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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ าและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรได้รับอนุมัติทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
3. มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มคี วามทันสมัยเอือ้ ต่อการจัดการเรียน
การสอน และสร้างนวัตกรรม
5. บุคลากรส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสาเร็จของงานให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นในการรวม
พัฒนามหาวิทยาลัย
6. มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ที่ใหบริการแกคนในพื้นที่
7. มีการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
8. มีวารสารด้านวิทยาศาสตร์ และวารสารด้านสังคมศาสตร์ อยูในฐานข้อมูล TCI กลุม 1
จุดออน
1. บุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มตี าแหนงทางวิชาการมีจานวนน้อย
2. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตาแหนง มีจานวนน้อย
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพนอย
4. สิ่งอานวยความสะดวกและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูม้ ีน้อย (เพิ่มเติม)
โอกาส
1. เปนมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพในระดับ
ปวช. ปวส. และ ระดับปริญญา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
2. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคมท้องถิ่น
3. เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
5. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสนามบิน และประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้มี
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
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อุปสรรค
1. สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีผลตอการสรรหาบุคลากร ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. ตนทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสูง เนื่องจากที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยห่างไกล
จากส่วนกลาง
3. คะแนนผลการสอบระดับชาติของนักเรียนในพื้นที่อยู่ในระดับต่า (เพิ่มเติม)
ปรัชญา
ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
สังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาอันดับหนึ่งของสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564
อัตลักษณ์
เก่งเทคโนโลยี มีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้ สูง้ าน เด่นด้านคุณธรรม ดารงตนได้ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
เอกลักษณ์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพืน้ ฐานพหุวัฒนธรรม
นิยามศัพท์อธิบายวิสัยทัศน์
ด้านวิชาชีพ
หมายถึง ศึกษาเล่าเรียนจบแล้วมีความรู้ ความชานาญ
สามารถประกอบวิชาชีพได้ทันที ภายใต้พหุ
วัฒนธรรม
ด้านนวัตกรรม
หมายถึง ทุกสาขาวิชาสามารถผลิตนวัตกรรมภายใต้
พหุวัฒนธรรม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
หมายถึง จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี
วัฒนธรรมองค์กร
มหาวิทยาลัยแห่งการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
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ค่านิยม
PNU
P-Personality (บุคลิกภาพ)
N- Noble (การเชิดชูเกียรติ)
U-Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว)
สมรรถนะหลัก
มนร.
ม - มีวนิ ัย
น - น้าใจงาม
ร - รักษามาตรฐาน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มคี ุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มคี ุณภาพ มุง่ สู่ Thailand 4.0
3. บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สูอ่ งค์กรชั้นนา
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ของพันธกิจ
1. บัณฑิตมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาชีพและ
นวัตกรรม มีมาตรฐานใน
ระดับสากล

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1.1 จานวนรางวัลทีน่ ักศึกษา/บัณฑิต
ได้รับในระดับชาติ และนานาชาติ
อย่างน้อย 100 รางวัล
1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพใน การสอบครัง้ แรก
อย่างน้อย 70
1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ ก่อนสาเร็จ
การศึกษา เท่ากับ 100
(รอประกาศเกณฑ์)
1.4 ร้อยละบัณฑิตที่มงี านทาภายใน 1 ปี
อย่างน้อย 95
1.5 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทาตรงตาม
สาขาภายใน 1 ปี อย่างน้อย 70
1.6 ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรมอยู่ในระดับดีขนึ้ ไป จากการ
สารวจผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ 100

2560
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ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดาเนินการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ของพันธกิจ
2.1 ผลงานวิชาการ
งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรม ที่ได้รับ
การเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

2.1.1 จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 650 ผลงาน
(เดิม 1,000 ผลงาน)
2.1.2 จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 50 ผลงาน
2.2 งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 2.2.1 จานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรม ที่
หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองจาก
นาไปใช้ประโยชน์ และ หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่นาไปใช้
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้
สามจังหวัดชายแดนใต้ อย่างน้อย 100 ผลงาน
2.2.2 จานวนหน่วยงานภายนอก หรือผู้
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ที่ได้รบั ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
อย่างน้อย 200 หน่วยงาน
2.3 งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 2.3.1 จานวนผลงานของมหาวิทยาลัยที่
หรือนวัตกรรม ที่ได้รับ ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การคุ้มครองทรัพย์สิน อย่างน้อย 10 ผลงาน
ทางปัญญา

ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดาเนินการ
2561 2562 2563
115
130
145
(215) (345) (490)

2564
160
(650)

150
8
(13)

200
10
(23)
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12
(35)
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15
(50)

10

15
(25)
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(45)
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(70)

30
(100)
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35
(60)

40
(100)

45
(145)

55
(200)

0

1

2
(3)

3
(6)

4
(10)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ของพันธกิจ
3.1 การบริการวิชาการ
วิชาชีพ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
และสังคม

3.2 เป็นศูนย์กลางใน
การบริการวิชาการ
วิชาชีพ ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
3.1.1 ร้อยละของจานวนผู้รับบริการ
วิชาการ วิชาชีพ ที่พึงพอใจ ในระดับดี
ขึ้นไป อย่างน้อย 80
3.1.2 ร้อยละของจานวนโครงการ
บริการวิชาการ วิชาชีพทีผ่ ่านเกณฑ์
ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
อย่างน้อย 90
3.2.1 จานวนศูนย์เฉพาะทางเพือ่
ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ
อย่างน้อย 11 ศูนย์
(เดิม 8 ศูนย์)
3.2.2 จานวนครั้งของผู้รบั บริการ
วิชาการ วิชาชีพจากศูนย์เฉพาะทาง
อย่างน้อยรวมกัน 500 ครั้ง
3.2.3 จานวนหน่วยงานที่เข้ารับ บริการ
วิชาการ วิชาชีพจากศูนย์
อย่างน้อย 350 หน่วยงาน
(เดิม 500 หน่วยงาน)
3.2.4 จานวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ
จากศูนย์ อย่างน้อย 3,000 คน
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ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดาเนินการ
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1
(4)

4
(8)

1
(9)

2
(11)

50

80
(130)

100
(230)

120
(350)

150
(500)

50

60
(110)

70
(180)

80
(260)

90
(350)

300

480
(780)

600
720
900
(1,380) (2,100) (3,000)

** ศูนย์เฉพาะทาง จานวน 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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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของพันธกิจ
4.1 การอนุรักษ์ สืบสาน 4.1.1 จานวนกิจกรรม การอนุรักษ์ สืบ
ศิลปวัฒนธรรมของ
สานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุ
สังคมพหุวัฒนธรรม
วัฒนธรรม อย่างน้อย 200 กิจกรรม
4.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม
อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี
และอย่างน้อย 90

2564
50
(200)

80

84

86

88

90

4.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม
อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี
และอย่างน้อย 90

80

84

86

88

90

4.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถ
ดารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้
อย่างมีความสุข อย่างน้อย 90
(สารวจจากบัณฑิต)
4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 80
(สารวจจากผู้ใช้บัณฑิต)

80

84

86

88

90

70

74

76

78

80

1.โครงการพระราชทานปริญญาบัตร
2.โครงการวันสถาปนา
3.โครงการรอมฎอน / เมาลิด
4.โครงการหล่อเทียน
5.โครงการทอดกฐิน
6.โครงการวันไหว้ครู/ราลึกพระคุณครู

4.2 บัณฑิตสามารถ
ดารงชีวิต ภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข

2560
30

ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดาเนินการ
2561 2562 2563
35
40
45
(65)
(105) (150)

1.โครงการพระราชทานปริญญาบัตร
2.โครงการวันสถาปนา
3.โครงการรอมฎอน / เมาลิด
4.โครงการหล่อเทียน
5.โครงการทอดกฐิน
6.โครงการวันไหว้ครู/ราลึกพระคุณครู
7.โครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนา
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของพันธกิจ
2560
5.1 องค์กรที่บริหาร
5.1.1 จานวนระบบสารสนเทศ ที่ถูก
1
จัดการด้วยระบบ
นามาใช้ในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างน้อย 5 ระบบ
1.การเงิน
2.งานวิจัย
3.นักศึกษา
4.บุคลากร
5.งานประกัน
ฯลฯ (ดูจาก TOR ระบบการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5.1.2 ร้อยละของจานวนผู้ใช้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีระดับความพึง
พอใจ ระดับดีขนึ้ ไป อย่างน้อย 80
(งานสารสนเทศประเมินกลุ่มผู้บริการ
นักศึกษา/บุคลากร)
5.2 เป็นองค์กรแห่งการ 5.2.1 จานวนองค์ความรู้ดา้ นการบริหาร
เรียนรู้
จัดการ อย่างน้อย 40 องค์ความรู้
5.2.2 จานวนเครือข่ายในมหาวิทยาลัยที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 8 เครือข่าย
(ขอให้เลือกเครือข่ายลาดับที่ 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.วิเทศสัมพันธ์
14.สหกิจศึกษา
15.งานเลขานุการ
16.งานสารบรรณ

ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดาเนินการ
2561 2562 2563
1
1
1
(2)
(3)
(4)

2564
1
(5)

74

76

78

80

10
(10)
2
(2)

10
(20)
2
(4)

10
(30)
2
(6)

10
(40)
2
(8)
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เป้าประสงค์/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของพันธกิจ
5.3 เป็นองค์กรที่มีการ 5.3.1. ร้อยละของคะแนนที่
บริหารจัดการด้วยหลัก มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินหลัก
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลในการดาเนินการ
อย่างน้อย 80
5.3.2 ร้อยละของคะแนนที่
มหาวิทยาลัยได้รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินการ อย่างน้อย 80
5.4 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถตรงตาม
ภาระงาน มีขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มศักยภาพ

2560
-

ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดาเนินการ
2561 2562 2563
72
74
76

2564
80

70

72

74

76

80

5.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะตามวิ ช าชี พ
เท่ากับ 100

80

85

90

95

100

5.4.2 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและ
วิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อย่างน้อย 18

10

18

19

20

21

5.4.3 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและ
วิจัยที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 25

15

18

21

23

25

5.4.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป อย่างน้อย 80

60

65

70

75

80

5.4.5 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่ตาแหน่งที่สงู ขึ้น
อย่างน้อย เพิ่มขึ้น 2

-

-

1

1
(2)

2
(4)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมี
คุณภาพ
ทางด้าน
วิชาชีพและ
นวัตกรรมมี
มาตรฐานใน
ระดับสากล

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

1.1 จานวนรางวัลทีน่ ักศึกษา/
บัณฑิตได้รับในระดับชาติ
และนานาชาติ
อย่างน้อย 100 รางวัล

พัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพทางด้าน
วิชาชีพและ
นวัตกรรมมีมาตรฐาน
ในระดับสากล

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

1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพใน
การสอบครั้งแรก
อย่างน้อย 70

ส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักศึกษาสอบ
ผ่านมาตรฐาน
วิชาชีพ

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

1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ก่อนสาเร็จ
การศึกษา เท่ากับ 100

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา

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

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
ผู้อานวยการ
กองวิชาการฯ
คณะ /วิทยาลัย
และสถาบัน /
ศูนย์ฯ
(มอบกอง
ส่งเสริมฯรวบรวม
จากส่วนราชการ)
มอบ อ.มารียะ
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
ผู้อานวยการ
กองวิชาการฯ
(รวมปวช.และ
ปวส.ด้วย)
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
ผู้อานวยการ
กองวิชาการฯ
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน
ศูนย์ภาษา

11

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
เป้าประสงค์

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

1.4 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทา
ภายใน 1 ปีอย่างน้อย 95

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีงาน
ทาของบัณฑิต

1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการมีงานทา
(กองพัฒนาฯ)
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.4,1.5)
2.โครงการสร้างเครือข่าย
กับสถานประกอบการ
และผู้ใช้บัณฑิต
(กองส่งเสริมฯ)
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.4,1.5)

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา /
ผู้อานวยการ
กองวิชาการฯ/
ผู้อานวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1.โครงการบูรณาการ
การเรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.6)

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา /
ผู้อานวยการ
กองวิชาการฯ/
ผู้อานวยการ
กองพัฒนา
นักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย
และสถาบัน

1.5 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทา
ตรงตามสาขาภายใน 1 ปี
อย่างน้อย 70

1.6 ร้อยละของบัณฑิตที่มี
คุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป เท่ากับ 100

2.โครงการสารวจความมี
คุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิต
(จากการสารวจผู้ใช้บัณฑิต)
(ยศ.1/ตัวชี้วัด1.6)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

2.1 ผลงาน
วิชาการ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม ที่
ได้รับการ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ

2.1.1 จานวนผลงานวิชาการ
งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
อย่างน้อย 650 ผลงาน

ส่งเสริมและพัฒนา
ผลงานวิชาการ
งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์
หรือนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพ

1.โครงการสร้างแรงจูงใจใน
การผลิตผลงานวิชาการ
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.1.1)
2. โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต
ผลงาน วิชาการ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.1.1)
3.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.1.1, 2.1.2)
4.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกวด
แข่งขันผลงานทางวิชาการ
งานวิจยั และนวัตกรรม
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.1.2)

2.2 งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ที่
นาไปใช้
ประโยชน์ และ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสาม
จังหวัดชายแดน
ใต้

2.2.1 จานวนผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
ที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่
นาไปใช้ประโยชน์ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้
อย่างน้อย 100 ผลงาน

ส่งเสริมการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ที่นาไปใช้
ประโยชน์ และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสาม
จังหวัดชายแดนใต้

1.โครงการสร้างฐานข้อมูล
ความต้องการของชุมชน
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.2.1)
2.โครงการพัฒนางานวิจัยที่
สนองความต้องการของชุมชน
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.2.1)
3.โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและผลงานวิจัย
สู่การนาไปใช้ประโยชน์
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.2.1,
2.2.2)
4.โครงการประเมินการนา
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์
(ยศ.2/ตัวชี้วัด2.2.2)

2.1.2 จานวนผลงานวิชาการ
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 50 ผลงาน

2.2.2 จานวนหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้ที่นาไปใช้
ประโยชน์ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ที่ได้รับ
ประโยชน์จากผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
อย่างน้อย 200 หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย/
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม /
ผู้อานวยการ
กองฯ/ คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย/
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม /
ผู้อานวยการ
กองฯ/ คณะ
/วิทยาลัย/
สถาบัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

2.3 งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ที่
ได้รับการ
คุม้ ครอง
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

2.3.1 จานวนผลงานของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างน้อย 10 ผลงาน

พัฒนาระบบงาน
สนับสนุนการได้รับ
การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา

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

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย/
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม /
ผู้อานวยการ
กองฯ/ คณะ
/วิทยาลัย/
สถาบัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

3.1 การบริการ
วิชาการ วิชาชีพ
ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของชุมชน และ
สังคม

3.1.1 ร้อยละของจานวน
ผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ
ที่พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป
อย่างน้อย 80

ส่งเสริมการบริการ
วิชาการ วิชาชีพ ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
และสังคม

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

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ/
ผู้อานวยการ
กองส่งเสริมฯ/
คณะ /
วิทยาลัย/
2. โครงการบริการวิชาการ สถาบัน
วิชาชีพ
(ยศ.3/ตัวชี้วัด3.1.1, 3.1.2)

3.1.2 ร้อยละของจานวน
โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์ความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป
อย่างน้อย 90
3.2 เป็น
3.2.1 จานวนศูนย์เฉพาะ
จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ 1.โครงการจัดตั้งศูนย์
ศูนย์กลางใน
ทางเพื่อให้บริการวิชาการ เฉพาะทางด้าน
เฉพาะทางด้านวิชาการ
การบริการ
วิชาชีพ อย่างน้อย 10 ศูนย์ วิชาการ วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาการ วิชาชีพ
(ยศ.3/ตัวชี้วัด3.2.1)
ในสามจังหวัด 3.2.2 จานวนครั้งของ
ชายแดนภาคใต้ ผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ
2. โครงการพัฒนา
จากศูนย์เฉพาะทาง รวมกัน
ศักยภาพศูนย์เฉพาะ
อย่างน้อย 500 ครั้ง
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
(ยศ.3/ตัวชี้วัด3.2.2 ,3.2.3
,3.2.4)
3.2.3 จานวนหน่วยงานที่
เข้ารับบริการวิชาการ
วิชาชีพจากศูนย์
อย่างน้อย 350 หน่วยงาน
3.2.4 จานวนผู้เข้ารับบริการ
วิชาการจากศูนย์
อย่างน้อย 3,000 คน

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ /
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย/
ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม /
ผู้อานวยการ
กองฯ/ คณะ
/วิทยาลัย/
สถาบัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

4.1 การอนุรักษ์
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของ
สังคมพหุวัฒนธรรม
(เน้นบุคลากร
และนศ.)

4.1.1 จานวนกิจกรรม 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/
ราลึกพระคุณครู
7.โครงการวันสาคัญทาง
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(ยศ.4/ตัวชี้วัด 4.1.1)

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาฯ/
ผอ.สนอ./
ผู้อานวยกา
รกองฯ /
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

4.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรม อย่างน้อย 4
โครงการต่อปี
และอย่างน้อย 90

2. พัฒนาระบบและ
กลไกสนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาและ
บุคลากร

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

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียน
การสอน กิจกรรม
นักศึกษาให้สามารถ
ดารงชีวิตภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม

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

1.โครงการพระราชทานปริญญา
บัตร
2.โครงการวันสถาปนา
3.โครงการรอมฎอน / เมาลิด
4.โครงการหล่อเทียน
5.โครงการทอดกฐิน
6.โครงการวันไหว้ครู/ราลึกพระ
คุณครู

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาฯ/
ผอ.สนอ./
ผู้อานวยกา
รกองฯ /
คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน

4.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม การ
อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคม
พหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 4
โครงการต่อปี
และอย่างน้อย 90

4.2 บัณฑิต
สามารถดารงชีวิต
ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข

1.โครงการพระราชทานปริญญาบัตร
2.โครงการวันสถาปนา
3.โครงการรอมฎอน / เมาลิด
4.โครงการหล่อเทียน
5.โครงการทอดกฐิน
6.โครงการวันสาคัญทาง ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

4.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่
สามารถดารงชีวิตภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่าง
มีความสุข อย่างน้อย 90

รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาฯ/
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิขาการ
ผู้อานวยการ
กองพัฒนาฯ/
ผู้อานวยการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
4.2.2 ร้อยละระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ใน
ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 80

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
2. โครงการสารวจ
กองส่งเสริมฯ
ความสุขในการอยู่ในสังคม คณะ /
พหุวัฒนธรรมของบัณฑิต วิทยาลัย/
(ยศ.4/ตัวชี้วัด 4.2.2)
สถาบัน
(สารวจผู้ใช้บัณฑิต)
โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนา
เป้าประสงค์
5.1 องค์กรที่
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.2 เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

5.3 เป็นองค์กรที่
มีการบริหาร
จัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

5.1.1 จานวนระบบ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ที่ถูกนามาใช้ใน เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการ อย่าง
เพือ่ การบริหารจัดการ
น้อย 5 ระบบ

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

5.1.2 ร้อยละของจานวน
ผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีระดับความ
พึงพอใจ ระดับดีขึ้นไป
อย่างน้อย 80
5.2.1 จานวนองค์ความรู้
ส่งเสริมและ
ด้านการบริหารจัดการ
สนับสนุนการสร้าง
อย่างน้อย 40 เรื่อง
เครือข่ายและการ
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่าง
เครือข่าย

2 โครงการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
เทคโนโลยี
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.1.2)

5.2.2 จานวนเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่าง
น้อย 8 เครือข่าย

3.โครงการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.2.2)

5.3.1. ร้อยละของคะแนนที่ พัฒนาระบบการ
มหาวิทยาลัยได้รับการ
บริหารจัดการตาม
ประเมินหลักธรรมาภิบาลใน หลักธรรมาภิบาล
การดาเนินการ อย่างน้อย 80

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

1.การเงิน
2.งานวิจัย
3.นักศึกษา
4.บุคลากร
5.งานประกัน

1.โครงการจัดการความรู้
(KM) (ฝ่ายวิชาการ)
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.2.1)
2.โครงการประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดี (best
practice)
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.2.1)

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

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

ผอ.สนอ./
ผอ.กองทุก
กอง/คณะ /
วิทยาลัย/
สถาบัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนา
เป้าประสงค์

5.4 บุคลกรมี
ความรู้
ความสามารถตรง
ตามภาระงาน มี
ขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน
อย่างเต็ม
ศักยภาพ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ

5.3.2 ร้อยละของคะแนนที่
มหาวิทยาลัยได้รับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการ
อย่างน้อย 80

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

5.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ 1.พัฒนาคุณวุฒิ
ได้รับการพัฒนาความรู้และ ตาแหน่งทางวิชาการ
ทักษะตามวิชาชีพ 100
สร้างความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ
5.4.2 ร้อยละของบุคลากร
สายสอนและวิจัยที่มีคุณวุฒิ 2. สร้างขวัญกาลังใจ
ปริญญาเอกอย่างน้อย 21 แก่บุคลากรทุกระดับ

1 โครงการพัฒนาคุณวุฒิ
ของบุคลากร
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.4.2)

5.4.3 ร้อยละของบุคลากร
สายสอนและวิจัยที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 25

3 โครงการสร้างความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.4.1)

5.4.4 ร้อยละของบุคลากรที่
มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป

2 โครงการพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการ
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.4.3)

4 โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.4.1)
5. โครงการสร้างขวัญและ
กาลังใจ
(ยศ.5/ตัวชี้วัด 5.4.4)

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

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

20

การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ หมายถึง การถ่ายทอด การสร้างการรับรู้ การสร้างความ
เข้าใจ ทาให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจแผนกลยุทธ์ เกิดความรับผิดชอบ และนาแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้สู่
การปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่ ระดับ
หน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยกาหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน ไปจนถึง
ระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุล
ระหว่างมิติป ระสิท ธิผล มิติคุณภาพ มิติป ระสิท ธิภาพ และมิติก ารพัฒนาองค์ก ร โดยใช้ หลัก การ
Balanced Scorecard เข้ามาช่วยและแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสารกล
ยุทธ์ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการ
การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ย นแปลงการบริหารของภาครัฐ
ขนานใหญ่ โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (NewPublic Management) โดย
แนวคิดดังกล่าวต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้น
ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสั ม ฤทธิ์ ผ ลของการด าเนิ น งาน ทั้ ง ในแง่ ข องผลผลิ ต ( Output) และผลลั พ ธ์
(Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ โดยนาเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม เป็นต้น
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้นาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์”หรือ RBM (Results Based Management) มาใช้ในการดาเนินงาน โดยการบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการวางแผนเชิง กลยุทธ์ ระบบการงบประมาณ และ
ระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของ
การปฏิบัติงานอย่างชัด เจนและสามารถวัด ผลได้อย่างเป็นรูป ธรรม โดยการจัด ท าตัว ชี้วัดผลการ
ดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ ประโยชน์
ของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ ในส่วนของ
ระบบการงบประมาณ เป็ น การเชื่ อ มโยงผลผลิ ต ขององค์ ก รในแผนระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ กั บ ค าขอ
งบประมาณกล่ าวคื อ ผลผลิ ต หลัก ในแผนยุ ท ธศาสตร์ กั บ เม็ ด เงิน งบประมาณจะต้ อ งสอดรั บ กั น
เรียกว่าการวางแผน “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน” หรือ PBB (Performance Based Budgeting)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing) และต้นทุนต่อหน่วย
(Unit cost) อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
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2. การแปลงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 สู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
สู่ก ารปฏิบัติ นั้น ในที่นี้ หมายถึงการนาแผนกลยุ ท ธ์มหาวิท ยาลัย นราธิว าสราชนครินทร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ไปจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมาย ให้แก่ ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
สาหรับส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง ทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี้
2.1 การถ่ายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ์
การถ่ายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ์ระดับ มหาวิทยาลัย สู่หน่ว ยงาน
ระดับ คณะวิท ยาลัย /สถาบัน หรือหน่ว ยงานเทีย บเท่า ดาเนินการผ่านเครือข่ายงานด้านแผนของ
มหาวิทยาลัย โดยการชี้แจง สร้างความเข้าใจในบทบาทของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า ที่ส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของมหาวิทยาลัย
ทั้งนีก้ ลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมที่ต้องทาเวลาดาเนินการ ผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบ งบประมาณดาเนินงาน ตัวชี้วัด โดยมี
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้ว ย
กระบวนงานย่อย 2 ส่วน ได้แก่
(1) การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกกาหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน
และโครงการต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผน กลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้จัด ท าแผนปฏิบั ติก ารเป็นรายปี โดยหน่ว ยปฏิบั ติจะต้อ งแสดงให้เ ห็นถึ ง
ความสัมพันธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่างๆ) ตัวชี้วัด
ความสาเร็จและทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงาน
(2) การปฏิบัติการ (Take Action)
การปฏิบัติการเป็นกระบวนการดาเนินการตามแผนงานโครงการ หรือ
กิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ
(2.1) การปฏิบัติตามแผนงานโครงการตามกลยุทธ์ เพื่อดาเนินการจัดทาผลผลิต
หรือให้หน่วยงานปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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(2.2) การปฏิบัติตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในองค์กรหรือการพัฒนาองค์กร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
มากมาย จากเครือข่ายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความ
พร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล โดยทั่ ว ไปสิ่ ง ที่ ต้ อ งด าเนิ น การได้ แ ก่ การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพื่อ
เพิ่มผลผลิต 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 งาน
ของบุคคล
(Job Description)

งานที่ได้รับ
มอบหมายเป็น
พิเศษ

เป้าประสงค์ในบุคคล

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ได้แก่
2.2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ บ่งบอกความสาคัญในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติในการบรรลุถึง
เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2.2.2 แผนปฏิบ ัต ิร าชการประจ าปี เป็น เครื่อ งมือ ในการทบ ทวนแผนกลยุท ธ์
(RollingPlan) การกาหนดผลผลิต ทรัพยากร ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และนาสู่แผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (Action Plan) ทั้ ง นี้ การจัด ท าแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปี เป็น การก าหนดกิจ กรรม
ระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และผูร้ ับผิดชอบที่ชัดเจน
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2.2.3 การบริหารโครงการ เป็นเครื่องมือในการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยการ
วิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ/หรือกลยุทธ์ เพื่อใช้
ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
2.2.4 การจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการประจาปี เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่ า เป้ า หมายระดั บ มหาวิ ท ยาลัย สู่ ห น่ ว ยงานในระดั บ คณะ/วิ ท ยาลัย /สถาบัน หรื อ หน่ ว ยงาน
เทียบเท่า และระดับบุคคล
2.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
2.3.1 สนับ สนุนให้หน่ว ยงานระดับ คณะ/วิทยาลัย /สถาบัน หรือหน่วยงานเทีย บเท่า
ชี้แจง ทาความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงาน
ย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น
2.3.2 พิ จ ารณาสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ โ ครงการที่ ก าหนดไว้ ส ามารถด าเนิ น ไปได้ ทั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือ
ระเบียบ การจัด หรือปรับ บุค ลากร การจัด สรรหรือจัด หางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัส ดุ
อุปกรณ์
2.3.3 การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อนาไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและ
โครงการ เรื่องที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
วิธีการที่จะนามาใช้ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมี
ส่วนร่วมการทางานเป็นทีมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และการจูงใจ
2.3.4 มหาวิท ยาลัย จะจัด ระบบการสื่อสารองค์ก รอย่างทั่ว ถึงและต่อเนื่องแก่ส่ว น
ราชการในสั ง กั ด และบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ การวางระบบสนั บ สนุ น ต่ า งๆ เช่ น การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่า
เป้าหมายที่สาคัญให้แก่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า
2.3.5 การบริห ารผลการดาเนิ นงาน มหาวิท ยาลัย จะจั ด ระบบการบริ หารผลการ
ดาเนินงาน ให้มีกลไกเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการดาเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อ
ประกอบการตัด สินใจว่าจะต้องมีก ารแก้ไ ขอย่างไร โดยให้มีก ารรายงานตามลาดับขั้น ของ ความ
รับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับ ลัก ษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช้ก ารกาหนด
กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การกาหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดทากิจกรรม เป็นกลไก
กากับ
2.3.6 การประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านของงานหรือ โครงการ และความสาเร็จ ของ
องค์กรมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. และหน่วยงาน
กลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ
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การกากับ ติดตาม และประเมินผล
การกากับติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์เป็นกิจกรรมสาคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานในโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบผลการดาเนินงานเป็นระยะ ๆเพื่อให้สามารถนาผล
ประเมินมาใช้ในการวางแผนหรือปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีหรือ
รายปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ มีก าร
เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ นาไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาหรือปรับแผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากแผนกลยุทธ์ในด้านการบริหารและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
1. หลักการ
หลังจากที่หน่วยงานทุกหน่วยงานได้ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์แล้วจาเป็นต้องมีการกากับ
ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและความสามารถในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดในเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่โดยการติดตามและประเมินผลจะประเมินผล
จากตัวชีว้ ัดผลสาเร็จจากการดาเนินงาน (KPI) ในตัวชีว้ ัดระดับเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ส าหรั บ กระบวนการก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลแผนกลยุ ท ธ์ จะประกอบด้ ว ย 3
องค์ประกอบที่สาคัญได้แก่
1.การติดตามผลการดาเนินงาน (Track Status)
การติดตามผลการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้ การติดตามผลการดาเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่ เป็นตัวบ่งชี้
ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ข้ อ มู ล แก่ ผู้ บ ริ ห ารในการปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดรั บ กั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามผลการดาเนิ นงานนี้ หมายรวมถึ ง การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องตามตัวชีว้ ัดผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละ

26

ระดับที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี (ตามที่ได้มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในทุก
ระดับ)
2.การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress)
การรายงานความก้าวหน้า เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว
ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากั บ ติ ด ตามผลจะต้ อ งจั ด ท ารายงานสรุ ป เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารให้ ไ ด้ รั บ ทราบ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหรือจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม
3.การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation)
การวัดและประเมินผลจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลและการนาเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะ
เป็นการประเมินผลสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กาหนด ซึ่งผลที่ได้จากการ
ประเมินจะเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาต่อไปขององค์กร
การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ไ ด้ว างไว้โ ดยหน่ว ยงานในสังกั ด มหาวิท ยาลัย นราธิว าสราชนครินทร์ ได้ป ระยุ ก ต์ใช้รายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้และนาผล
ที่ได้รายงานผูบ้ ริหารให้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
3.1 การวัดและประเมินผลตัวชีว้ ัดความสาเร็จ (KPI) ระดับเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
3.2 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ระดับแผนงานโครงการหรือกิจกรรม
3.3 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ขององค์กรภายนอก ได้แก่
3.3.1 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3.3.2 สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
3.3.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3.3.4 สานักงบประมาณ (การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
จากการใช้จา่ ยงบประมาณ : PART)
3.4 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ขององค์กรภายใน ได้แก่
3.4.1 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
(CUPT-QA: Council of University Presidents of Thailand)
3.4.2 เกณฑ์มาตรฐานของอาเซียน
(AUN-QA: ASEAN University Network-Quality Assurance)
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3.4.3 มาตรฐานสากลสาหรับแพทยศาสตรศึกษาพืน้ ฐานของสหพันธ์
แพทยศาสตรศึกษาโลก (WFME: World Federation for Medical Education)
3.4.4 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx: Education Criteria for Performance Excellence)
หมายเหตุ : การสรรหาผูป้ ระเมินภายในและภายนอกให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
สานักประเมินผลภายนอกต่าง ๆ กาหนดไว้
2. กรอบการกากับ ติดตาม และประเมินผล
สาหรับกรอบการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของงานหรือโครงการ และ
ความสาเร็จขององค์กรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรูใ้ นองค์กร โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงาน ที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งนี้จะ
ใช้รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2)
การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่ว นได้เ สีย
(Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหว่างดาเนินโครงการ (In-process evaluation) และ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจาก
หน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ
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3. ขั้นตอนการกากับ ติดตาม และประเมินผล
แผนกลยุทธ์
- วิสัยทัศน์
- ประเด็น
ยุทธศาสตร์
- เป้าประสงค์
- ตัวชี้วัด
- กลยุทธ์
- โครงการ
- ตัวชี้วัดโครงการ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี

การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายสู่ระดับ
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน หรือ
หน่วยงาน
เทียบเท่า

- วิสัยทัศน์
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้าประสงค์
- ตัวชี้วัด
- กลยุทธ์
- โครงการ
- ตัวชี้วัดโครงการ
- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- งบประมาณ

เสนอเอกสาร
ข้อเสนอโครงการ
ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

บรรจุลงแผนปฏิบัติ
ราชการ/ดาเนินโครงการ

- การจัดทาคารับรองปฏิบัติ
ราชการ

กองนโยบายและแผน
(รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
ประเมินประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและแผน
กลยุทธ์)

เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เสนอสภามหาวิทยาลัย

เสนอผู้บริหารระดับ
หน่วยงาน

รายงานผลการปฏิบัติ
โครงการภายใน 15 วัน

ประกอบด้วย
- การติดตามเป้าหมายการใช้
จ่ายงบประมาณ
- การติดตามแผนโครงการ/
กิจกรรม รายเดือน
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ

มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ก าหนดกรอบและขั้ น ตอนการก ากั บ ติ ด ตาม และ
ประเมิน ตั้งแต่กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และการเสนอข้อเสนอโครงการ
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ แผนที่ยุทธศาสตร์ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจาปี แบบฟอร์มเสนอ
โครงการ และแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรม
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังกาหนดกลไกในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กาหนดให้รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน
หลังเสร็จสิ้นโครงการพร้อมรูปเล่มรายงานผล
2. ก าหนดให้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ โ ครงการหรื อ กิ จ กรรมเป็ น รายเดื อ นทั้ ง โครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จและโครงการต่อเนื่อง ทุกวันที่ 24 ของเดือน เพื่อมหาวิทยาลัย จะได้รายงาน
ต่อไป ในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วยข้อมูล การปฏิบัติโครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัด
ที่สามารถปฏิบัติได้
3. กาหนดให้รายงานผลการเบิกจ่ายทุกงบประมาณและผลผลิตเป็นรายเดือน
4. กาหนดให้มกี ารประเมินผลแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ปีละ 1 ครั้ง
5. กาหนดให้มีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นราย
ไตรมาสพร้อมรายงานผลแก่ผบู้ ริหาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

