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.1.2)  
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวชิาการ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย/
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม / 
ผู้อ านวยการ
กองฯ/ คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบนั 

 

2.2 งานวิจัย
ส่ิงประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ที่
น าไปใช้
ประโยชน์ และ
สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสาม
จังหวัดชายแดน
ใต ้
 

2.2.1 จ านวนผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 
ที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้  
อย่างน้อย 100  ผลงาน 
 
 
2.2.2 จ านวนหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ที่ได้รับ
ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม  
อย่างน้อย 200  หน่วยงาน 

ส่งเสริมการวิจัย
ส่ิงประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสาม
จังหวัดชายแดนใต้ 
 

1.โครงการสร้างฐานข้อมูล
ความต้องการของชุมชน 
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.2.1)  
2.โครงการพัฒนางานวิจัยที่
สนองความต้องการของชุมชน 
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.2.1)  
3.โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและผลงานวิจัย
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.2.1, 
2.2.2)  
4.โครงการประเมินการน า
ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ 
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.2.2)  

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย/
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม / 
ผู้อ านวยการ
กองฯ/ คณะ 
/วิทยาลัย/
สถาบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

2.3 งานวิจัย
ส่ิงประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ที่
ได้รับการ
คุ้มครอง
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 

2.3.1 จ านวนผลงานของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
อย่างน้อย 10 ผลงาน 

พัฒนาระบบงาน
สนับสนุนการได้รับ
การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการได้รับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.3.1)  
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย/
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม / 
ผู้อ านวยการ
กองฯ/ คณะ 
/วิทยาลัย/
สถาบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

3.1 การบริการ
วิชาการ วิชาชีพ 
ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของชุมชน และ
สังคม 

3.1.1 ร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ
ที่พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป  
อย่างน้อย 80 
 
 
3.1.2 ร้อยละของจ านวน
โครงการบริการวิชาการ 
วิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์ความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป   
อย่างน้อย 90  

ส่งเสริมการบริการ
วิชาการ วิชาชีพ ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
และสังคม 
 
 
 

1. โครงการสร้าง
ฐานข้อมูลความต้องการ
การรับการบริการวิชาการ
วิชาชีพของชุมชน 
(ยศ.3/ตัวชี้วัด3.1.1)  
 

2. โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพ  
(ยศ.3/ตัวชี้วัด3.1.1, 3.1.2)  
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ/ 
ผู้อ านวยการ
กองส่งเสริมฯ/
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน 

3.2 เป็น
ศูนย์กลางใน
การบริการ
วิชาการ วิชาชีพ 
ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 

3.2.1 จ านวนศูนย์เฉพาะ
ทางเพ่ือให้บริการวิชาการ 
วิชาชีพ อย่างน้อย 10 ศูนย์ 
 
3.2.2 จ านวนครั้งของ
ผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ
จากศูนย์เฉพาะทาง รวมกัน
อย่างน้อย 500 ครั้ง 
 

3.2.3 จ านวนหน่วยงานที่
เข้ารับบริการวิชาการ 
วิชาชีพจากศูนย์  
อย่างน้อย 350 หน่วยงาน 
 

3.2.4 จ านวนผู้เข้ารับบริการ
วิชาการจากศูนย์  
อย่างน้อย 3,000 คน 

จัดตั้งและพัฒนาศูนย์
เฉพาะทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ 
 
 

1.โครงการจัดตั้งศูนย์
เฉพาะทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ 
(ยศ.3/ตัวชี้วัด3.2.1)  
 
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์เฉพาะ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
(ยศ.3/ตัวชี้วัด3.2.2 ,3.2.3 
,3.2.4)  
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย/
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม / 
ผู้อ านวยการ
กองฯ/ คณะ 
/วิทยาลัย/
สถาบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4    อนุรักษ์ ส่งเสรมิ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

4.1 การอนุรักษ์ 
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 
(เน้นบุคลากร 
และนศ.) 

4.1.1 จ านวนกิจกรรม การ
อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรม  
อย่างน้อย 200 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

1.โครงการอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
1.โครงการพระราชทาน
ปริญญาบัตร  
2.โครงการวันสถาปนา   
3.โครงการรอมฎอน /  
เมาลิด 

4.โครงการหล่อเทียน 
5.โครงการทอดกฐิน    
6.โครงการวันไหว้ครู/
ร าลึกพระคุณครู 
7.โครงการวันส าคัญทาง 
ชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
(ยศ.4/ตัวชี้วัด 4.1.1)  
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาฯ/
ผอ.สนอ./
ผู้อ านวยกา
รกองฯ /
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4    อนุรักษ์ ส่งเสรมิ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

4.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรม อย่างน้อย 4 
โครงการต่อปี  
และอย่างน้อย 90 
1.โครงการพระราชทานปรญิญา
บัตร  
2.โครงการวันสถาปนา   
3.โครงการรอมฎอน / เมาลดิ 

4.โครงการหล่อเทียน 
5.โครงการทอดกฐิน    
6.โครงการวันไหว้คร/ูร าลึกพระ
คุณคร ู
4.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม การ
อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
พหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 
โครงการต่อปี   
และอย่างน้อย 90  
1.โครงการพระราชทานปริญญาบัตร  
2.โครงการวันสถาปนา   
3.โครงการรอมฎอน / เมาลดิ 

4.โครงการหล่อเทียน 
5.โครงการทอดกฐิน    
6.โครงการวันส าคัญทาง ชาติ 
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์

2. พัฒนาระบบและ
กลไกสนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาและ
บุคลากร 

2. โครงการพัฒนาระบบ
และกลไก สนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาและบุคลากร  
(ยศ.4/ตัวชี้วัด 4.1.2 ,4.1.3)  
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาฯ/
ผอ.สนอ./
ผู้อ านวยกา
รกองฯ /
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน 

4.2 บัณฑิต
สามารถด ารงชีวิต 
ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข 
 
 

4.2.1 ร้อยละของบัณฑิตท่ี
สามารถด ารงชีวิตภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่าง
มีความสุข อย่างน้อย 90 
 
 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียน
การสอน กิจกรรม
นักศึกษาให้สามารถ
ด ารงชีวิตภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม 

1.โครงการบูรณาการ การ
เรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษาท่ีส่งเสริมความ
เป็นพหุวัฒนธรรม 
(ยศ.4/ตัวชี้วัด 4.2.1)  
 
 

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาฯ/
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิขาการ 
ผู้อ านวยการ
กองพัฒนาฯ/ 
ผู้อ านวยการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4    อนุรักษ์ ส่งเสรมิ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

4.2.2 ร้อยละระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อย 80 

2. โครงการส ารวจ
ความสุขในการอยู่ในสังคม
พหุวัฒนธรรมของบัณฑิต 
(ยศ.4/ตัวชี้วัด 4.2.2)  
(ส ารวจผู้ใช้บัณฑิต) 

กองส่งเสริมฯ 
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5    พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน า 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

5.1 องค์กรที่
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1.1 จ านวนระบบ
สารสนเทศ ที่ถูกน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการ อย่าง
น้อย 5 ระบบ 
1.การเงิน  
2.งานวิจัย  
3.นักศึกษา 
4.บุคลากร  
5.งานประกัน 

 

5.1.2 ร้อยละของจ านวน
ผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีระดับความ
พึงพอใจ ระดับดีขึ้นไป 
อย่างน้อย 80 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ 
 
 

1.โครงการจัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ดูจากTOR พัฒนาระบบ
สารสนเทศ) 
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.1.1)  
 
 
 
 

2 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
เทคโนโลยี  
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.1.2)  
 

รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย / 
ผอ.สนอ./ 
ผอ.กองทุก
กอง/ 
คณะ/
วิทยาลัย/
สถาบัน 

5.2 เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

5.2.1 จ านวนองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการ 
อย่างน้อย 40 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 จ านวนเครือข่ายใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ อย่าง
น้อย 8 เครือข่าย 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายและการ
แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 
 

1.โครงการจัดการความรู้ 
(KM) (ฝ่ายวิชาการ) 
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.2.1)  
 

2.โครงการประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดี (best 
practice) 
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.2.1)  
 
3.โครงการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ 
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.2.2)  
 
 

รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย และ 
ผอ.สนอ./ 
ผอ.กองทุก
กอง 
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน  
 
 
 
 

5.3 เป็นองค์กรที่
มีการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.3.1. ร้อยละของคะแนนที่
มหาวิทยาลัยได้รับการ
ประเมินหลักธรรมาภิบาลใน
การด าเนินการ อย่างน้อย 80 
 
 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.โครงการติดตาม
ตรวจสอบการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล  
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.3.1)  
(ประเมินผู้บริหาร ทุกระดับ) 
 

ผอ.สนอ./ 
ผอ.กองทุก
กอง/คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5    พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน า 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

5.3.2 ร้อยละของคะแนนที่
มหาวิทยาลัยได้รับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการ 
อย่างน้อย 80 
 
 
 

2. โครงการการพัฒนา
ผู้บริหารเพ่ือให้เป็นผู้น า
การบริหาร ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.3.2) 
 

 
 
 
 
 
 

5.4 บุคลกรมี
ความรู้
ความสามารถตรง
ตามภาระงาน มี
ขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

5.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะตามวิชาชีพ 100 
 
5.4.2 ร้อยละของบุคลากร
สายสอนและวิจัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกอย่างน้อย 21 
 
5.4.3 ร้อยละของบุคลากร
สายสอนและวิจัยที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 25 
 
5.4.4 ร้อยละของบุคลากรที่
มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

1.พัฒนาคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  
สร้างความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ 
 
2. สร้างขวัญก าลังใจ
แก่บุคลากรทุกระดับ 

 

 
 

1 โครงการพัฒนาคุณวุฒิ
ของบุคลากร 
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.4.2) 
 
2 โครงการพัฒนา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.4.3) 
 
3 โครงการสร้างความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.4.1) 
 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.4.1) 
 
5. โครงการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ  
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.4.4) 
 

ผอ.สนอ./ผอ.
ทุกกอง/ 
คณะ/
วิทยาลัย/ 
สถาบัน 
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การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 

การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ หมายถึง การถ่ายทอด การสร้างการรับรู้ การสร้างความ
เข้าใจ ท าให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจแผนกลยุทธ์ เกิดความรับผิดชอบ และน าแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้สู่
การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่ระดับ
หน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน ไปจนถึง
ระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุล
ระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักการ 
Balanced Scorecard เข้ามาช่วยและแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสารกล
ยุทธ์ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. หลักการ 
การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐ

ขนานใหญ่ โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NewPublic Management) โดย
แนวคิดดังกล่าวต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้น
ถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) และความคุ้มคา่ของเงนิ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสรา้งความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ โดยน าเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ การวัดและการประเมนิผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้น าเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์”หรือ RBM (Results Based Management) มาใช้ในการด าเนินงาน โดยการบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการวางแผนเชิง กลยุทธ์ ระบบการงบประมาณ และ
ระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของ
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดท าตัวชี้วัดผลการ
ด าเนนิงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์
ของขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ ในส่วนของ
ระบบการงบประมาณ เป็นการเช่ือมโยงผลผลิตขององค์กรในแผนระดับยุทธศาสตร์กับค าขอ
งบประมาณกล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอดรับกัน 
เรียกว่าการวางแผน “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน” หรือ PBB (Performance Based Budgeting) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing) และต้นทุนต่อหน่วย 

(Unit cost) อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงาน 
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2. การแปลงแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์              
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 สู่การปฏิบัต ิ

 

การแปลงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
สู่การปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการน าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมาย ให้แก่ ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง ทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี้  

 

2.1 การถ่ายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ์ 
การถ่ายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน  

ระดับคณะวิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ด าเนินการผ่านเครือข่ายงานด้านแผนของ
มหาวิทยาลัย โดยการชี้แจง สร้างความเข้าใจในบทบาทของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า ที่ส่งผลตอ่ผลผลิตโดยรวมของมหาวิทยาลัย  

ทั้งนีก้ลยุทธ์ต่าง  ๆที่ได้ก าหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ต้องท าเวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบ งบประมาณด าเนินงาน ตัวชี้วัด โดยมี
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วย
กระบวนงานย่อย 2 ส่วน ได้แก่ 

(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกก าหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน  
และโครงการต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผน กลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการเป็นรายปี โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่างๆ) ตัวชี้วัด
ความส าเร็จและทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

(2) การปฏิบัติการ (Take Action) 

     การปฏิบัติการเป็นกระบวนการด าเนินการตามแผนงานโครงการ หรอื 

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน คอื 

               (2.1) การปฏิบัติตามแผนงานโครงการตามกลยุทธ์ เพื่อด าเนินการจัดท าผลผลิต
หรอืให้หนว่ยงานปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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               (2.2) การปฏิบัติตามแผนงานโครงการหรอืกิจกรรม ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในองค์กรหรือการพัฒนาองค์กร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
มากมาย จากเครือข่ายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความ
พร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องด าเนินการได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพื่อ
เพิ่มผลผลิต ฯลฯ ซึ่งองค์กรสามารถสร้างหรอืพัฒนาใหเ้กิดกระบวนการสร้างคุณค่าแก่องค์กรได้ 
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แนวทางการแปลงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 

 

 
 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ได้แก่ 
2.2.1 แผนที่ยุทธศาสตร ์เป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง    

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ บ่งบอกความส าคัญในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติในการบรรลุถึง
เป้าหมายหรือวสัิยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

         2.2.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
(RollingPlan) การก าหนดผลผลติ ทรัพยากร ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และน าสู่แผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (Action Plan) ทั้งนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นการก าหนดกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และผูร้ับผิดชอบที่ชัดเจน 

ระดับองค์กร 

ระดับคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/กอง 

ระดับบุคคล 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับองค์กร 

บทบาท หนา้ท่ี ภารกิจ ของ
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/กอง 
ท่ีสนับสนุนเป้าประสงคแ์ละ

ตัวชี้วัดระดับองค์กร 

บทบาท หนา้ท่ี ภารกิจ ในงาน
ประจ าของคณะ/วิทยาลัย/

ส านัก/กอง 

ตัวชี้วัดระดับคณะ/ส านัก/กอง 

เป้าประสงค์ในระดับคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/กอง 

บทบาท หนา้ท่ี ของบุคคลท่ี
สนับสนุนเป้าประสงคแ์ละ
ตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา 

บทบาท หนา้ท่ี งาน
ของบุคคล 

(Job Description) 

งานท่ีไดร้ับ
มอบหมายเป็น

พิเศษ 

เป้าประสงค์ในบุคคล 

ตัวชี้วัดระดับบุคคล 
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         2.2.3 การบริหารโครงการ เป็นเครื่องมือในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยการ
วิเคราะหแ์ละจัดท าขอ้เสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ และ/หรือกลยุทธ์ เพื่อใช้
ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 

         2.2.4 การจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และระดับบุคคล 

2.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์  
         2.3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ชี้แจง ท าความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงาน
ย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เชน่ การประชุม สัมมนา เป็นต้น 

         2.3.2 พิจารณาสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินไปได้ ทั้งนี ้
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือ
ระเบียบ การจัดหรือปรับบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ 

         2.3.3 การสร้างพลังและความรว่มมอืเพื่อน าไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและ
โครงการ เรื่องที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 
วิธีการที่จะน ามาใช้ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมี
ส่วนรว่มการท างานเป็นทีมการสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่ด ีและการจูงใจ 

         2.3.4 มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่ส่วน
ราชการในสังกัด และบุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่า
เป้าหมายที่ส าคัญใหแ้ก่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหนว่ยงานเทียบเท่า   

         2.3.5 การบริหารผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการ
ด าเนนิงาน ใหม้ีกลไกเพื่อเฝา้ระวังและตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามล าดับขั้นของ ความ
รับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช้การก าหนด
กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การก าหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดท ากิจกรรม เป็นกลไก
ก ากับ 

         2.3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของงานหรือโครงการ และความส าเร็จของ
องค์กรมหาวิทยาลัยจะจัดใหม้ีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุง  
อย่างตอ่เนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบ
การประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.  สมศ.  และหน่วยงาน
กลางตา่งๆ ให้เป็นเอกภาพ  
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การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 

การก ากับติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์เป็นกิจกรรมส าคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆเพื่อให้สามารถน าผล
ประเมินมาใช้ในการวางแผนหรือปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีหรือ
รายปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ มีการ
เช่ือมโยงแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของกิจกรรมหรอืโครงการต่าง ๆ 

2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการในชว่งเวลาที่เหมาะสม 

3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าหรอืปรับแผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไป 

4. เพื่อต้องการทราบผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากแผนกลยุทธ์ในด้านการบริหารและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 

1. หลักการ 
หลังจากที่หน่วยงานทุกหน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์แล้วจ าเป็นต้องมีการก ากับ

ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและความสามารถในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่โดยการติดตามและประเมินผลจะประเมินผล
จากตัวชีว้ัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน (KPI) ในตัวชีว้ัดระดับเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับกระบวนการก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ จะประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ 
1.การตดิตามผลการด าเนนิงาน (Track Status) 

การตดิตามผลการด าเนนิงานเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่ เป็นตัวบ่งชี้
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับ
สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 

การติดตามผลการด าเนินงานนี้ หมายรวมถึง การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาของโครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องตามตัวชีว้ัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละ
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ระดับที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี(ตามที่ได้มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในทุก
ระดับ) 

2.การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) 

การรายงานความก้าวหน้า เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว 
ผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลจะต้องจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหรือจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

3.การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 

การวัดและประเมินผลจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลและการน าเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะ
เป็นการประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลที่ได้จากการ
ประเมินจะเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาตอ่ไปขององค์กร 

การตดิตามประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ได้วางไว้โดยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประยุกต์ใช้รายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้และน าผล
ที่ได้รายงานผูบ้ริหารให้รับทราบต่อไป ทั้งนี ้การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 

3.1 การวัดและประเมินผลตัวชีว้ัดความส าเร็จ (KPI) ระดับเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
3.2 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ระดับแผนงานโครงการหรอืกิจกรรม 

3.3 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ขององค์กรภายนอก ได้แก่ 
3.3.1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
3.3.2 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(สมศ.) 
3.3.3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)   
3.3.4 ส านักงบประมาณ (การวิเคราะหร์ะดับความส าเร็จของการด าเนนิงาน 

จากการใชจ้า่ยงบประมาณ : PART) 

 3.4 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ขององค์กรภายใน ได้แก่ 
  3.4.1 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
         (CUPT-QA: Council of University Presidents of Thailand) 

  3.4.2 เกณฑม์าตรฐานของอาเซียน 

         (AUN-QA: ASEAN University Network-Quality Assurance) 
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  3.4.3 มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศกึษาพืน้ฐานของสหพันธ์ 
        แพทยศาสตรศกึษาโลก (WFME: World Federation for Medical Education) 

  3.4.4 เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

        (EdPEx: Education Criteria for Performance Excellence) 

หมายเหตุ : การสรรหาผูป้ระเมินภายในและภายนอกใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขที่ 
ส านักประเมินผลภายนอกต่าง ๆ ก าหนดไว้ 
2. กรอบการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

ส าหรับกรอบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของงานหรือโครงการ และ
ความส าเร็จขององค์กรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ
ก่อใหเ้กิดการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง ตลอดจนการเรียนรูใ้นองค์กร โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งนี้จะ
ใช้รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) 
การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหว่างด าเนินโครงการ (In-process evaluation) และ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจาก
หนว่ยงานกลางต่าง ๆ ใหเ้ป็นเอกภาพ  
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3. ขั้นตอนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 

 
 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก าหนดกรอบและขั้นตอนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมิน ตั้งแต่กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการเสนอข้อเสนอโครงการ 
ผา่นเครื่องมอืต่าง ๆ ได้แก่ แผนที่ยุทธศาสตร ์แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แบบฟอร์มเสนอ
โครงการ และแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติโครงการหรอืกิจกรรม 

 

- วิสัยทัศน์ 
- ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
- เป้าประสงค ์

- ตัวชี้วัด  
- กลยุทธ ์

- โครงการ 
- ตัวชี้วัดโครงการ 

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

   - วิสัยทัศน์ 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - เป้าประสงค ์

   - ตัวชี้วัด  
   - กลยุทธ ์

 

 

 

 

 

   - การจัดท าค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ 

การถา่ยทอด
ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายสู่ระดับ
คณะ/วทิยาลัย/
สถาบัน หรือ
หน่วยงาน
เทียบเท่า 

- โครงการ 
- ตัวชี้วัดโครงการ 
- ผู้รับผดิชอบโครงการ 
- งบประมาณ 

เสนอเอกสาร 

ข้อเสนอโครงการ 

บรรจุลงแผนปฏบัิติ
ราชการ/ด าเนนิโครงการ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

รายงานผลการปฏบัิติ
โครงการภายใน 15 วัน 

ประกอบด้วย 

  - การติดตามเป้าหมายการใช้
จ่ายงบประมาณ 

  - การติดตามแผนโครงการ/
กิจกรรม รายเดือน 

  - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

เสนอผู้บริหารระดับ
หนว่ยงาน 

กองนโยบายและแผน 
 

(รวบรวมและวเิคราะหข์้อมูล เพื่อ
ประเมินประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผน

กลยุทธ์) 

เสนอผู้บริหารมหาวทิยาลัย 

เสนอสภามหาวทิยาลัย 
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นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยยังก าหนดกลไกในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ก าหนดให้รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน

หลังเสร็จสิ้นโครงการพรอ้มรูปเล่มรายงานผล 

2. ก าหนดให้รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมเป็นรายเดือนทั้งโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จและโครงการต่อเนื่อง ทุกวันที่ 24 ของเดือน เพื่อมหาวิทยาลัย จะได้รายงาน
ต่อไป ในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วยข้อมูล การปฏิบัติโครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัด
ที่สามารถปฏิบัติได้ 

3. ก าหนดใหร้ายงานผลการเบิกจ่ายทุกงบประมาณและผลผลติเป็นรายเดือน 

4. ก าหนดให้มกีารประเมินผลแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ปีละ 1 ครั้ง 
5. ก าหนดให้มีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นราย

ไตรมาสพรอ้มรายงานผลแก่ผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


