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กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี

ข

คานา
แผนกลยุ ทธ์ การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย นราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
จัดทาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2565-2569 โดยมีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน ผลผลิตโครงการ และแผนมหาวิทยาลัย โดยการรับนโยบายวิสัยทัศน์จากผู้บริหาร
สู งสุ ด การร่ ว มกั น ระดมความคิ ด เห็ น จากคณะผู้ บ ริห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากร ร่ว มกั น พิ จ ารณาทบทวน
สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก เป้าหมาย ทิศทางและวิธีการดาเนินงานเป็นระบบตามกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ศัก ยภาพองค์กร ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ค่านิยม รวมถึงตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการและผู้รับผิดชอบหลัก ตลอดจนการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากระดับองค์กรสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
มหาวิทยาลั ย นราธิว าสราชนคริ น ทร์ ขอขอบคุ ณ อาจารย์ ธีระ ภั ก ดีว านิ ช ผู้ อานวยการกองแผนงาน
กองแผนงาน สานั กงานอธิการบดี รศ.ดร.เสาวณิ ต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุ เมธ อ่าชิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิช าการและประกัน คุณ ภาพการศึกษา นางสาวธิติพ ร ตันติศรียานุรักษ์ หั ว หน้างานกลุ่ ม
ยุทธศาสตร์และการประเมินผล และนางสาวจุฑามาศ พูลประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรและแนะแนวทางในการจัดทาแผน
กลยุทธ์ครั้งนี้ ให้สามารถสาเร็จลุล่วง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอขอบคุณ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ให้ความสาคัญในการจัดทาแผนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็น
กรอบหลักในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีในแต่ละปีของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกันต่อไป ซึ่งทุกฝ่ายที่
เกี่ย วข้อง จะต้ องจั ดท าโครงการเพื่ อรองรับ การดาเนิ นงานตามภารกิจที่ รับ ผิ ดชอบเพื่อ นาสู่ การปฏิ บั ติที่ เป็ น
รูปธรรมและสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไป
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1
บทสรุปผู้บริหาร
การจัดแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับองค์กร
กระบวนการ จัดทาอย่างมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการกาหนดทิศ ทางการปฏิบัติและการพัฒนาองค์ก ร
และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้ เป็นเครื่องมือสาหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติต่อไป สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 14 กาหนดให้ ส่ วนราชการจัดทาแผนปฏิ บัติราชการ 4 ปี เพื่ อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และกาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่
เปลี่ ย นแปลง ประกอบกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ พ.ศ.2560-2564 ได้ สิ้ น สุ ด ลง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ระหว่างปี พ.ศ.2565-2569 เพื่อให้มหาวิทยาลัย
มีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สาหรับทุกส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้กาหนดทิศทางการ
พัฒ นามหาวิทยาลั ย และเป็ น แนวทางการปฏิ บัติร่ว มกันของบุ คลากรที่เกี่ยวข้องใช้ ขับเคลื่ อนการดาเนินงาน
รวมทั้งการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นาไปสู่ผลลัพธ์ที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัย นราธิวาสราช
นครินทร์ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้
สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2565-2569 เป็นการ
นาเสนอรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และกลยุทธ์สาคัญสรุปดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
เป้าประสงค์
1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศ
2. นักศึกษา/บัณฑิต มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ตามมาตรฐานระดับสากล
3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาการศึกษากลยุทธ์
4. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนการสอนแบบครบวงจร
5 การสื บ สานศิล ปวัฒ นธรรม และการเสริม สร้างคุณ ธรรมจริยธรรม จิต สาธารณะ รวมทั้งการดารงชีวิต ของ
นักศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
กลยุทธ์
1. บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน ที่มีความหลากหลาย ทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทาของบัณฑิต
4. จัดหางบประมาณจากแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา/บัณฑิต
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
7. สนับสนุนการเรียนการสอนเชื่อมโยงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะแก่นักศึกษา

2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. มีผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
2. งานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับชุมชน สังคมและอุตสาหกรรม
3. งานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้หรือตอบโจทย์ความต้องการเพื่อนาไปสู่
การแก้ปัญหาของชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าประสงค์
1. เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการบริ ก ารวิ ช าการและวิช าชี พ ที่ มุ่ งเน้ น เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม โดยบู ร ณา การด้ า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ใน
สามจังหวัดชายแดนใต้
2. เป็นมหาวิทยาลัยหลักในการบริการและวิชาการ ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒ นา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะทางให้บริการวิชาการและวิชาชีพและนวัตกรรม โดยบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การ
เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนาโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. พั ฒ นา โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สารสนเทศ งานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
3. สร้างระบบบริ ห ารจั ด การมหาวิท ยาลั ย สี เขี ยว ด้ว ยนโยบาย 5G (Green campus initiative) เพื่ ออนุ รัก ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒ นาศักยภาพบุ คลากร สร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบั ติงานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และสนับสนุ น
ความก้าวหน้าในสายงาน สร้างขวัญกาลังใจ

3
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สืบ เนื่ องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ ในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาส โดยการ
หลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัดเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อ วันที่ 8
กรกฎาคม 2546 ต่อมาพระราชบั ญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 14ก และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยหลอมรวมกิจการทรัพย์สิน
งบประมาณ รายได้ หนี้สิน บุคลากร ของสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิ วาส จานวน
4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่ง
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันอุ ดมศึกษาแห่ งใหม่ในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภูมิภ าค
และประเทศและเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยรับนักศึกษา
ใหม่ทุกระดับทั้งระดับ ปวช. ปวส. ที่เปิดสอนเดิมและระดับปริญญาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
สถานที่/พื้นที่หลัก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ 8 ตาบลโคกเคียน อาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส โดยแบ่งพื้นที่เขตต่างๆ ดังนี้
- เขตศู น ย์ ร าชการ เป็ น ที่ ตั้ ง ของส่ ว นราชการต่ า งๆ เช่ น สถาบั น อิ ส ลามและอาหรั บ ศึ ก ษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นราธิวาส มีพื้นที่ 387 ไร่
- เขตสานักงานอธิการบดี เป็ นที่ตั้งของสานักงานอธิการบดี คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของส่วนราชการเดิม ดังนี้
- วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ตั้งอยู่ ณ ตาบลบางนาค อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ 13 ไร่
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิ วาส ตั้งอยู่ ณ บ้านป่าไผ่ ตาบลตันหยงมัส อาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส มีพื้นที่ 1,808 ไร่ 3 งาน
- วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งฝ่าย ตาบลบางขุนทอง อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่
42 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
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พื้นที่บริเวณอาเภอเมือง เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ

คณะแพทยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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คณะศิลปศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
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วัตถุประสงค์การก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1. เพื่ อ เป็ น การใช้ ท รั พ ยากรของประเทศที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด และเป็ น การประหยั ด
งบประมาณของรัฐ โดยไม่จาเป็นต้องลงทุนด้านสิ่งก่อสร้างจานวนมาก สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะที่ส่วนใหญ่เป็นชาว
มุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ตาม
แนวทางที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้ งเป็ น การพั ฒ นาครู อาจารย์ และ
บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานในท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น กับทั้งยังสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น
3. ช่วยเสริมสร้างเอกภาพและความมั่นคงของชาติ ด้วยการเชื่อมโยงการศึ กษากับศาสนาเข้าสู่วิถีชีวิตของ
ประชาชนมุสลิม ช่วยก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และสานึกรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ลดความขัดแย้งทางสังคม การเมือง และการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
4. เป็นการพัฒนาให้จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา วิจัยโดยเฉพาะด้านอิสลามศึกษาใน
ภู มิภ าค อั น จะช่ ว ยลดการสู ญ เสี ย เงิน ตราต่ างประเทศของเยาวชนที่ ต้ องเดิ น ทางไปศึ กษาต่ อในต่ างประเทศ
ขณะเดียวกันยังจะสามารถดึงดูดนักศึกษาจากต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในประเทศเพิ่มขึ้น
ชื่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์
นราธิวาสราชนครินทร์ คือ สร้อยพระนามทรงกรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ขึ้นเป็นสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เป็นพระองค์แรกในรัชกาล ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่จังหวัดนราธิวาส เสมือนเป็นเจ้าแห่งเมืองนราธิวาส

ตราประจามหาวิทยาลัย
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระวินิจฉัยและทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุญาตให้อัญเชิญพระสัญลักษณ์ประจาพระองค์ "กว." ล้อมรอบด้วยอักษรชื่อ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สีน้าทะเล เป็นตราประจามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549
สีประจามหาวิทยาลัย
ได้แก่ สีทอง - สีฟ้า โดยมีความหมายดังนี้
สีทอง หมายถึง บารมี ความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียง
สีฟ้าน้าทะเล หมายถึง สีประจาพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์
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ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
คือ ดอกพิกุลสีขาวนวลเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เปรียบประดุจความดีงามของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ กลีบดอกเป็นจักร เปรียบประดุจความแหลมคมของปัญญา กลิ่นหอมกรุ่นเปรียบได้กับ
ความดีงามที่ไม่มีวันจาง แม้เมื่อร่วงจากต้นลงสู่พื้นหรือไปอยู่ ณ ที่ใด ก็ยังคงความดีงามอยู่ตลอดกาล
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รองอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

คณะ/วิทยาลัย

กองกลาง

คณะพยาบาลศาสตร์

กองนโยบายและแผน

คณะแพทยศาสตร์

กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองบริหารทรัพยากรบุคคล *

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กองคลัง *

คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม *

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

หมายเหตุ : * หมายถึงส่วนราชการที่จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย

สถาบัน
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
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หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564
ระดับการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
รวม
การเรียนการสอน
ลาดับ
ส่วนราชการ
ที่
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
1 คณะเกษตรศาสตร์
2 คณะพยาบาลศาสตร์
3 คณะแพทยศาสตร์
4 คณะวิทยาการจัดการ
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 คณะศิลปศาสตร์
8 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
9 วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
10 วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส
11 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
รวม

จานวน (หลักสูตร)

จานวน (สาขาวิชา)

10
13
25
2
6
56

10
13
25
2
6
56

ปวช.
3
1

ปวส.
3

9
13

10
13

จานวนหลักสูตร
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
1
1
1
1
1
1
5
1
3
1
1
5
1
2
3
1
1
3
25

2
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หมายเหตุ : วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันจานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างยนต์
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยที่เปิดสอน
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตร/สาขาวิชา
พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2563 สาขาวิชาการก่อสร้าง
พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
พ.ศ.2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม
2
3
1
6
5
6
2
4
3
5
22
59
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วิทยาลัยที่เปิดสอน
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส

หลักสูตร/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 สาขาวิชาการบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยที่เปิดสอน
หลักสูตร/สาขาวิชา
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างเทคนิคเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยที่เปิดสอน
หลักสูตร/สาขาวิชา
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาการก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่ง
ทางราง
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นราธิวาส
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาพืชศาสตร์
นราธิวาส
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
นราธิวาส
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ระดับปริญญาตรี จานวน 25 หลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่เปิดสอน
หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิฃาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
บริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
คณะเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรปรับปรุง
นราธิวาส
พ.ศ.2559
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564
อุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (ต่ อ เนื่ อ ง) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี เครื่ อ งกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
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ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่เปิดสอน
หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
ระดับปริญญาโท จานวน 6 หลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย/สถาบันที่เปิดสอน
หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาชีววิท ยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2564
คณะเกษตรศาสตร์
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
การเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
คณะพยาบาลศาสตร์
หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการพยาบาลผู้ ใหญ่ และ
ผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565
ข้อมูลนักศึกษา
ตารางแสดงจานวนนักศึกษา ระหว่างปี 2559-2564
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
2564

นักศึกษาใหม่
(ทุกหลักสูตร)
1,196
1,095
926
1,788
1,961
2,270

จานวนนักศึกษา (คน)
ผู้สาเร็จการศึกษา
(ทุกระดับ)
927
1,081
1,282
1,600
2,073
(แผน) 1,909

นักศึกษาทั้งหมด
4,954
5,243
5,240
6,098
6,211
6,408
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ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรจ้างด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างประจา
รวมทั้งสิ้น

2559
172
417
27
616

2560
166
454
26
646

2563
161
563
22
746

2564
157
589
20
766

2559
248

ปีงบประมาณ พ.ศ. / จานวน (คน)
2560
2561
2562
2563
263
298
262
273

2564
273

บุคลากรจ้างด้วยเงินรายได้
ประเภทบุคลากร
ลูกจ้างชั่วคราว

ปีงบประมาณ พ.ศ. (คน)
2561
2562
167
165
453
537
26
26
646
728

จานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.
คุณวุฒิ (คน)
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
2559
41
273
38
2560
41
273
38
2561
47
269
68
2562
36
273
88
2563
46
276
89
2564
35
287
100
จานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
อาจารย์
ผศ.
รศ.
2559
300
51
1
2560
294
56
2
2561
298
82
4
2562
304
88
5
2563
318
88
5
2564
309
97
6

รวม (คน)
352
352
384
397
411
422

รวม (คน)
352
352
384
397
411
412

สัดส่วน (ร้อยละ)
ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก
12:78:11
12:78:11
12:70:18
9:69:22
11:67:22
8:68:24
สัดส่วน (ร้อยละ)
อ. : ผศ. : รศ.
85:14:0
84:16:1
78:21:1
77:22:1
77:21:1
75:24:1
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สัดส่วนบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงานเกษียณ ประจาปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.
ทั้งหมด
เกษียณ
คงเหลือ
ทั้งหมด
เกษียณ
คงเหลือ
2563
161
3
158
563
4
559
2564
158
5
153
559
559
2565
153
3
150
559
8
551
2566
150
7
143
551
4
547
2567
143
5
138
547
3
544
2568
138
1
137
544
5
539
2569
130
7
123
539
5
534
2570
121
2
119
528
6
522
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ปรัชญา
ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ เป็นรากฐานใน
การพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงชุมชนและชุมชนเข้าถึง
(Technology and Innovation to reach in/out to the community)
นิยามศัพท์ อธิบายวิสัยทัศน์
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การใช้ความรู้ ความคิด หลักการ เครื่องมือ เทคนิค ระเบียบวิธี
กระบวนการตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และ
วิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการทางานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัย
และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ชุมชน (Community) หมายถึง ประชาชนพานักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด
นราธิวาส ยะลาและปัตตานี
อัตลักษณ์
เก่งเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เด่นด้านคุณธรรม ดารงตนได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม
เอกลักษณ์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม (รอเข้าประชุมฯ)
บัณฑิตที่พึงประสงค์
1. การมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การมีทักษะทางการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3. มีทักษะทางปัญญา ความฉลาดรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
4. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
5. การมีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
มหาวิทยาลัยแห่งการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
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ค่านิยม
PNU
P = Personality (บุคลิกภาพ)
N = Noble (การเชิดชูเกียรติ)
U = Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว)
สมรรถนะหลัก
มนร.
ม = มืออาชีพ หมายถึง ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
น = นวัตกรรม หมายถึง สามารถผลิตนวัตกรรมหรือสร้างนวัตกรรมผลงานทางวิชาการ
ร = รักษามาตรฐาน
พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนาโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน
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การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
จุดแข็ง
1.ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรได้รับอนุมัติทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
3. บุคลากรส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสาเร็จของงานให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัย
4. มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการแกคนในพื้นที่
5. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่มีความทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรม
6. มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
7. มีศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
8. มีวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ในฐาน ACI และ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
9. เปนมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
10. มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เปนที่ยอมรับของสังคม มีการให้บริการวิชาการในเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง
11. มีรายการวิทยุ PNU Radio เป็นตัวกลางในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้และข่าวสารสู่สังคมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
12. การให้บริการวิชาการในเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง
13 บุคลากรสายสอนฯและสนับสนุนอยู่ในวัยช่วงทางาน ที่มีความพร้อมต่อการทางานในยุคปัจจุบัน
14. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนากาลังคนให้กับสถานประกอบการ
15. มหาวิทยาลัยมีทุนทางกายภาพ
จุดอ่อน
1. ผู้เข้าศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับต่า
2. อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดส่วนน้อย
3. บุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มีตาแหนงสูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์มีจานวนน้อย
4. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตาแหนง มีจานวนน้อย
5. บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยขาดพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ
6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลใหการใช้งานยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
7. สิ่งอานวยความสะดวกยังคงมีน้อย เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ อินเตอร์เน็ตอัพโหลด ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
และรถบริการภายในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษาภายในไม่เพียงพอ
8. บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีน้อย เช่น บรรยากาศภายในศูนย์วิทยบริการ ลานกิจกรรม ที่นั่ง สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
9. มหาวิทยาลัยไม่มีการวางแนวทางการเติบโตของสายปฏิบัติการ พนักงานจึงมองเห็นภาพความก้าวหน้าไม่
ชัดเจน
10. ความสามารถด้านการผลิตงานวิจัยและการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
11. บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดการทางานเป็นทีม
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โอกาส
1. เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสนามบิน และประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ผู้ปกครองไม่ต้องการให้บุตรหลานเรียนในต่างพื้นที่
5. ตลาดแรงงานตามโครงการเศรษฐกิจในประเทศและอาเซียนมีความต้องการบุคลากรสายปฏิบัติการและวิชาชีพ
เฉพาะทาง
6. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างกว้างขวาง
7. สังคมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรหรือบริการใหม่ๆ
8. ความหลากหลายของสาขาวิชาชีพเมื่อก้าวสู่ AEC ที่ทาให้เกิดการบูรณาการด้านการเรียนการสอน
อุปสรรค
1. สถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีผลตอการสรรหาบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. ตนทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสูง เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยห่างไกลจากส่วนกลาง
3. คะแนนผลการสอบระดับชาติของนักเรียนในพื้นที่อยู่ในระดับต่า เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีการบริการขนส่งสาธารณะ
6. หอพักเอกชนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
7. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเกิดของประชากรไทย ส่งผลให้จานวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง
8. พื้นฐานทางการศึกษาของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
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วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงชุมชนและชุมชนเข้าถึง
(Technology and Innovation to reach in/out to the community)
พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

5
.

กลยุทธ์

1. ผลิตบัณฑิตทุก
ระดับที่มีคุณภาพ

2. ผลิตผลงานวิชาการ
งานสร้างสรรค์และ
งานวิจัย

3. บริการวิชาการและวิชา
ชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุก
ภาคส่วน

1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม

2 ผลิตผลงานวิชาการ
งานวิจัย และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ

เป้าประสงค์
1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศ
2. นักศึกษา/บัณฑิต มีคุณภาพทางด้าน
วิชาชีพและนวัตกรรม ตามมาตรฐาน
ระดับสากล
3. มีเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพือ่ การพัฒนาการศึกษา
4. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนการ
สอนแบบครบวงจร
5 การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิต
สาธารณะ รวมทั้งการดารงชีวิตของ
นักศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข
1. บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการ
สอน ที่มีความหลากหลาย ทาง
เทคโนโลยี/นวัตกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม ทักษะการ
เรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทา
ของบัณฑิต
4. จัดหางบประมาณจากแหล่งทุน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา/บัณฑิต
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการ
สอน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
7. สนับสนุนการเรียนการสอนเชื่อมโยง
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะแก่นักศึกษา

เป้าประสงค์
1. มีผลงานวิชาการ
งานวิจัยและนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. งานวิจัยและนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์และสร้าง
มูลค่าเพิ่มในระดับชุมชน
สังคมและอุตสาหกรรม
3. งานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา

1. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรมให้ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
2. ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้
หรือตอบโจทย์ความต้องการ
เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาของ
ชุมชน สังคม และ
ภาคอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้
ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา

4. ทานุบารุง
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

3 บริการวิชาการ วิชาชีพทีม่ ี
มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
เป้าประสงค์
เป็นศูนย์กลางในการบริ
การ
สั1.งคมในสามจั
งหวัดชายแดนภาคใต้
วิชาการและวิชาชีพ ที่มุ่งเน้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/
สังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ใน
สามจังหวัดชายแดนใต้
2. เป็นมหาวิทยาลัยหลักในการ
บริการและวิชาการ ด้าน
การศึกษาเพือ่ ความมั่นคงเพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

1. พัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะ
ทางให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพและนวัตกรรม โดย
บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ/สังคมศาสตร์ ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม ภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ
ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัด
ชายแดนใต้สู่การเรียนรู้สังคม
พหุวัฒนธรรม เพือ่ แก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

5. การบริหารและ
การจัดการ

4 พัฒนาการบริหาร
จัดการสู่องค์กรชั้นนา
โดยเน้นประสิทธิภาพ
และความยั่งยืน

เป้าประสงค์
1. มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล
สารสนเทศ งานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และอนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
3. สร้างระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วย
นโยบาย 5G (Green
campus initiative) เพื่อ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ใน
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ความก้าวหน้าในสายงาน
สร้างขวัญกาลังใจ
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ กรอบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ อววน. และยุทธศาสตร์ มนร.
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ul7
ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง

กรอบพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 13
แผนการ
ศึกษา
แห่งชาติ
20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ด้านที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมุด
หมาย 1-6

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมและระเทศชาติ

นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
อววน.

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริการวิชาการ วิชาชีพที่มี
มาตรฐาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
และสังคมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

ด้านที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและ
ความเสมอภาค หมุดหมาย 7-9

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากาลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน
P10, 11 และ 12

แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนา
กาลังคนและสถาบันความรู้
P1, 2, 3, 4, 5 และ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้าน
วิชาชีพและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านที่ 3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
หมุดหมาย 10-11

ด้านที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการ
พลิกโฉมของประเทศ
หมุดหมาย 12-13

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการศึกษา

แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม P7, 8 และ 9
แพลตฟอร์ม 4 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
P13, 14 และ 15
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริการวิชาการ วิชาชีพที่มี
มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

P16 ปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการบริหารจัดการสู่
องค์กรชั้นนาโดยเน้น
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
เป้าประสงค์
1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศ
2. นักศึกษา/บัณฑิต มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ตามมาตรฐานระดับสากล
3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาการศึกษากลยุทธ์
4. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนการสอนแบบครบวงจร
5 การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ รวมทั้งการดารงชีวิตของ
นักศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
กลยุทธ์
1. บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน ที่มีความหลากหลาย ทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทาของบัณฑิต
4. จัดหางบประมาณจากแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา/บัณฑิต
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
7. สนับสนุนการเรียนการสอนเชื่อมโยงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะแก่นักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. มีผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
2. งานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับชุมชน สังคมและอุตสาหกรรม
3. งานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้หรือตอบโจทย์ความต้องการเพื่อนาไปสู่
การแก้ปัญหาของชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป้าประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบูรณาการด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ใน
สามจังหวัดชายแดนใต้
2. เป็นมหาวิทยาลัยหลักในการบริการและวิชาการ ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะทางให้บริการวิชาการและวิชาชีพและนวัตกรรม โดยบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การ
เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนาโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล สารสนเทศ งานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
3. สร้างระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) เพื่ออนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ความก้าวหน้าในสายงาน สร้างขวัญกาลังใจ
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ตารางแสดงรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ และผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.1 มีหลักสูตรทีท่ ันสมัย
และส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและประเทศ

1.1.1 จานวนรายวิชาที่มีการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียน สู่การเป็นผู้ประกอบการ/ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ (KPI 1) (G2/KPI 5D)
1.1.2 จานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนารายวิชาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ หรือตอบสนองความต้องการของประเทศ
(KPI 2) (G2/KPI6)
1.1.3 จานวนหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) 5
หลักสูตร (KPI 3) (G2/KPI 6)
1.2.1 จานวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ (KPI 4)
1.2.2 จานวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับ ในด้าน
ผู้ประกอบการใหม่ (Startup Award) หรือนวัตกรรม
(KPI 5) (G2/KPI 2)
1.2.3 ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพในการสอบ ครั้งแรก (KPI 6)
1.2.4 ร้อยละของจานวนนักศึกษา ทีส่ อบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ก่อนสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า (CEFR:B1)
(KPI 7)
1.2.5 ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ
ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาและการเสริมสร้าง
นวัตกรรม (KPI 8) (G2/KPI 1)
1.2.6 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทา/ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี (KPI 9)
1.2.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป)
(KPI 10)
1.2.8 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพือ่ การสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ (KPI 11) (G2/KPI 3)
1.2.9 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรม เพือ่ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (KPI 12)
(G2/KPI 7)

รายวิชา

ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดาเนินการ
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1.2 นักศึกษา/บัณฑิต มี
คุณภาพทางด้านวิชาชีพ
และนวัตกรรม ตาม
มาตรฐานระดับสากล

กลยุทธ์

โครงการ

บริหารจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอน ที่มี
ความหลากหลาย ทาง
เทคโนโลยี/นวัตกรรม

- โครงการสร้างและพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
เป็นผู้ประกอบการ
- โครงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ แบบมี
ปริญญาและไม่มีปริญญา (Degree and Non-degree) และ
บัณฑิตศึกษา สู่ความเป็นผู้ประกอบการ
- โครงการเตรียมความพร้อม สาหรับการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ ด้านการพัฒนาอาจารย์ สื่อสนับสนุนการเรียนรู้
การเรียนออนไลน์
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน ประกวด
ระดับสถาบันเพื่อไปสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติ
- โครงการส่งเสริม ผลักดันให้ความรู้ จัดอบรมแก่ผู้เรียนเพิ่ม
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ
- โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สูบ่ ัณฑิต
คุณภาพมาตรฐานสากล
- โครงการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียง CEFR
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการเสริมสร้างนวัตกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ
ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีงานทาของบัณฑิต

- โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

จัดหางบประมาณจาก
แหล่งทุน เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
นักศึกษา/บัณฑิต

- โครงการสนับสนุนและจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรม
- โครงการศึกษาดูงาน “การเข้าร่วมกิจกรรม “Open
Innovation Roadshow” ภาคใต้” เพื่อสร้างเครือข่าย

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
ผู้อานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
รองฯฝ่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพ
ผอ.กองนโยบายและแผน
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะ
วิชาชีพและนวัตกรรม
ทักษะการเรียนรู้ที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ
ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

23

24
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดาเนินการ
65 66 67 68 69
5
5
5
5
5

1.3 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอก เพื่อการ
พัฒนาการศึกษา

1.3.1 จานวนหน่วยงานภายในและภายนอกที่ร่วมเป็น
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษากับมหาวิทยาลัย
(KPI 13)

หน่วยงาน

1.4 มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเรียนการสอนแบบ
ครบวงจร

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้
เทคโนโลยีสารเทศ สื่อการเรียนการสอน อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง (KPI 14)
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1.5 การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ
รวมทั้งการดารงชีวิตของ
นักศึกษาภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข

1.5.1 ร้อยละของนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 4
โครงการ (KPI 15)
1.5.2 ร้อยละบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ดารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีความสุข (KPI 16)
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กลยุทธ์

โครงการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษากับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการ
เรียนการสอน อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและข้อตกลง
ร่วมกันภาคีเครือข่าย
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
ภายในและนอกมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ
ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
- โครงการสร้างห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual
Classroom)
- โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย-อิสลาม
- โครงการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม จิต
สาธารณะ
- โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ
ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

สนับสนุนการเรียนการสอน
เชื่อมโยงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะแก่
นักศึกษา

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
2.1 มีผลงาน
วิชาการ งานวิจัย
และนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

2.2 งานวิจยั และ
นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์และสร้าง
มูลค่าเพิ่มในระดับ
ชุมชน สังคมและ
อุตสาหกรรม

2.3 งานวิจยั และ
นวัตกรรม ที่ได้รับ
การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ตัวชี้วัด
2.1.1 จานวนบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการ หรือ
บทความปริทัศน์ (Review article) จากการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล TCI 1 (KPI 17)
2.1.2 จานวนบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการ หรือ
บทความปริทัศน์ (Review article)จากการประชุม
วิชาการที่ตีพิมพ์และจัดอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI
หรือฐานข้อมูลนานาชาติอื่นๆ
(KPI 18)
2.1.3 จานวนเรื่องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
โครงการวิจัยร่วมกับนักวิจยั /องค์กรต่างประเทศ (KPI 19)
2.1.4 ร้อยละของอาจารย์ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 1 หรือ
Scopus หรือ ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติอื่นๆ (KPI 20)
2.1.5 จานวนการยื่นข้อเสนอ Submitted proposal เพื่อ
ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (KPI 21)
2.2.1 จานวนงานวิจยั และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
ในระดับชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม (KPI 22)
2.2.2 จานวนงานวิจยั และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม (KPI 23)
2.2.3 จานวนบุคลากรที่แลกเปลี่ยนเรียนรูส้ ู่ชุมชน ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม (KPI 24)
2.2.4 จานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ออกสื่อต่างๆ (KPI25)
2.2.5 จานวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุน
การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Startup) หรือผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (KPI 26)
2.2.6 จานวนเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (KPI 27)
2.3.1 จานวนผลงานที่ขอยืน่ จดอนุสิทธิบตั รและสิทธิบัตร
(KPI 28)
2.3.2 จานวนรายได้ที่เกิดจากผลงานที่ได้รับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา (KPI 29)
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โครงการ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจยั
และนวัตกรรมให้ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

- โครงการอบรมการเขียนผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ
- โครงการสนับสนุนฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์
- โครงการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจยั ร่วมกับ
ต่างประเทศ
- โครงการวิเคราะห์โจทย์จากงานวิจยั และการวินิจฉัย
ระเบียบวิธีวจิ ัยที่มีคุณภาพ
- โครงการสัมมนาประชุมวิชาการงานวิจยั ระดับชาติ
- โครงการเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย
- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์วจิ ัยและนวัตกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
และนวัตกรรม
ผอ.ศูนย์วจิ ัยและ
นวัตกรรม
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้
หรือตอบโจทย์ความ
ต้องการเพื่อนาไปสู่การ
แก้ปัญหาของชุมชน สังคม
และภาคอุตสาหกรรม

- โครงการสารวจโจทย์วิจยั และสร้างเครือข่ายในพืน้ ที่
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อการสนับสนุนวิจัย
- โครงการสารวจปัญญาและความต้องการของชุมชน
สังคมและภาคอุตสาหกรรมโดยนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เข้าไปประยุกต์และแก้ปัญหา
- โครงการจัดทาสื่อวีดีทัศน์/สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
การเผยแพร่
- โครงการส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ประยุกต์ใช้/ตอบโจทย์ความต้องการชุมชน
และภาคอุตสาหกรรม
- โครงการวิเคราะห์มูลค่ารายได้ของเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาด้วยงานวิจยั และ
นวัตกรรม
- โครงการสนับสนุนการได้รับคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา
- ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่
ผ่านกระบวนการจดสิทธิบัตร
- ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ใน
กระบวนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจยั และนวัตกรรม
ให้ได้รับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าประสงค์
3.1 เป็นศูนย์กลางในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ/สังคมศาสตร์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม ใน
สามจังหวัดชายแดนใต้

3.2 เป็นมหาวิทยาลัยหลัก
ในการบริการวิชาการ ด้าน
การศึกษาเพื่อความมั่นคง
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพที่พึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) (KPI 30)
3.1.2 จานวนศูนย์เฉพาะทางเพื่อให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพที่เพิ่มขึ้น (เดิม13ศูนย์) (KPI 31)
3.1.3 จานวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพจาก
ศูนย์เฉพาะทาง ศูนย์เก่าและศูนย์ใหม่ (KPI 32)
3.1.4 จานวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ
(KPI 33)
3.1.5 จานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ (KPI 34)
3.1.6 จานวนรายได้จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
(KPI 35)
3.1.7 ร้อยละของจานวนงานบริการวิชาการที่ผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพ ได้นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือ
สร้างรายได้ (KPI 36)
3.1.8 จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ
วิชาการ และวิชาชีพ (KPI 37)
3.2.1 ร้อยละของจานวนผู้รับบริการวิชาการด้านการศึกษา
เพื่อความมั่นคงที่พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (KPI 38)
3.2.2 ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการด้าน
การศึกษาเพื่อความมั่นคง มีความเข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรม
ที่ระดับดีขึ้นไป (KPI 39)
3.2.3 จานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง (KPI 40)
3.2.4 จานวนรายได้จากการบริการวิชาการด้านการศึกษา
เพื่อความมั่นคง (KPI 41)
3.2.5 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงที่นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (KPI 42)
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โครงการสาคัญ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบฯ

พัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะทาง
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
และนวัตกรรม โดยบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/
สังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม
ภายใต้สังคมพหุวฒ
ั นธรรม

- โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางด้านการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะ
ทางด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ
- โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน

รองอธิการบดีฝ่าย
ส่งเสริมวิชาการ
ผู้อานวยการกองส่งเสริม
วิชาการฯ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

ส่งเสริมการบริการวิชาการ ด้าน
การศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัด
ชายแดนใต้สกู่ ารเรียนรูส้ ังคมพหุ
วัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและอิสลาม
- โครงการพัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาและบุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ผอ.ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- โครงการบูรณาการการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นพหุ
วัฒนธรรม
- โครงการสารวจความสุขในการอยูใ่ น
สังคมพหุวัฒนธรรมของบัณฑิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนาโดยเน้นประสิทธิภาพและความยัง่ ยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

4.1 มีระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

4.1.1 จานวนระบบงานใช้ระบบสารสนเทศ (KPI 43)
4.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ (KPI 44)
4.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัย/สายสนับสนุน ที่ได้รับ
การพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ (KPI 45)
4.1.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนากระบวนงานด้านการบริหาร
จัดการ (KPI 46)
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สารสนเทศ งานข้อมูลเพื่อ
100 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
10

4.1.5 คะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินหลักธรรมาภิบาลใน
การดาเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (KPI 47)
4.1.6 คะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (KPI 48)
4.1.7 จานวนตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีผลการ
ประเมินในระดับ 5 ตามเกณฑ์ CUPT QA (KPI 49)
4.1.8 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม
อย่างน้อย 3 โครงการต่อปี (KPI 50)
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4.1.9 จานวนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (KPI 51)
(Ranking กลุ่ม2)
4.1.10 ร้อยละของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากโครงการอนุรักษ์
พลังงาน ลดลงเทียบกับการใช้พลังงานของปีที่ผ่านมา (KPI 52)
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1.4.11 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย
(สร้างระบบนิเวศ) (KPI 53)
1.4.12 จานวนองค์ความรู้ที่นามา ใช้ในการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
(KPI 54)
1.4.13 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ ีตาแหน่งทางวิชาการ
(KPI 55)
1.4.14 จานวนของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตาแหน่งระดับชานาญ
การ (KPI 56)
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บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

สร้างระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วย
นโยบาย 5G (Green
campus initiative) เพื่อ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนความก้าวหน้าใน
สายงาน สร้างขวัญ
กาลังใจ

โครงการสาคัญ
- โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
e-document
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบ
ดิจิทัล
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผูใ้ ช้
ระบบงานดิจิทัล
- โครงการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ
- โครงการประเมินผลคุณธรรมและความ
โปร่งใส
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการอนุรักษ์สืบสานศืลปะวัฒนธรรม
ประเพณีพหุวัฒนธรรม

- โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
- โครงการ 5G Generation ใหม่ของ
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
- โครงการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของสายสอนและสาย
สนับสนุน
- โครงการประชุมจัดทา/ทบทวน/ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบฯ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กองกลาง/งานสารสนเทศ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผอ.สานักงานอธิการบดี
ผอ.กองทรัพยากรบุคคล/งานนิติ
กร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกัน
คุณภาพ/หัวหน้างานประกัน
คุณภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
คุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันฯ
คุณภาพ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผอ.สานักงานอธิการบดี
ผอ.กองทรัพยากรบุคคล/
งานนิติกร
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

- โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสายสอนและวิจัย และ
สายสนับสนุน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนาโดยเน้นประสิทธิภาพและความยัง่ ยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

4.1 มีระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

1.4.15 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ PNU Test ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้พื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ (KPI 57)
1.4.16 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ ีความรู้พื้นฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ PNU Test ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้พื้นฐาน ด้าน
ภาษาอังกฤษ (KPI 58)
1.4.17 ระดับความสาเร็จของการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์ (Teaching Professional Standard
Framework) (KPI 59)
1.4.18 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีไ่ ด้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะตามวิชาชีพ (KPI 60)
1.4.19 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจยั ที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลีย่ น
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ
/อุตสาหกรรม (KPI 61) (G2/KPI 4)
1.4.20 ร้อยละของบุคลากร สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะตามวิชาชีพ (KPI 62)
1.4.21 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก (KPI
63)
1.4.22 ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานอยูใ่ นระดับดีขึ้นไป (KPI 64)
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กลยุทธ์

โครงการสาคัญ

ผู้กากับ/ผู้รับผิดชอบฯ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนความก้าวหน้าใน
สายงาน สร้างขวัญ
กาลังใจ

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : การทาผลงาน
วิชาการ งานวิจัย เข้าสู่ตาแหน่ง , การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ , พัฒนางานตามความเชีย่ วชาญ
- โครงการจัดทาข้อมูลเพื่อเข้าสู่ World Ranking
- โครงการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะอาจารย์ (PNU-TPSF)
- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะแหล่งเรียนรู้
Online
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และ
พัฒนาผู้ประกอบการ
- โครงการสารวจความพึงพอใจบุคลากร
- โครงการยกย่องและเชิดชูเกียริบุคลากรดีเด่น
ประจาปี
- โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผอ.สานักงานอธิการบดี
ผอ.กองทรัพยากรบุคคล/
งานนิติกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
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การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม และประเมินผล
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ หมายถึง การถ่ายทอด การสร้างการรับรู้ การสร้างความเข้าใจ ทาให้ทุก
คนในองค์กรเข้าใจแผนกลยุ ทธ์ เกิดความรั บ ผิดชอบ และน าแผนกลยุทธ์ที่ได้ว างไว้สู่ การปฏิบัติ โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยกาหนด
เป้ าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับ องค์กร หน่วยงาน ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีค วาม
สอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น แผนที่ ยุ ทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่ อสารกลยุ ทธ์ ได้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หลักการ
การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนานใหญ่ โดย
อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการให้
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการ
ดาเนิน งาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการพัฒ นา
คุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้ แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยนาเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม เป็นต้น
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้นาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสั ม ฤทธิ์ ” หรื อ RBM (Results Based Management) มาใช้ ในการด าเนิ น งาน โดยการบริห ารงานที่ มุ่ งเน้ น
ผลสัมฤทธิ์เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการงบประมาณ และระบบการวัดผลงาน
เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทาตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicator)
และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่ วงหน้ า รวมทั้งการใช้ ประโยชน์ของข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ ในส่วนของระบบการงบประมาณ เป็นการเชื่อมโยงผลผลิตขององค์กรในแผน
ระดับยุทธศาสตร์กับคาของบประมาณ กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอด
รับ กัน เรี ย กว่า การวางแผน “การงบประมาณที่ มุ่งเน้ นผลงาน” หรือ PBB (Performance Based Budgeting)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing) และต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost)
อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
2. การแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560–2564 สู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒ นามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25602564 สู่การปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการนาแผนกลยุทธ์ การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมาย ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับ ส่วนราชการในสังกัดให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมี
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
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2.1 การถ่ายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ์
การถ่ายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ดาเนินการผ่านเครือข่ายงานด้านแผนของมหาวิทยาลัย โดยการชี้แจง สร้างความเข้าใจในบทบาท
ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่ส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้อง
ทา เวลาดาเนินการ ผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบ งบประมาณดาเนินงาน ตัวชี้วัด โดยมีโครงสร้างองค์กร ระบบงาน
เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 2 ส่วน ได้แก่
(1) การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกกาหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ ต่างๆ ที่มี
เป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ โดยกาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติ
การเป็นรายปี โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุท ธ์ (ในระดับ
ต่างๆ) ตัวชี้วัดความสาเร็จและทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงาน
(2) การปฏิบัติการ (Take Action)
การปฏิบัติการเป็นกระบวนการดาเนินการตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยทั่วไปจะมี 2
ส่วน คือ
(2.1) การปฏิบัติตามแผนงานโครงการตามกลยุทธ์ เพื่อดาเนินการจัดทาผลผลิตหรือให้หน่วยงานปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(2.2) การปฏิ บั ติ ตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ที่ เป็ น พั นธกิจสนับ สนุ น ได้แก่ การจัดการความรู้
(Knowledge management) ในองค์ กร หรื อการพั ฒ นาองค์ กรและการจั ดการ (Management development)
เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้ องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ การ
ปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องดาเนินการได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพ
เพื่อเพิ่มผลผลิต ฯลฯ ซึ่งองค์กรสามารถสร้างหรือพัฒนาให้เกิดกระบวนการสร้างคุณค่าแก่องค์กรได้
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แนวทางการแปลงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
ระดับองค์กร

ระดับคณะ/
วิทยาลัย/สานัก/
กอง

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับองค์กร

บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ของ
คณะ/วิทยาลัย/สานัก/กอง
ที่สนับสนุนเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดระดับองค์กร

บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ในงาน
ประจาของคณะ/วิทยาลัย/
สานัก/กอง

เป้าประสงค์ในระดับคณะ/
วิทยาลัย/สานัก/กอง
ตัวชี้วัดระดับคณะ/สานัก/กอง

ระดับบุคคล

บทบาท หน้าที่ ของบุคคลที่
สนับสนุนเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา

บทบาท หน้าที่
งานของบุคคล
(Job Description)

งานที่ได้รับ
มอบหมายเป็น
พิเศษ

เป้าประสงค์ในบุคคล

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ได้แก่
2.2.1 แผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ บ่งบอกความสาคัญในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติในการบรรลุถึงเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
2.2.2 แผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นเครื่องมือในการทบทวนแผนกลยุทธ์ (Rolling Plan)
การกาหนดผลผลิต ทรัพยากร ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และนาสู่แผนการปฏิบัติราชการประจาปี (Action Plan)
ทั้งนี้ การจัดทาแผนปฏิ บัติราชการประจาปี เป็นการกาหนดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ตั วชี้วัด และค่าเป้าหมาย และ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2.2.3 การบริหารโครงการ เป็นเครื่องมือในการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์และจัดทา
ข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ/หรือกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
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2.2.4 การจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการประจาปี เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับบุคคล
2.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
2.3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ชี้แจง ทา
ความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรใน
สังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น
2.3.2 พิจารณาสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่กาหนดไว้สามารถดาเนินไปได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงาน ต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับ
บุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
2.3.3 การสร้ างพลั ง และความร่ ว มมื อ เพื่ อ น าไปสู่ ผ ลที่ ตั้ งเป้ า หมายไว้ ตามแผนงานและ
โครงการ เรื่องที่ย ากที่สุด คือ การเปลี่ย นแปลงและการให้ บุคลากรยอมรับการเปลี่ ยนแปลง ดังนั้น วิธีการที่จะ
นามาใช้ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และการจูงใจ
2.3.4 มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่ส่วนราชการใน
สังกัด และบุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่สาคัญให้ แก่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
หรือหน่วยงานเทียบเท่า
2.3.5 การบริหารผลการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการดาเนินงาน ให้
มีกลไกเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการดาเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจว่า
จะต้องมีการแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามลาดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส
ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช้การกาหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การกาหนดตารางเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดการจัดทากิจกรรม เป็นกลไกกากับ
2.3.6 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของงานหรือ โครงการ และความส าเร็ จ ขององค์ ก ร
มหาวิทยาลั ยจะจัดให้ มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้ เกิดการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูป
ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการของ สมศ. และหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ
การกากับ ติดตาม และประเมินผล
การกากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ เป็นกิจกรรมสาคัญที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ผู้บริหารและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบผลการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถนาผลประเมินมาใช้ในการวางแผนหรือปรับปรุง
วิธีก ารด าเนิ น งาน หรือ ปรั บ เปลี่ ย นเป้ าหมายของโครงการหรือ กิจ กรรมต่ าง ๆ ให้ เหมาะสมกับ ทรัพ ยากรหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีหรือรายปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์
ไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ

33
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ นาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิ บัติราชการ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดทาหรือปรับแผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไป
4. เพื่ อ ต้ อ งการทราบผลผลิ ต หรื อ ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ จ ากแผนกลยุ ท ธ์ ในด้ า นการบริ ห ารและการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
1. หลักการ
หลังจากที่หน่วยงานทุกหน่วยงานได้ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์แล้ว จาเป็นต้องมีการกากับติดตาม และ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดใน
เวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามและประเมินผลจะประเมินผลจากตัวชี้วัด ผลสาเร็จจากการดาเนินงาน (KPI)
ในตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
สาหรับกระบวนการกากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สาคัญ
ได้แก่
1. การติดตามผลการดาเนินงาน (Track Status)
การติดตามผลการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของ
องค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ การ
ติดตามผลการดาเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่
ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามผลการดาเนินงานนี้ หมายรวมถึง การรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของ
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี (ตามที่ได้มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในทุกระดับ)
2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress)
การรายงานความก้าวหน้า เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว ผู้มีหน้าที่ในการกากับติดตาม
ผลจะต้องจัดทารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่ง
ข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับดาเนินการปรับปรุง แก้ไขการ
ปฏิบัติงานหรือจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม
3. การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation)
การวัดและประเมิน ผลจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการนาเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสาเร็จ
ของการปฏิ บั ติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กาหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูล พื้นฐานในการ
วางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาต่อไปขององค์กร
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การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ โดย
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report – SAR) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้ และนาผลที่ได้รายงานผู้บริหารให้รับทราบต่อไป การวัด
และประเมินผล ประกอบด้วย
3.1 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ระดับเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
3.2 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ระดับแผนงานโครงการหรือกิจกรรม
3.3 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ขององค์กรภายนอก ได้แก่
3.3.1 สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3.3.2 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3.3.3 สานักงบประมาณ (การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ : PART)
3.4 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ U-Multirank การประเมินวิเคราะห์สมรรถนะมหาวิทยาลัย 5
ด้าน ได้แก่ ด้าน คือ ชื่อเสียงในเรื่องงานวิจัย , คุณภาพของการเรียนการสอน,บทบาทที่เกี่ยวกับการศึกษาระหว่าง
ประเทศ,ผลแห่งความเร็วจากการถ่ายทอดความรู้ ,การริเริ่มในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ และการมีส่วน
ร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตของภูมิภาค
หมายเหตุ : การสรรหาผู้ ป ระเมิน ภายในและภายนอกให้ เป็น ไปตามเงื่อนไขที่ส านักประเมินผลภายนอกต่าง ๆ
กาหนดไว้
2. กรอบการกากับ ติดตาม และประเมินผล
สาหรับกรอบการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของงานหรือโครงการ และความสาเร็จของ
องค์กรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ที่ ได้จริงกับเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ ทั้ งในรู ป ผลผลิ ต (output) และผลลั พ ธ์ (outcome) ทั้ งนี้ จะใช้รูป แบบการประเมิน 3 ลั ก ษณะ คื อ (1) การ
ประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ
(3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหว่างดาเนินโครงการ (Inprocess evaluation) และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้ ก ารบู ร ณาการระบบการ
ประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ
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3. ขั้นตอนการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การกากับติดตาม และประเมินผล
แผนกลยุทธ์
- วิสัยทัศน์
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้าประสงค์
- ตัวชี้วัด
- กลยุทธ์
- โครงการ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี

การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
สู่ระดับคณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน
หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า

กองนโยบายและแผน
(รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินประโยชน์และ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีและแผนกลยุทธ์)

เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- วิสัยทัศน์
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้าประสงค์
- ตัวชี้วัด
- กลยุทธ์
- โครงการ
- ตัวชี้วัดโครงการ
- ผู้รับผิดชอบ
- งบประมาณ
- การจัดทาคารับรอง
ปฏิบัติราชการ

เสนอผู้บริหารระดับ
หน่วยงาน

เสนอเอกสาร
ข้อเสนอโครงการ
ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

บรรจุลงแผนปฏิบัติราชการ/
ดาเนินโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติ
โครงการภายใน 15 วัน

ประกอบด้วย
- การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
- การติดตามแผนโครงการ/กิจกรรม รายเดือน
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

เสนอสภามหาวิทยาลัย

มหาวิท ยาลัย นราธิว าสราชนคริน ทร์ กาหนดกรอบและขั้นตอนการกากับ ติดตาม และประเมิน ตั้งแต่
กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า กระบวนการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และการเสนอข้อเสนอโครงการ ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ แผนที่ยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจาปี แบบฟอร์มเสนอโครงการ และแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติโครงการ
หรือกิจกรรม
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังกาหนดกลไกในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กาหนดให้รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้น
โครงการพร้อมรูปเล่มรายงานผล
2. กาหนดให้รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมเป็นรายเดือนทั้งโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
และโครงการต่อเนื่ อง ทุกวันที่ 5 ของเดือน ประกอบด้วยข้อมูล การปฏิบัติโครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดที่
สามารถปฏิบัติได้
3. กาหนดให้รายงานผลการเบิกจ่ายทุกงบประมาณและผลผลิตเป็นรายเดือน
4. กาหนดให้มีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ปีละ 1 ครั้ง
5. กาหนดให้มีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นรายไตรมาสพร้อม
รายงานผลแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
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ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
วัน ที่ 1-2 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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