ผลการวิเคราะหศักยภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
(SWOT Analysis)
จุดแข็ง
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางชัดเจน และมีเอกภาพในการ
บังคับบัญชาที่เอื้อตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. บุคลากรไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
3. เปนมหาวิทยาลัยขยายโอกาสแหงเดียวในจังหวัดนราธิวาสที่จัดการศึกษาครอบคลุมองค
ความรูตั้งแตระดับต่ํากวาปริญญาและระดับปริญญา โดยมีหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
4. จัดการศึกษาที่เนนวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
5. มีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
6. มีการพัฒนาทางดานกายภาพที่รวดเร็วเปนรูปธรรม
7. บุคลากรสวนใหญมีความมุงมั่นในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง
8. มีคณะแพทยศาสตรและโรงพยาบาลเปนของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการแกคนในพื้นที่
9. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมี ศักยภาพในดานวิชาการและวิชาชีพ มีคุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
10. มีงานวิจัยและการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม
11. มีวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพอยูในกลุม 1 ของฐานขอมูล TCI
12. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรรับของสังคมทองถิ่น
จุดออน
1. ขาดแคลนบุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มีตําแหนงทางวิชาการ
2. ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตําแหนง
3. บุคลากรสายสนับสนุนลาออกบอย
4. ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยังขาดความเชื่อมโยง สงผลใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพนอย
5. งบประมาณและทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ
6. มีการปรับเปลี่ยนผูปฏิบัติงานบอยครั้งทําใหงานไมตอเนื่อง
7. ขาดการเสริมแรงในการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

โอกาส
1. รัฐบาลใหการสนับ สนุนการขยายโอกาสทางการศึกษา และสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบั ติ
หนาที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
2. เปนมหาวิทยาลัยแหงเดียวในจังหวัดนราธิวาส
3. จังหวัดนราธิวาส มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสใน
การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนไดมากยิ่งขึ้น
4. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ดวยการจัดสรรทุนพัฒนาอาจารยระดับปริญญาโท - เอก
5. ที่ตั้งของมหาวิทยาลั ยอยูใกลกับ ประเทศเพื่ อนบาน ไดแก มาเลเซี ย สิง คโปร บรูไน และ
อินโดนีเซีย ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี และสามารถจัดการศึกษา
ในหลักสูตร นานาชาติไดเร็วขึ้น
6. หนวยงานหรือองคกรภายนอกใหการยอมรับและสนับสนุน
7. มีศิษยเกาปฏิบัติงานอยูในหนวยงานในพื้นที่ทําใหเอื้อตอการติดตอประสานงาน
อุปสรรค
1. สถานการณความไม ส งบใน 3 จั ง หวัดชายแดนภาคใต มีผ ลตอ การสรรหาบุ คลากรที่ มี
คุณภาพ
2. เยาวชนในพื้ น ที่ ขาดทั ก ษะ ความรู ใ นวิช าพื้ น ฐาน ทํ า ให เ ป น อุ ป สรรค ตอ การต อ ยอด
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. ตนทุนในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรสูง เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยูหางไกลจาก
สวนกลาง
4. การพั ฒนาโครงสร างพื้นฐานดานสาธารณูป โภคของสวนราชการในจังหวัดไมสอดรับกั บ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา
ศึ ก ษา วิ จั ย วิ ช าชี พ ด า นวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ และ
สังคมศาสตร เปนรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
วิสัยทัศน
พัฒนาคน สังคม ภายใตพหุวัฒนธรรมใหมีความรู คูคุณธรรม สูสากลมุงเนนอาเซียน
อัตลักษณ
บัณฑิตมีความเปนพหุวัฒนธรรม
เอกลักษณ
เปนมหาวิทยาลัยที่เนนดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
นิยามศัพทอธิบายวิสัยทัศน
พัฒนาคน

หมายถึง การพัฒนาผูเรียน บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ใหบริการของ
มหาวิทยาลัย
สังคม
หมายถึง พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี และจังหวัดยะลา
พหุวัฒนธรรม
หมายถึง การอยูรวมกันทามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม
ความรู
หมายถึ ง การให ค วามรู ทั ก ษะทางวิ ช าการ ทั ก ษะทางวิ ชาชี พ รวมถึ ง
ประสบการณ ใ นการดํ า รงชี วิ ต ทั้ ง ในส ว นของผู เ รี ย น บุ ค ลากร และ
ประชาชนทั่วไป
คุณธรรม
หมายถึง การปลูก ฝง คานิยมและจิตสํานึก ในการเปนคนดีแกผู เรี ยนและ
บุคลากร
สูสากลมุงเนนอาเซียน หมายถึง การมุงมั่ นพัฒ นาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเป นที่ยอมรั บดาน
มาตรฐานคุณภาพ และสามารถทําขอตกลงหรือความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกไดทั้ ง ในและตา งประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ ม อาเซี ย น
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร และฟลิปปนส เพื่อ
รองรับการเปนสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

จากวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
“พัฒนาคน สังคม ภายใตพหุวัฒนธรรมใหมีความรู คูคุณธรรม สูส ากลมุงเนนอาเซียน”
สามารถสื่อความหมายตามคุณลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน ไดดังนี้
Core purpose คือ พัฒนาคน สังคม ภายใตพหุวัฒนธรรม
Core value คือ มีความรูคูคุณธรรม
Visionary goal คือ สูสากลมุงเนนอาเซียน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสรางสรรคและงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคสวน
4. ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทุกระดับ
2. พัฒนาวิชาการและงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
3. พัฒนางานบริการวิชาการ
4. พัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาการบริหารและการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตทุกระดับ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. นักศึกษา/บัณฑิต 1.1 รอยละของนักศึกษาสําเร็จการศึกษาใน
มีความรู ทักษะ
ระยะเวลาที่กําหนด
คุณธรรมจริยธรรม 1.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา
1.3 รอยละของบัณฑิตมีงานทําตรงตามสาขา
วิชาชีพ
1.4 รอยละของผูเรียนมีความรูความสามารถ
ตามหลักสูตร
1.5 รอยละของนักศึกษาที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนนอกหลักสูตรไมนอยกวา 50 ชั่วโมง
ตอคนตอป
1.6 จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ รางวั ล ด า น
คุณธรรมจริยธรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. นัก ศึกษา/บัณฑิ ต 2.1 รอยละของนักศึกษามีความสามารถทาง
เปนที่ยอมรับใน
ภาษาอังกฤษ
ระดับภูมิภาค
2.2 จํ านวนนัก ศึกษา/ศิษยเ ก า ไดรั บ รางวัล
อาเซียน
การแขงขันในภูมิภาคอาเซียนหรือนานาชาติ
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปที่ดําเนินการ
58 59 60 61 62
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2.3 ร อ ยละนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นา
ทางดานวิชาการและวิชาชีพในตางประเทศ
3.นัก ศึก ษา/บั ณฑิ ต 3.1 ระดั บ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ด า นพหุ 4.05 4.20 4.30 4.40 4.51
สามารถดํารงชีวิตใน วัฒนธรรมตามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต
สังคมพหุวัฒนธรรม 3.2 ระดับความพึ งพอใจของบัณฑิตในการ 4.00 4.20 4.30 4.40 4.51
ไดอยางมีความสุข ดํา รงชีวิ ต ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมไดอ ย า งมี
ความสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาวิชาการและงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปที่ดําเนินการ
58 59 60 61 62
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1. บุคลากรไดรับการ 1.1 รอยละของนักวิจัยของจํานวนบุคลากร
พัฒนาใหเปนนักวิจัย สายสอนและวิจัย
มืออาชีพ
1.2 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ 60 65 70 75 80
ไดรับทุ นจากภายในหรือภายนอกตอ จํานวน
บุคลากรสายสอนและวิจัย
2. ระบบและกลไก 2.1รอยละบุคลากรสายสอนและวิจัยที่ไดรั บ 80 90 100 100 100
การบริหารจัดการ
การพัฒนาดานการทําวิจัย
งานวิจัยมี
2.2 ระดับ ความสําเร็ จของระบบและกลไก 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานวิจัยมีประสิทธิภาพ
3.1 รอ ยละของงานวิจั ยไดรับ การตีพิม พใน 50 60 65 70 75
3. เกิดผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค วารสารหรือรายงานสืบเนื่องการประชุมที่อยู
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ
หรืองานวิชาการที่
เปนมาตรฐานสากล 3.2 รอยละของผลงานทางวิชาการที่ไดรบั การ 80 85 90 95 100
รับรอง
2
3
4
5
6
3.3 จํานวนของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
หรือสิ่งประดิษฐไดรับรองสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร
20 25 30 35 40
4.1 รอยละของงานวิจัยที่นําไปแกปญ
 หา เพิม่
4. ผลงานวิจัย
มูลคาผลผลิต ตอบสนองความตองการของ
สามารถแกปญหา
ทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
เพิ่มมูลคาผลผลิต
ในทองถิ่น
ตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนใน
ทองถิ่น
5 . ผ ล ง า น วิ จั ย 5.1 รอยละของงานวิจัยสามารถนําไปบูรณา
สามารถนําไปบู ร ณา การเขากับการจัดการเรียนการสอนและการ
ก า ร เ ข า กั บ ก า ร บริการวิชาการ
จัดการเรียนการสอน
แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการสูชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. เปนศูนยกลางการ 1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนและ
ใหบริการแกชุมชน สังคมขอรับบริการวิชาการ
และสังคม
1.2 จํานวนบุคลากรที่ใหบริการแกชุมชนและ
สังคม
2. ใหบริการทาง
2.1 ระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง 2.2 จํานวนโครงการที่ใหบริการวิชาการ
ตอความตองการของ
ชุมชนและสังคม
3. การบริหารจัดการ 3.1 ระดับความสําเร็จการใหบริการทาง
การใหบริการวิชาการ วิชาการ
แกชุมชนและสังคมมี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย/ปที่ดําเนินการ
58 59 60 61 62
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย/ปที่ดําเนินการ
58 59 60 61 62
80 85 90 95 100

1.1 รอยละของผูเ รียนทีเ่ ขารวมโครงการ
อนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตอผูเรียนทัง้ หมด
80 85 90 95 100
1.2 รอยละของโครงการอนุรักษและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมที่มีบุคคลภายนอก/ชุมชนเขา
รวม
2. เปนศูนยกลาง
2.1 จํานวนเรื่องศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญา
2
3
4
5
6
ขอมูลดานภูมิปญ
 ญา ทองถิ่นที่มกี ารรวบรวม
ทองถิ่น
2.2 จํานวนของผูใชฐานขอมูลดานภูมิปญ
 ญา 500 1,000 1,500 2,000 2,500
ทองถิ่น
2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
3.51 3.75 4.00 4.25 4.51
ดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
1. บัณฑิตและสังคม
เห็นคุณคาและ
ตระหนักทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบริหารและการจัดการ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. ระบบการบริหาร 1.1 จํานวนเรื่องของกฎระเบียบดานบริหาร
จัดการที่ไดรับการทบทวนใหเกิดความ
จัดการมีความ
คลองตัวและทันสมัย คลองตัวและทันสมัย
1.2 ระดับความพึงพอใจของผูร บั บริการจาก
ทุกสวนราชการในสังกัด
2. ระบบสารสนเทศ 2.1 จํานวนระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่
สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการไดอยาง
และฐานขอมูล
มีประสิทธิภาพ
สวนกลางสามารถ
นําไปใชเพื่อการมี
2.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ
บริหารจัดการได
สารสนเทศและฐานขอมูล
อยางประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย/ปที่ดําเนินการ
58 59 60 61 62
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

3.1 รอยละของบุคลากรทีเ่ ขาสูตําแหนงสูงขึ้น
ของสายสอนและวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ
ที่กําหนด
3.2 รอยละของบุคลากรทีเ่ ขาสูตําแหนงสูงขึ้น
ของสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่
กําหนด
3.3 รอยละของบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มี
คุณวุฒิ เพิ่มขึ้น
3.4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
คุณวุฒิ เพิ่มขึ้น
3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะตามวิชาชีพ
3.6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ีตอ
สวัสดิการ
3.7 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกใน
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
4. พัฒนา
มหาวิทยาลัยสูองคกร มหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู
แหงการเรียนรูอยาง (KM)
ตอเนื่องพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
3. บุคลากรมีความรู
ความสามารถตรง
ตามภาระงานและมี
ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็ม
ศักยภาพ

คาเปาหมาย/ปที่ดําเนินการ
58 59 60 61 62
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตทุกระดับ
เปาประสงค
1. นักศึกษา/บัณฑิตมีความรู
ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม

ตัวชี้วัด
กลยุทธ
1.1 รอยละของนักศึกษาสําเร็จ
1.1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
1.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกกํากับ
ติดตามผูเรียนตลอดหลักสูตร
1.1.3 สงเสริมการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ
1.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.1.1.2 โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรดานการบริหารหลักสูตรสูการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
1.1.1.3 โครงการพัฒนาอาจารยในการนําหลักสูตรสู
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.1.1.4 โครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร
1.1.2.1 โครงการวางแผนและพัฒนาระบบอาจารยที่
ปรึกษา
1.1.2.2 โครงการพัฒนาระบบและกลไกกํากับติดตาม
ผูเรียน
1.1.3.1 โครงการสงเสริมและกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และ
มาตรฐานวิชาชีพ
1.1.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
มคอ. เนนการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
1.1.3.3 โครงการจัดการความรูดานการเรียนการสอน

ผูรับผิดชอบหลัก
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- กองพัฒนานักศึกษา
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
-กองวิชาการและงานทะเบียน
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.1.3.4 โครงการประเมินผลการใชหลักสูตรโดย สกอ. - รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

1.1.4 พัฒนาระบบการชวยเหลือ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา

โครงการ
1.1.3.5 โครงการสํารวจความตองการของชุมชน เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1.1.4.1 โครงการพัฒนาระบบการชวยเหลือนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา
1.1.4.2 โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาแรกเขา
1.1.4.3 โครงการสอนเสริม

1.3 รอยละของบัณฑิตมีงานทํา
ตรงตามสาขาวิชาชีพ

1.2.1 สงเสริมการไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพตรงตามสาขาอาชีพ

1.2.1.1 โครงการตลาดนัดแรงงาน
1.2.1.2 โครงการแนะแนวอาชีพ

1.4 รอยละของผูเรียนมีความรู
ความสามารถตามหลักสูตร

1.3.1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมี
สมรรถนะตรงตามหลักสูตร

1.3.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน
ประกอบการ/แหลงฝกภาคปฏิบัติ
1.3.1.2 โครงการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
1.3.1.3 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ผูรับผิดชอบหลัก
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- กองพัฒนานักศึกษา
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

1.3.2 พัฒนาศักยภาพอาจารยดาน
วิชาการ การเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผล

1.3.3 จัดหาและพัฒนาสื่อและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูใหทันสมัยและ
เพียงพอกับผูเรียน
1.3.4 สรางเครือขายและสงเสริม
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชน ในประเทศหรือตางประเทศ
1.5 รอยละของนักศึกษาที่ทํา
1.4.1 สงเสริมนักศึกษาใหมีกิจกรรม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอก
จิตอาสา/จิตสาธารณะ/บําเพ็ญ
หลักสูตรไมนอยกวา 50 ชั่วโมงตอ ประโยชน/ทํางาน เพื่อพัฒนาตนเอง
คนตอป
เปนประโยชนแกสถานศึกษาและ
สังคม

โครงการ
1.3.1.4 โครงการทดสอบสมรรถนะตรงตามหลักสูตร
(Exit Exam)

ผูรับผิดชอบหลัก
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานวิชาการ - รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.3.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการ
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เรียนการสอน
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.3.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวัด - รองอธิการบดีฝายวิชาการ
และประเมินผล
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.3.3.1 โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุน - รองอธิการบดีฝายวิชาการ
การเรียนรูใหทันสมัยและเพียงพอกับผูเรียน
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.3.4.1 โครงการสรางเครือขายและสงเสริมความ
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ในประเทศ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หรือตางประเทศ
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.4.1.1 โครงการสงเสริมนักศึกษาใหมีกิจกรรมจิต
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
อาสา/จิตสาธารณะ/บําเพ็ญประโยชน/ทํางาน เพื่อ
- กองพัฒนานักศึกษา
พัฒนาตนเองเปนประโยชนแกสถานศึกษาและสังคม - คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.4.1.2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- กองพัฒนานักศึกษา
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.4.1.3 โครงการพิกุลเกมส
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- กองพัฒนานักศึกษา
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

เปาประสงค

2. นักศึกษา/บัณฑิตเปนที่
ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

3. นักศึกษา/บัณฑิตสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไดอยางมีความสุข

ตัวชี้วัด
1.6 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลดานคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1 รอยละของนักศึกษามี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

กลยุทธ
1.5.1 สนับสนุนนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
2.1.1 พัฒนาทักษะนักศึกษาดาน
ภาษาตางประเทศ

โครงการ
1.5.1.1 โครงการสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบหลัก
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- กองพัฒนานักศึกษา
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
2.1.1.1 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาดาน
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ภาษาตางประเทศ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
2.1.1.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ตางประเทศ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
2.2 จํานวนนักศึกษา/ศิษยเกา
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา/ 2.2.1.1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา/ศิษย - รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ไดรับรางวัลการแขงขันในภูมิภาค ศิษยเกาเขารวมกิจกรรม/โครงการใน เกาเขารวมกิจกรรม/โครงการในระดับภูมิภาคอาเซียน - กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาเซียนหรือนานาชาติ
ระดับภูมิภาคอาเซียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
2.3 รอยละนักศึกษาที่ไดรับการ
2.3.1 สงเสริมและสนับสนุนเขารวม
2.3.1.2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนเขารวม
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
พัฒนาทางดานวิชาการและ
กิจกรรม/โครงการพัฒนาทางดาน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ - กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิชาชีพในตางประเทศ
วิชาการและวิชาชีพในตางประเทศ
ในตางประเทศ
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
3.1 ระดับคุณภาพของบัณฑิตดาน 3.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการเรียน 3.1.1.1 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ - รองอธิการบดีฝายวิชาการ
พหุวัฒนธรรมตามความคิดเห็น
การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษาดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพบัณฑิต - กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ของผูใชบัณฑิต
พหุวัฒนธรรม
ดานพหุวัฒนธรรม
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
3.1.1.2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาดานพหุ
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
วัฒนธรรม
- กองพัฒนานักศึกษา
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
3.1.2 พัฒนาระบบการติดตาม
3.1.2.1 โครงการพัฒนาระบบการติดตามคุณภาพ
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
คุณภาพบัณฑิตดานพหุวัฒนธรรม
บัณฑิตดานพหุวัฒนธรรม
- กองพัฒนานักศึกษา
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
3.2 ระดับความพึงพอใจของ
3.2.1 พัฒนาระบบการติดตามการ
3.2.1.1 โครงการพัฒนาระบบการติดตามการ
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
บัณฑิตในการดํารงชีวิตในสังคม
ดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
ดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
- กองพัฒนานักศึกษา
พหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
3.2.2 สงเสริมและพัฒนา
สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใน
การดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.2.3 สงเสริมกิจกรรมดานพหุ
วัฒนธรรมโดยการมีสวนรวมของ
บัณฑิต/นักศึกษา/ศิษยเกา

โครงการ
3.2.2.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอม
ภายในมหาวิทยาลัยในการดํารงชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
3.2.3.1 โครงการสงเสริมกิจกรรมดานพหุวัฒนธรรม
โดยการมีสวนรวมของบัณฑิต/นักศึกษา/ศิษยเกา
3.2.3.2 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและแบบประเมินอัต
ลักษณและเอกลักษณดานพหุวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบหลัก
- รองอธิการบดีฝายกายภาพ
- กองกลาง
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- กองพัฒนานักศึกษา
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- กองนโยบายและแผน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนาวิชาการและงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เปาประสงค
1. บุคลากรไดรับการพัฒนาให
เปนนักวิจัยมืออาชีพ

2. ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของนักวิจัยของจํานวน
บุคลากรสายสอนและวิจัย

1.2 รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับทุนจากภายในหรือ
ภายนอกตอจํานวนบุคลากรสายสอน
และวิจัย
2.1 รอยละบุคลากรสายสอนและวิจัยที่
ไดรับการพัฒนาดานการทําวิจัย
2.2 ระดับความสําเร็จของระบบและ
กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ
1.1.1 สรางนักวิจัยและนักสิ่งประดิษฐที่มี
คุณภาพ

โครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก
1.1.1.1 โครงการอบรม พัฒนานักวิจัยและสิ่งประดิษฐ - รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.1.1.2 โครงการจัดทําคูมือจรรยาบรรณและติดตาม - รองอธิการบดีฝายวิจัย
ผลนักวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.1.2 สรางกลุมนักวิจัยหรือนักสิ่งประดิษฐที่ 1.1.2.1 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุมวิจัย นัก
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
เปนเลิศเฉพาะทาง
สิ่งประดิษฐที่เปนเลิศเฉพาะทาง
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.1.3 สรางระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
1.1.3.1 โครงการคลินิกวิจัยและสิ่งประดิษฐ
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.1.3.2 โครงการจัดตั้งสํานักวิจัยและพัฒนา
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.1.4 สรางเครือขายนักวิจัย
1.1.4.1 โครงการกิจกรรมสรางความมือการพัฒนา
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
งานวิจัยและงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.1.5 สรางระบบแรงจูงใจ
1.1.5.1 โครงการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการทําวิจัย
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.2.1 สนับสนุนทุนนักวิจัยรุนใหม
1.2.2.1 โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.2.2 สรางระบบฐานขอมูลแหลงทุน
1.2.2.2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
ภายนอกใหนักวิจัยสามารถเขาถึง
เพื่อการวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
2.1.1 สงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม 2.1.1.1 โครงการพัฒนาเทคนิคการทําวิจัยที่ทันสมัย - รองอธิการบดีฝายวิจัย
และพัฒนาเทคนิคการทําวิจัยที่ทันสมัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
2.2.1.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
จัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
จัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

เปาประสงค
3. เกิดผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรืองานวิชาการที่
เปนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
กลยุทธ
3.1 รอยละของงานวิจัยไดรับการตีพิมพ 3.1.1 สรางแรงจูงใจในการตีพิมพผลงาน
ในวารสารหรื อ รายงานสื บ เนื่ อ งการ ระดับชาติและนานาชาติ
ประชุมที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการ
3.1.1.1 โครงการสนับสนุนรางวัลการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการตีพิมพผลงานระดับชาติและ
นานาชาติ

3.1.1.2 โครงจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
3.1.2. พัฒนาหองปฏิบัติการและเครื่องมือที่ 3.1.2.1 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและจัดหา
ไดมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
เครื่องมือที่ไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
3.1.3 พัฒนาการเขียนบทความวิจัยและ
3.1.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน
บทความวิชาการเพื่อตีพิมพผลงาน
บทความวิจัยและบทความวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
3.2 ร อยละของผลงานทางวิช าการที่ 3.2.1 สนับสนุนการผลิตตําราและผลงาน
3.2.1.1 โครงการการผลิตตําราและผลงานทาง
ไดรับการรับรอง
ทางวิชาการ
วิชาการ
3.3 จํ า นวนของงานวิ จั ย หรื อ งาน 3.3.1 สนับสนุนการขอจดสิทธิบัตรของ
3.3.1.1 โครงการสนับสนุนการขอจดสิทธิบัตรของ
สร า งสรรค ห รื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ไ ด รั บ รอง งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
4. ผลงานวิจัยสามารถแกปญหา 4.1 รอยละของงานวิจัยที่นําไป
4.1.1 สนับสนุนการประยุกตงานวิจัยเพื่อใช 4.1.1.1 โครงการถายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยสู
เพิ่มมูลคาผลผลิต ตอบสนอง
แกปญหา เพิ่มมูลคาผลผลิต ตอบสนอง ประโยชนแกชุมชนและทองถิ่น
ชุมชน
ความตองการของทองถิ่น เพื่อ ความตองการของทองถิ่น เพื่อยกระดับ 4.1.2 จัดระบบบริหารจัดการความรูจาก
4.1.2.1 โครงการจัดการความรูจากงานวิจัยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน คุณภาพชีวิต
งานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนแกชุมชนและ นําไปใชประโยชนแกชุมชนและทองถิ่น
ในทองถิ่น
ของชุมชนในทองถิ่น
ทองถิ่น
5. ผลงานวิจัยสามารถนําไป
5.1 รอยละของงานวิจัยสามารถนําไป
5.1.1 สงเสริมการนําผลงานวิจัย ไป
5.1.1.1 โครงการฝกอบรมเทคนิคการบูรณาการในการ
บูรณาการเขากับการจัดการ
บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการจัดการ
จัดการเรียนการสอน ในจังหวัดชายแดนภาคใต
เรียนการสอนและการบริการ
สอนและการบริการวิชาการ
เรียนการสอน ในจังหวัดชายแดนภาคใต
วิชาการสูชุมชน
5.1.2 จัดระบบบริหารจัดการความรูจาก
5.1.2.1 โครงการจัดการความรูจากงานวิจัยเพื่อ
งานวิจัยใหนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาการ นําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน

ผูรับผิดชอบหลัก
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการ
เปาประสงค
1. เปนศูนยกลางการใหบริการ
แกชุมชนและสังคม

2. ใหบริการทางวิชาการที่
ตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชนและสังคม

3. การบริหารจัดการ การ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคมมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ชุมชนและสังคมขอรับบริการ
วิชาการ

กลยุทธ
1.1.1 ประชาสัมพันธโครงการบริการ
วิชาการใหกับชุมชนและสังคมอยาง
ทั่วถึง
1.1.2 สํารวจความตองการการบริการ
วิชาการในชุมชนและสังคม

โครงการ
1.1.1.1 โครงการเปดบาน มนร.ประชาสัมพันธการ
ใหบริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบหลัก

- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.1.2.1 โครงการสํารวจปญหาและความตองการ การ - รองอธิการบดีฝายวิชาการ
บริการวิชาการของชุมชนและสังคม
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.2 จํานวนบุคลากรที่ใหบริการแก 1.2.1 สงเสริมสนับสนุนการใหบริการ 1.2.1.1 โครงการจัดตั้งหนวยบริการทางวิชาการ
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ชุมชนและสังคม
วิชาการสูชุมชนและสังคม
โครงการจัดทําฐานขอมูลการใหบริการวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
1.2.1.2 โครงการสรางเครือขายกับชุมชนและสังคม
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
2.1 ระดับความพึงพอใจในการรับ 2.1.1 สํารวจขอมูลความตองการการ 2.1.1.1 โครงการสํารวจปญหาและความตองการ การ - รองอธิการบดีฝายวิชาการ
บริการ
ใหบริการวิชาการของชุมชนและสังคม บริการวิชาการของชุมชนและสังคม
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
2.2 จํานวนโครงการที่ใหบริการ
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการ
2.2.1.1 โครงการสนับสนุนการใหบริการวิชาการแก
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
วิชาการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคม
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
3.1 ระดับความสําเร็จการ
3.1.1สงเสริมใหมีการนําความรูและ
3.1.1.1 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ใหบริการทางวิชาการ
ประสบการณในการบริการวิชาการ
งานวิจัยและการเรียนการสอน
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิชาชีพมาบูรณาการเรียนการสอนและ
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
การวิจัย

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
3.1.2 พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จของการ
ใหบริการวิชาการ

3.1.3 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การบริการวิชาการ

โครงการ
3.1.2.1 โครงการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ
ของการใหบริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบหลัก

- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
3.1.2.2 โครงการ INTERNATIONAL ACADEMIC
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
SERVICE FAIR.
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย
3.1.3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริการวิชาการ - รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค
1. บัณฑิตและสังคมเห็นคุณคา
และตระหนักทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวม
โครงการอนุรักษและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตอผูเรียนทั้งหมด

กลยุทธ
โครงการ
1.1.1 สงเสริม สนับสนุน และสราง
1.1.1.1 โครงการจัดตั้งกลุมหรือชมรมอนุรักษ
จิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
1.1.2 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน/วิจัย/บริการ
วิชาการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1.1.2.1 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน/วิจัย/บริการวิชาการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

1.1.2.2 โครงการจัดการความรู (KM) บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม

1.2 รอยละของโครงการอนุรักษ
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่มี
บุคคลภายนอก/ชุมชนเขารวม

1.2.1 สงเสริม สนับสนุน สืบสาน และ 1.3.1.1 โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
1.2.2 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสังคม
ในระดับชาติและนานาชาติ

1.3.2.1 โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสังคมใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ผูรับผิดชอบหลัก
- รองอธิการบดีฝายกองพัฒนานักศึกษา
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน
- รองอธิการบดีฝายกองพัฒนานักศึกษา
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน
- รองอธิการบดีฝายกองพัฒนานักศึกษา
- รองอธิการบดีฝายวิจัย
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน
- รองอธิการบดีฝายกองพัฒนานักศึกษา
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน
- รองอธิการบดีฝายกองพัฒนานักศึกษา
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
1.2.3 สงเสริม สนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมสู
ประชาคมอาเซียน

โครงการ
1.3.3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมสู
ประชาคมอาเซียน

2. เปนศูนยกลางขอมูลดานภูมิ
ปญญาทองถิ่น

2.1 จํานวนเรื่องศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการรวบรวม

2.1.1 สงเสริมการรวบรวม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

2.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

2.2 จํานวนของผูใชฐานขอมูล
ดานภูมิปญญาทองถิ่น

2.2.1 สงเสริมการประชาสัมพันธเชิง
รุกในการใชฐานขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่น

2.2.1.1 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกในการใช
ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น

2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

2.3.1 สงเสริมใหมีการพัฒนา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
อยางตอเนื่องเปนที่ยอมรับ

2.3.1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ผูรับผิดชอบหลัก
- รองอธิการบดีฝายกองพัฒนานักศึกษา
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน
- รองอธิการบดีฝายกองพัฒนานักศึกษา
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน
- รองอธิการบดีฝายกองพัฒนานักศึกษา
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน
- รองอธิการบดีฝายกองพัฒนานักศึกษา
- ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
- ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการบริหารและการจัดการ
เปาประสงค
1. ระบบการบริหารจัดการมี
ความคลองตัวและทันสมัย

ตัวชี้วัด
1.1 จํานวนเรื่องของกฎระเบียบ
ดานบริหารจัดการที่ไดรับการ
ทบทวนใหเกิดความคลองตัวและ
ทันสมัย

1.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากทุกสวนราชการใน
สังกัด
2. ระบบสารสนเทศและ
2.1 จํานวนระบบสารสนเทศและ
ฐานขอมูลสวนกลางสามารถ
ฐานขอมูลที่สามารถนําไปใชใน
นําไปใชเพื่อการบริหารจัดการได การบริหารจัดการไดอยางมี
อยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศและฐานขอมูล
3. บุคลากรมีความรู
3.1 รอยละของบุคลากรที่เขาสู
ความสามารถตรงตามภาระงาน ตําแหนงสูงขึ้นของสายสอนและ
และมีขวัญกําลังใจในการ
วิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่
ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
กําหนด
3.2 รอยละของบุคลากรที่เขาสู
ตําแหนงสูงขึ้นของสายสนับสนุนที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด

กลยุทธ
1.1.1 สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการ

1.2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

โครงการ
1.1.1.1 โครงการทบทวนระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
2. โครงการสรางภาวะผูนํา
3.โครงการจัดทํา KPI รายบุคคล และ IDP (วัด
ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล)
1.2.1.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ

2.1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานขอมูล ใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

2.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานขอมูล ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3.1.1 สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น

3.1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเขาสูตําแหนงที่
สูงขึ้น

ผูรับผิดชอบหลัก
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- ผูอํานวยการสํานักฯ / หัวหนาสํานักฯ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- ผูอํานวยการสํานักฯ / หัวหนาสํานักฯ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- ผูอํานวยการสํานักฯ / หัวหนาสํานักฯ
- รองอธิการบดีทุกฝาย
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- คณบดี / ผูอํานวยการ
- รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- ผูชวยอธิการบดีฝายวิเคราะหนโยบาย
และแผน
- ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
- คณบดี /ผูอํานวยการ
- รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- คณบดี /ผูอํานวยการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
3.3 รอยละของบุคลากรสายสอน
และวิจัยที่มีคุณวุฒิ เพิ่มขึ้น
3.4 รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณวุฒิ เพิ่มขึ้น
3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะตาม
วิชาชีพ

กลยุทธ
3.2.1 สงเสริม และสนับสนุนให
บุคลากรมีคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น

โครงการ
3.2.1.1 โครงการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร

3.3.1 สงเสริม และสนับสนุนให
บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะตามวิชาชีพ

3.3.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
ทักษะตามวิชาชีพ

3.6 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอสวัสดิการ

3.4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมี
สวัสดิการแกบุคลากร

3.4.1.1 โครงการสรางความสุขใหกับบุคลากร
3.4.1.2 โครงการสุขกาย สบายใจ

3.7 ระดับความสําเร็จของระบบ
และกลไกในการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. พัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกร
แหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

4.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรแหง
การเรียนรู (KM)

3.5.1 สงเสริมใหมีระบบและกลไกใน
การกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Monitoring Evaluation
System) ของทุกสวนราชการ รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและกําหนดมาตรการ
รองรับความรับผิดและรับชอบ
4.1.1 สงเสริมและสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรูที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3.5.1.1 โครงการจัดทํา KPI รายบุคคล และ IDP (วัด
ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล)

4.1.1.1 โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการ
เรียนรูที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ผูรับผิดชอบหลัก
- รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- คณบดี /ผูอํานวยการ
- รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- คณบดี / ผูอํานวยการ
- รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- คณบดี /ผูอํานวยการ
- รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- คณบดี /ผูอํานวยการ
- รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- คณบดี /ผูอํานวยการ

- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการกองสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
- คณบดี / ผูอํานวยการ

การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ หมายถึง การถายทอด การสรางการรับรู การ
สรางความเขาใจ ทําใหทุกคนในองคกรเขาใจแผนกลยุทธ เกิดความรับผิดชอบ และนําแผนกลยุทธที่
ไดวางไวสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารและถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ไปสูระดับหนวยงานปฏิบัติตาง ๆ โดยกําหนดเปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับองคกร หนวยงาน
ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน รวมทั้งมีความ
สมดุลระหวางมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร โดยใชหลักการ
Balanced Scorecard เขามาชวยและแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสาร
กลยุทธได โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการ
การปฏิรูประบบราชการไทยเปนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของ
ภาครั ฐ ขนานใหญ โดยอาศั ย แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานภาครั ฐ แนวใหม (New Public
Management) โดยแนวคิดดัง กล าวตอ งการให มีก ารปรั บเปลี่ ยนกระบวนทัศนและวิธีการบริห าร
ภาครัฐ โดยเปลี่ ยนมาเนนถึง วัตถุป ระสงคและสั มฤทธิ์ผ ลของการดําเนินงาน ทั้ง ในแง ของผลผลิ ต
(Output) และผลลัพ ธ (Outcome) และความคุม คาของเงิ น รวมทั้ง การพั ฒนาคุณภาพและสราง
ความพึ ง พอใจให แก ป ระชาชนผู รั บ บริ ก าร โดยนําเอาเทคนิคการบริ ห ารจั ดการสมั ยใหม เ ขามา
ประยุกตใช เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม
เปนตน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรไดนําเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม “การ
บริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์” หรือ RBM (Results Based Management) มาใชในการดําเนินงาน
โดยการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์เปนการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการวางแผนเชิงกลยุทธ ระบบ
การงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเขาดวยกันอยางครบวงจร โดยกําหนดวัตถุประสงคของ
องคกรและเปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยการ
จัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา
รวมทั้งการใชประโยชนของขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพ ในส วนของระบบการงบประมาณ เปนการเชื่อมโยงผลผลิตขององคกรในแผนระดับ
ยุทธศาสตรกับคําของบประมาณ กลาวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตรกับเม็ดเงินงบประมาณ
จะตองสอดรับกัน เรียกวา การวางแผน “การงบประมาณที่มุงเนนผลงาน” หรือ PBB (Performance
Based Budgeting) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะตองแสดงตนทุนกิจกรรม (Activity based costing)
และตนทุนตอหนวย (Unit cost) อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

2. การแปลงแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 สูการปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร งบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2562 สูการปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการนําแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไป
จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยการถายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ และคาเปาหมาย
ใหแกสวนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับสวนราชการในสังกัดใหเปนไป
อยางสอดประสานกันทั้งในแงทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
2.1 การถายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ
การถายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยสูหนวยงานระดับ
คณะ/วิ ท ยาลั ย /สถาบั น หรื อ หน ว ยงานเที ย บเท า ดํ า เนิน การผ า นเครื อ ข ายงานด า นแผนของ
มหาวิทยาลัย โดยการชี้แจง สรางความเขาใจในบทบาทของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหนวยงาน
เทียบเทา ที่สงผลตอผลผลิตโดยรวมของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้กลยุทธตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว จะแปลงออกเปนแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรมที่ตองทํา เวลาดําเนินการ ผูปฏิบัติหรือผูรับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงาน
ตัวชี้วัด โดยมีโ ครงสร างองคกร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการนํากลยุทธไปปฏิบัติ จะ
ประกอบดวยกระบวนงานยอย 2 สวน ไดแก
(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนปฏิบัติการจะเปนแผนที่ถูกกําหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
แผนงานและโครงการตาง ๆ ที่มีเปาหมายผลงานสอดคลองกับเปาประสงคและเปาหมายของแผน
กลยุทธที่กําหนดไว โดยกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการเปนรายป โดยหนวยปฏิบัติจะตองแสดงใหเห็น
ถึงความสัม พันธของผลงานที่จะเกิดขึ้นอยางนอย 2 ระดับ ไดแก ผลผลิต (Output) และผลลัพ ธ
(Outcome) ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของเปาหมายเชิงกลยุทธ (ในระดับตางๆ) ตัวชี้วัด
ความสําเร็จและทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงาน
(2) การปฏิบัติการ (Take Action)
การปฏิบั ติการเปนกระบวนการดําเนินการตามแผนงานโครงการ หรื อ
กิจกรรมที่กําหนดไว โดยทั่วไปจะมี 2 สวน คือ
(2.1) การปฏิบัติตามแผนงานโครงการตามกลยุทธ เพื่อดําเนินการจัดทํา
ผลผลิตหรือใหหนวยงานปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
(2.2) การปฏิบั ติ ตามแผนงานโครงการหรื อ กิ จ กรรม ที่ เ ป นพั นธกิ จ
สนับสนุน ไดแก การจัดการความรู (Knowledge management) ในองคกร หรือการพัฒนาองคกร
และการจัดการ (Management development) เพื่อชวยเสริมสรางขีดสมรรถนะการเรียนรูใ หองคกร
มีความพรอมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหการปฏิบัติงานตามขอ (2.1) เกิดประสิทธิภาพ
และประสิท ธิผล โดยทั่ วไปสิ่ง ที่ตองดําเนินการไดแก การปรับ ปรุ งโครงสรางองคก ร การปรับ ปรุ ง

กระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพื่อ
เพิ่มผลผลิต ฯลฯ ซึ่งองคกรสามารถสรางหรือพัฒนาใหเกิดกระบวนการสรางคุณคาแกองคกรได
แนวทางการแปลงเปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยสูร ะดับหนวยงาน และระดับบุคคล
ระดับองคกร

ระดับคณะ/วิทยาลัย/
สํานัก/กอง

เปาประสงคและตัวชี้วัดระดับองคกร

บทบาท หนาที่ ภารกิจ ของ
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/กอง
ที่สนับสนุนเปาประสงคและ
ตัวชี้วัดระดับองคกร

บทบาท หนาที่ ภารกิจ ในงาน
ประจําของคณะ/วิทยาลัย/
สํานัก/กอง

เปาประสงคในระดับคณะ/
วิทยาลัย/สํานัก/กอง

ตัวชี้วัดระดับคณะ/สํานัก/กอง

ระดับบุคคล

บทบาท หนาที่ ของบุคคลที่
สนับสนุนเปาประสงคและ
ตัวชี้วัดของผูบังคับบัญชา

บทบาท หนาที่ งาน
ของบุคคล
(Job Description)

เปาประสงคในบุคคล

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

งานที่ไดรับ
มอบหมายเปน
พิเศษ

2.2 เครื่องมือที่ใชในการแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ ไดแก
2.2.1 แผนที่ยุทธศาสตร เปนเครื่องมือที่ใชในการอธิบายความสัมพันธระหวาง
เปาประสงคและกลยุทธ บงบอกความสําคัญในบทบาทและหนาที่ของหนวยปฏิบัติในการบรรลุถึง
เปาหมายหรือวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
2.2.2 แผนปฏิบัติราชการประจําป เปนเครื่ องมือในการทบทวนแผนกลยุท ธ
(Rolling Plan) การกํ าหนดผลผลิ ต ทรั พยากร ตัวชี้วัดและคาเป าหมาย และนําสู แผนการปฏิบั ติ
ราชการประจําป (Action Plan) ทั้งนี้ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เปนการกําหนดกิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
2.2.3 การบริหารโครงการ เปนเครื่องมือในการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ โดย
การวิเคราะหและจัดทําขอเสนอโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงค และ/หรือกลยุทธ
เพื่อใชในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ
2.2.4 การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป เปนเครื่องมือในการถายทอด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับมหาวิทยาลัยสูหนวยงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหนวยงาน
เทียบเทา และระดับบุคคล
2.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ
2.3.1 สนั บ สนุนให ห นวยงานระดับ คณะ/วิ ท ยาลั ย/สถาบั น หรื อ หนวยงาน
เทียบเทา ชี้แจง ทําความเขาใจและความชัดเจนในแตละประเด็นที่หนวยงานตัวเองรับผิดชอบสูระดับ
หนวยงานยอยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบตางๆ เชน การประชุม สัมมนา เปนตน
2.3.2 พิจารณาสนับสนุนเพื่อใหโครงการที่กําหนดไวสามารถดําเนินไปได ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน ตองใหการสนับสนุนในดานการปรับโครงสราง การปรับระบบงานหรือ
ระเบี ยบ การจัดหรื อปรับ บุคลากร การจัดสรรหรื อจั ดหางบประมาณ การสนับ สนุนสถานที่ วัส ดุ
อุปกรณ
2.3.3 การสร างพลั ง และความร วมมื อ เพื่ อ นําไปสู ผ ลที่ ตั้ ง เป าหมายไว ตาม
แผนงานและโครงการ เรื่ อ งที่ ย ากที่ สุ ด คื อ การเปลี่ ย นแปลงและการให บุ ค ลากรยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการที่จะนํามาใช ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนําของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี และการจูงใจ
2.3.4 มหาวิทยาลัยจะจั ดระบบการสื่อสารองคกรอยางทั่วถึงและตอเนื่องแก
สวนราชการในสัง กัด และบุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนตางๆ เชน การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคา
เปาหมายที่สําคัญใหแกคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหนวยงานเทียบเทา
2.3.5 การบริหารผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการ
ดําเนินงาน ใหมีกลไกเพื่อเฝาระวังและตรวจสอบผลการดําเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจวาจะตอ งมี ก ารแก ไขอยางไร โดยให มี ก ารรายงานตามลํ าดับ ขั้นของความ
รับ ผิดชอบเปนรายเดือ นหรือ รายไตรมาส ขึ้นอยูกับ ลัก ษณะงาน วิธีก ารติดตาม จะใชการกํ าหนด
กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การกําหนดตารางเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการจัดทํากิจกรรม เปนกลไก
กํากับ

2.3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของงานหรือโครงการ และความสําเร็จของ
องคกร มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดจริงกับ
เปาหมายที่กําหนดไวทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ภายใตการบูรณาการระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. และหนวยงาน
กลางตางๆ ใหเปนเอกภาพ

การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ เปนกิจกรรมสําคัญที่มุงรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอใหผูรับผิดชอบการดําเนินงานในโครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดทราบผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ เพื่อให
สามารถนําผลประเมินมาใชในการวางแผนหรือปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปาหมาย
ของโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ระหวางปหรือรายป โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปที่มี
การเชื่อมโยงแผนกลยุทธไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบั ติและผลสั มฤทธิ์ตาม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ
2. เพื่ อ ทราบป ญ หาอุ ป สรรคการดําเนินงานเป นระยะ ๆ นําไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติราชการในชวงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อนําไปใชประโยชน ในการจัดทําหรือปรับแผนปฏิบัติราชการในระยะตอไป
4. เพื่อตองการทราบผลผลิตหรือผลลัพธที่ไดจากแผนกลยุทธ ในดานการบริหารและ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
1. หลักการ
หลังจากที่หนวยงานทุกหนวยงานไดดําเนินการตามแผนกลยุทธแลว จําเปนตองมี
การกํากับติดตาม และประเมินผล เพื่อใหทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และความสามารถ
ในการบรรลุ วัตถุประสงคที่กํ าหนดในเวลาที่กํ าหนดไวหรื อไม โดยการติดตามและประเมินผลจะ
ประเมินผลจากตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน (KPI) ในตัวชี้วัดระดับเปาประสงคที่กําหนดไว
สําหรับกระบวนการกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ จะประกอบดวย 3
องคประกอบที่สําคัญไดแก
1. การติดตามผลการดําเนินงาน (Track Status)
การติดตามผลการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่จะสรางความ
มั่นใจไดวาการปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและสามารถสรางผลงานที่สอดคลอง
ตามเป าประสงคและเป าหมายที่กําหนดไว การติดตามผลการดําเนินงานจะชวยใหผู บริหารทราบ
ขอมูลที่เปนตัวบงชี้ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเปนขอมูลแกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธให
สอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานนี้ หมายรวมถึ ง การรวบรวมข อ มู ล ผลการ
ดําเนินงานในแตละชวงเวลาของโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของ
การดําเนินงานในแตละระดับที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป (ตามที่ไดมีการถายทอดตัวบงชี้
และคาเปาหมายในทุกระดับ)

2. การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress)
การรายงานความกาวหนา เปนกระบวนการหลังจากที่ไดมีการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใตกรอบของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต
ละชวงเวลาแลว ผูมีหนาที่ในการกํากับติดตามผลจะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหารใหไดรับ
ทราบความก าวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ รวมทั้ งควรสง ขอ มูลยอนกลับใหแก ผูปฏิบัติง านที่
เกี่ยวของ เพื่อจะชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานหรือจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามแนวทางที่เหมาะสม
3. การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation)
การวัดและประเมินผลจะประกอบดวยกระบวนงานยอย 3 ขั้นตอน ไดแก การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล และการนําเสนอผลการประเมิน การวัดและ
ประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผล
ที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธในรอบเวลาตอไปขององคกร
การติ ดตามประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิผ ลของการดําเนิ นงานตาม
ประเด็นยุท ธศาสตร ที่ ไดวางไว โดยหนวยงานในสั ง กั ดมหาวิท ยาลั ยนราธิวาสราชนคริ นทร ได
ประยุกตใชรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) เปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลได และนําผลที่ไดรายงานผูบริหารใหรับทราบตอไป ทั้งนี้ การวัดและประเมินผล
ประกอบดวย
3.1 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ระดับเปาประสงคที่กําหนด
ไวในแผนกลยุทธ
3.2 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ระดับแผนงานโครงการ
หรือกิจกรรม
3.3 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ขององคกรภายนอก ไดแก
3.3.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3.3.2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3.3.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3.3.4 สํ า นั ก งบประมาณ (การวิ เ คราะห ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ : PART)
หมายเหตุ : การสรรหาผูประเมินภายในและภายนอกใหเปนไปตามเงื่อนไข
ที่สํานักประเมินผลภายนอกตาง ๆ กําหนดไว
2. กรอบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
สําหรับกรอบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของงานหรือโครงการ
และความสําเร็จขององคกรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ
และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงาน ที่ไดจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome)
ทั้ ง นี้ จ ะใช รู ป แบบการประเมิ น 3 ลั ก ษณะ คื อ (1) การประเมิ น เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะ (Qualitative

Evaluation) (2) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู
มีสวนไดเสีย (Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหวางดําเนินโครงการ (In-process
evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใตการบูรณาการระบบการ
ประเมินผลจากหนวยงานกลางตาง ๆ ใหเปนเอกภาพ
3. ขั้นตอนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
แผนกลยุทธ
- วิสัยทัศน
- ประเด็น
ยุทธศาสตร
- เปาประสงค
- ตัวชี้วัด
- กลยุทธ
- โครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจําป

การถายทอด
ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายสูระดับ
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน หรือ
หนวยงาน
เทียบเทา

- วิสัยทัศน
- ประเด็นยุทธศาสตร
- เปาประสงค
- ตัวชี้วัด
- กลยุทธ
- โครงการ
- ตัวชี้วัดโครงการ
- ผูรับผิดชอบโครงการ
- งบประมาณ

เสนอเอกสาร
ขอเสนอโครงการ
ไมอนุมัติ

อนุมัติ

บรรจุลงแผนปฏิบัติ
ราชการ/ดําเนินโครงการ

- การจัดทําคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ
กองนโยบายและแผน
(รวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อ
ประเมินประโยชนและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผน
กลยุทธ)

เสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย

เสนอสภามหาวิทยาลัย

เสนอผูบริหารระดับ
หนวยงาน

รายงานผลการปฏิบัติ
โครงการภายใน 15 วัน

ประกอบดวย
- การติดตามเปาหมายการใชจาย
งบประมาณ
- การติดตามแผนโครงการ/
กิจกรรม รายเดือน
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร กําหนดกรอบและขั้นตอนการกํากั บ ติดตาม
และประเมิน ตั้งแตกระบวนการถายทอดแผนกลยุทธระดับองคกรสูระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือ
หนวยงานเทียบเทา กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และการเสนอขอเสนอโครงการ
ผานเครื่องมือตาง ๆ ไดแก แผนที่ยุทธศาสตร แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําป แบบฟอรมเสนอ
โครงการ และแบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรม
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังกําหนดกลไกในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กํ าหนดให ร ายงานผลการปฏิบั ติโครงการหรือ กิ จกรรมที่ ดําเนินการแล วเสร็ จ
ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการพรอมรูปเลมรายงานผล
2. กําหนดใหรายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมเปนรายเดือนทั้งโครงการที่
ดําเนินการแล วเสร็ จ และโครงการตอเนื่อ ง ทุ ก วันที่ 5 ของเดือน ประกอบดวยขอ มู ล การปฏิบั ติ
โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดที่สามารถปฏิบัติได
3. กําหนดใหรายงานผลการเบิกจายทุกงบประมาณและผลผลิตเปนรายเดือน
4. กําหนดใหมีการประเมินผลแผนปฏิบัตริ าชการและแผนกลยุทธปล ะ 1 ครั้ง
5. กําหนดใหมีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เป น รายไตรมาสพร อ มรายงานผลแก ผู บ ริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และสภา
มหาวิทยาลัย

