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ตอนที่ 1
บทนำ
ชื่อหนวยงานที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
ชื่อหนวยงาน “คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร”
(Faculty of Political Science and Public Administration)
ที่ตั้ง
สำนักงานคณบดี ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสรรค ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย 44000 โทรศัพท 043-723555 เว็บไซต http://pspa.rmu.ac.th
ประวัติความเปนมาโดยยอ
หลั กสู ตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และรัฐศาสตร เดิมเปนหนวยงานหนึ่งสังกัดคณะมนุ ษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในพระราชบัญ ญั ติวิท ยาลัยครู พ.ศ. 2518 หลักสูตรสาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร สังกัดอยู
ภาควิ ชาเศรษฐศาสตรแ ละการเมื อ ง รับ ผิด ชอบสอนวิ ชาดา นรัฐ ศาสตร เศรษฐศาสตร และนิติ ศาสตร ให กั บ
นั กศึก ษาครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต วิ ชาเอกสั งคมศึ ก ษา และวิ ช าพื้ น ฐาน วิช าเลือ ก แก นั กศึ กษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในขณะนั้น สวนหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา รับผิดชอบสอนวิชาดานสังคมวิทยาใหกับ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา และนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาชุมชน รวมทั้งวิช า
พื้นฐาน และวิชาเลือกแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในป พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูมหาสารคาม ไดยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏมหาสารคามตาม พระราชบัญญัติ
สถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ภาควิช าเศรษฐศาสตรและการเมือง ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิล ปศาสตร
บั ณ ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) เปนป แ รก และภาควิชาสังคมวิท ยา ก็ไดเปด สอนหลัก สู ตร ศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
(การพัฒนาชุมชน) ขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่งในปเดียวกันนี้
ในป พ.ศ. 2547 สถาบั น ราชภั ฏ มหาสารคาม ได ย กฐานะเป น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงมีฐานะเปนนิติบุคคล และ
เป น ส ว นราชการตามกฎหมายวา ด ว ยวิ ธี การงบประมาณในสำนัก งบประมาณ คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา
ในชวงดังกล าวนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขึ้น โดยหนวยงานภายในระดับ
ภาควิชาไดยุบเปลี่ยนเปนโปรแกรมวิชา และภายหลังโปรแกรมวิชาไดเปลี่ยนเปนหลักสูตรสาขาวิชา โดยมีหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) และหลักสูตรสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน)
ใน พ.ศ. 2550 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดยกรางหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดรับนักศึกษาไดในปเดียวกัน โดยมี 2 สาขาวิชาเอกคือ สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และไดเปลี่ยนชื่อหลักสูตรสาขาวิชาพั ฒ นาชุมชน มาเปน หลักสูตร
สาขาวิช ารัฐศาสตร หลั กสูตรสาขาวิชาทั้ง 3 หลักสูตร ไดเปดทำการเรียนการสอน ดั งนี้ คื อ หลักสูตรสาขาวิช า
รัฐประศาสนศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรสำหรับภาคปกติ
แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

หนา 1

ภาค กศ.บป. สาขาการปกครองทองถิ่น และสาขาการจัดการการคลัง ซึ่งเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏมหาสารคามกับ กรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น และไดเปด สอนหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต
(รป.ม.) หลั ก สู ต รสาขารั ฐ ศาสตร ไ ด เ ป ด สอนหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเมื อ งการปกครอง
และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในภาคปกติ และไดเปดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการ
ปกครอง และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ในปจจุบันนี้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 อนุมัติใหจัดตั้งคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เปน หนวยงานที่มีฐานะ
เทียมเท าคณะโดยแยกสาขารัฐประศาสนศาสตรและสาขารัฐศาสตร ออกจากวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
ตั้งแตวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2557 มีหนาที่ผลิตบัณฑิตทางดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ทำการสอน
วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร และสาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร มี วั ต ถุป ระสงคเพื่ อผลิ ต บัณ ฑิ ตทางด านรัฐ ศาสตร แ ละรัฐ ประศาสนศาสตร
โดยจัด การเรี ยนการสอน ผลิต ผลงานวิจัย บริก ารวิ ชาการ ทำนุ บ ำรุง ศิลปวั ฒ นธรรม มีก ารบริ ห ารจั ด การโดย
ใชห ลัก ธรรมาภิ บาล และมีการจัดการทรัพยากรมนุษ ยเพื่อมุงสูค วามเปน เลิศ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร มุงผลิตบัณฑิตที่เปนนักปกครองรุนใหม ใหมีวิสัยทัศนในการพัฒ นา ใชห ลักธรรมาภิ บาลเปนหลักในการ
บริหารที่มีความรูคูคุณธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)เปนการนำภูมิคุมกันที่มีอยู พรอม
ทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
ธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐาน
การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ใหความสำคัญกับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ภายใตสถานการณที่โครงสราง
ประชากรที่ เปลี่ย นแปลงเข าสู สังคมสูงวัย อย างสมบู รณ ขณะเดีย วกัน ยังจำเป น ต อ งบริ ห ารจัด การแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจฯ ฉบับ ที่ 12 ที่ตองการพัฒ นาคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถที่จะเป นฐานในการ
พัฒนาประเทศใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแผนแมบทใหคณะ/ศูนย/สำนักจัดทำแผนพัฒนาฯใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยตอไป
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรไดจัดทำแผนยุทธศาสตรค ณะรัฐศาสตรแ ละรัฐประศาสนศาสตร
(พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใตกรอบและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ประกอบกับการมีสวนรวมของคณาจารย บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
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รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
1. รายชื่อคณะกรรมการบริหาร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร ลอยวิรัตน
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักงานคณบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคร คัยนันทน
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารยวาสนา บรรลือหาญ
รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย ธีรพจน ภูริโสภณ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและสื่อสารองคกร
ดร.อาภากร ประจันตะเสน
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารยอาภาภรณ จวนสาง
ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี อัตถากร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารยปรียานุช วัฒนกูล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
รองศาสตราจารย ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิพรร สุนทร
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ โพธิวรรณ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รองศาสตราจารย ดร.ภักดี โพธิ์สิงห
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ โพธิวรรณ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรินทร สุทธิศัย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
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2. รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร คณบดี
ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร ลอยวิรัตน
รองคณบดี
รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักงานคณบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคร คัยนันทน
รองคณบดี
อาจารยวาสนา บรรลือหาญ
รองคณบดี
รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ เมยไธสง
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เจริญศิริ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต เหลืองประภัสร
ผูทรงคุณวุฒิ
อาจารยอาภาภรณ จวนสาง
ผูแทนคณาจารยประจำ
รองศาสตราจารย ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ผูแทนคณาจารยประจำ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี อัตถากร
ตัวแทนสาขาวิชา
อาจารยปรียานุช วัฒนกูล
ตัวแทนสาขาวิชา
รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
ตัวแทนสาขาวิชา
รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ โพธิวรรณ
ตัวแทนสาขาวิชา
รองศาสตราจารย ดร.ภักดี โพธิ์สิงห
ตัวแทนสาขาวิชา
แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

ประธานกรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หนา 4

โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
1. ระดับปริญญาตรี
จำนวน 2 หลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ร.บ.)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science Program in Political Science

1.1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร)
ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)
Bachelor of Political Science (Political Science)
B.Pol.Sc. (Political Science)

2. ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.)
ชื่อเต็ม (ภาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

2.1 ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
Bachelor of Public Administration (Public Administration)
B.P.A. (Public Administration)

3. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทองถิ่นและการบริหารการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Local Management and Development
Administration

3.1 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารจัดการทองถิ่นและการบริหารการพัฒนา)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
Bachelor of Public Administration (Local Management and Development
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Administration)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.A. (Local Management and Development Administration)

4. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ (ร.บ.)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science (Risk and Disaster Management)

4.1 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)
แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
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ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Risk and Disaster Management)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B. Pol. Sci. (Political Science)

2. ระดับปริญญาโท
จำนวน 3 หลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ร.ม.)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Political Science Program in Political Science

1.1 ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร)
ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)
Master of Political Science (Political Science)
M. Pol.Sc. (Political Science)

2. ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.ม.)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration Program in Public Administration

2.1 ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
Master of Public Administration (Public Administration)
M.P.A (Public Administration)

3. ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (รป.ม.)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration Program in Public and Private Management

3.1 ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รป.ม.รอ. (สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
Master of Public Administration Program in Public and Private Management
M.P.A (Public and Private Management)

3. ระดับปริญญาเอก
จำนวน 3 หลักสูตร
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1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ร.ด.)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Docter of Political Science Program in Political Science

1.1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
Docter of Political Science Program in Political Science
D.Pol.Sc (Political Science)

2. ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.ด.)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Public Administration Program in Public Administration

2.1 ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
Doctor of Public Administration Program in Public Administration
D.P.A (Public Administration)

3. ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (รป.ด.)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Public Administration Program in Public and Private Management

3.1 ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รป.ด. (สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
Doctor of Public Administration Program in Public and Private Management
D.P.A (Public and Private Management)

จำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตร
ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ร.บ.
107
รปศ.
86
ร.บ.
129
ชั้นปที่2
รปศ.
97

ปการศึกษา 2562
ภาค กศ.บป.
25
30
39
38

รวม
132
116
168
135
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ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

ร.บ.
รปศ.
ร.บ.
รปศ.

119
108
193
199
1,038

45
52
28
31
228

164
160
221
230
1,326
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จำนวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากร สายสอน มีดังนี้
ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย

จำนวน

7

คน

ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย

จำนวน

6

คน

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย

จำนวน 10

คน

รวมทั้งหมด

จำนวน 23

คน

ที่
1
2
3
4
5

ตำแหนง
รองศาสตราจารย ดร.
รองศาสตราจารย ดร.
รองศาสตราจารย ดร.
รองศาสตราจารย ดร.
รองศาสตราจารย ดร.

ชื่อ
ยุภาพร
เสาวลักษณ
สัญญา
เสาวลักษณ
ภักดี

สุกล
ยุภาศ
โกศลกิตติอัมพร
เคณาภูมิ
นิกรพิทยา
โพธิ์สิงห

6
7
8
9
10
11
12
13
14

รองศาสตราจารย ดร.
รองศาสตราจารย ดร.
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.
ผูชว ยศาสตราจารย
อาจารย ดร.

โกมณ
ปยลักษณ
วัชรินทร
สุธินี
ชาคร
สิทธิพรร
สมเกียรติ
ธีรภัทร
ศิริพงษ

แพนพา
โพธิวรรณ
สุทธิศัย
อัตถากร
คัยนันทน
สุนทร
เกียรติเจริญ
ลอยวิรัตน
ทองจันทร

15
16
17
18
19
20
21
22
23

อาจารย ดร.
อาจารย ดร.
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

มนัสวิน
รังสรรค
ยุวเรศ
ธีรพจน
วาสนา
ปรียานุช
สิทธานต
สาวิตรี
อาภาภรณ

จิตตานนท
อินทนจันทน
หลุดพา
ภูริโสภณ
บรรลือหาญ
วัฒนกูล
ดีลน
ชุมจันทร
จวนสาง

วุฒิการศึกษา
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร
ปร.ด. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมภิ าค
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร
ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร)
D.B.A. บริหารธุรกิจ
ปร.ด. สังคมวิทยา
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร
รป.ด. การบริหารทรัพยากรมนุษย
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร
ร.ม. การเมืองและการปกครอง
ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร)
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร
ศศ.ม. รัฐศาสตร
ร.ม. การเมืองและการปกครอง
ศศ.ม. รัฐศาสตร
น.ม. นิติศาสตร
ร.ม. บริหารรัฐกิจ
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วันสังกัด มรม.
1 กุมภาพันธ 2548
24 ธันวาคม 2541
8 มิถุนายน 2552
1 ธันวาคม 2558
26 กันยายน 2554
17 ตุลาคม 2557
3 กันยายน 2555
12 พฤศจิกายน 2546
19 มิถุนายน 2549
3 กรกฎาคม 2549
15 สิงหาคม 2551
1 ธันวาคม 2559
16 กรกฎาคม 2550
8 มิถุนายน 2552
7 มิถุนายน 2553
1 ธันวาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2554
1 กรกฎาคม 2550
3 มิถุนายน 2551
3 มิถุนายน 2551
19 ตุลาคม 2552
24 กรกฎาคม 2556
5 สิงหาคม 2556

หนา 11

จำนวน บุคลากรสายสนับสนุน

ที่

เจาหนาที่ประจำสำนักงานคณบดี

จำนวน

5

คน

เจาหนาที่ประจำหลักสูตร

จำนวน

5

คน

คนงานประจำอาคาร

จำนวน

2

คน

บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมด

จำนวน 12

คน

1

คำ
ชื่อ
นำหนา
นาง
อาภากร

2

ตำแหนง

วุฒิการศึกษา

วันสังกัด มรม.

ประจันตะเสน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

1 ตุลาคม 2550

นางสาว เปรมฤดี

ชิณวงษา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

3

นางสาว อิสริยา

ใจซื่อ

4

นางสาว บลณิชา

พลประถม

5

นางสาว ศุรินภา

ทุงจันทร

6

นาย

ใจซื่อ

7

นางสาว ปนัดดา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ปร.ด.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร

8

นางสาว หงษยาหยา จำเริญพัฒน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

9
10
11
12

นางสาว
นาง
นางสาว
นางสาว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คนงานปฏิบัติงาน
คนงานปฏิบัติงาน
นักวิชาการการศึกษา

ธนชัย

ปยวรรณ
สุมานันท
กฤษณา
ธัณฏิกานต

สกุล

ชาลีผาย

จันทรเทพ
แกวสองสี
การินทอง
คำวิเศษธนธรณ

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
บธ.บ. การจัดการ
ม.6
บธ.บ. การจัดการ
บธ.บ.การจัดการ
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23 เมษายน 2555
5 มิถุนายน 2555
13 ตุลาคม 2557
3 พฤศจิกายน 2557
3 พฤศจิกายน 2557
10 พฤศจิกายน
2557
25 พฤษภาคม 2558
1 สิงหาคม 2558
1 พฤศจิกายน 2558
1 พฤศจิกายน 2558
4 กันยายน 2560
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ตอนที่ 2
การวิเคราะหศักยภาพปจจุบันและสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร ค ณ ะรั ฐ ศาสตร แ ละรั ฐ ประศาสน ศาสตร
พ.ศ. 2560-2564 ฉบั บ ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิ ท ยาลั ย ได ใช ข อ มู ล จากการวิ เคราะห
สภาพแวดล อ มของคณะรั ฐ ศาสตร ฯ และมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส งผลต อ การดำเนิ น งานของคณะรัฐ ศาสตรฯ
ซึ่งพิจารณาจากขอมูลการดำเนินการชวงเวลาที่ผานมา เหตุการณ ที่นาจะเกิ ดขึ้ นในอนาคต และเอกสารที่
เกี่ยวของโดยใชเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะแบงการประเมินออกเปน 2 สวนคือ
สว นแรกข อ มู ล พื้ น ฐานที่ มี ผ ลต อการดำเนิ น งานของคณะรัฐศาสตรแ ละรัฐ ประศาสนศาสตร
มุงเน นการรวบรวมขอมูล เพื่ อเปนขอมูล พื้นฐานสำหรับ การวิ เคราะห สภาพแวดลอมของคณะรัฐศาสตรฯ
อั น ได แก แผน พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ แล ะสั ง คม แห งช าติ ฉบั บ ที่ 12 พ .ศ. 2560-2564 ยุ ท ธศาส ตร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยศาสตราจารย ดร.
ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธของอธิการบดี
และทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและจุดเนนการบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ประจำป งบประมาณพ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย ดร.นิ รุต ถึ ง นาค
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม และแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ป (พ.ศ. 2560-2574) เพื่อให
สอดคลองกับการเป นมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น ตามกรอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราภั ฏเพื่อพั ฒนาทองถิ่น
ระยะ 20 ป ( พ.ศ. 2560-2579 )
สวนที่สองการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมุงเนนการประเมินจุดแข็ง (Strength)
และจุ ด อ อ น (Weakness) ของการบริห ารงานของคณะรัฐ ศาสตรฯ โดยกำหนดกรอบขอบเขตของการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรที่จะพิจ ารณาจากตัวแบบ 7 ปจจัย (7S’s) ของ R.Waterman ไดแก
กลยุ ทธ (Strategy) โครงสราง (Structure) ระบบการปฏิ บัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทั กษะ(Skill)
รูป แบบการบริห ารจัด การ(Style) และค านิย มรวม (Share values) อย างไรก็ต ามนอกจากพิ จารณาจาก
ตัวแบบ 7S’s Model แลวยังไดวิเคราะหตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาวิเคราะห
ควบคู ไปด วย ทั้งนี้ เพื่ อใหก ารวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในมีค วามครอบคลุม มากยิ่ งขึ้น และมุงเนน การ
ประเมิ น โอกาส (Opportunity) และภาวะคุ ก คาม (Threat) ขอบเขตของการวิ เคราะห ส ภาพแวดล อ ม
ภายนอกองคกรจะพิจารณาจากสถานการณภายนอกที่เผชิญอยูหรือเกี่ยวของดวยทั้งในลักษณะที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม อาทิส ภาวะเศรษฐกิจ สังคมการเมือ งหรือนโยบายรัฐ บาลที่ เกี่ย วของการพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศความตองการของผูรับบริการ ตลอดจนสถานการณตางประเทศที่เกี่ยวของตางๆทั้งนี้เพื่อวิเคราะห
หาปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส(Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ที่สงผลในเชิงบวกและลบตอการ
ดำเนินงานของคณะรัฐศาสตรฯ
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2.1 ขอมูลพื้นฐานที่มีผลตอการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
2.1.1 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
หลักการของแผนพัฒนาฯฉบับที่12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่ง
แปลงยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให
เปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
กรอบวิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป ๒๕๗๙ ซึ่งกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เปน
กรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใตระยะเวลา
๕ ปตอจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงชี้
ถึง จุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการสะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให
การพั ฒ นาในด านตาง ๆ บรรลุ ผลไดในระยะเวลา ๕ ป แ รกของยุ ทธศาสตรช าติระยะ ๒๐ ป ทั้ งนี้โดยได
คำนึ ง ถึ งการต อยอดให เกิด ผลสัม ฤทธิ์ อย างต อเนื่ อ งภายใต แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ต อ ๆ ไป ดั งนั้ น การพั ฒ นา
ประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดวัตถุป ระสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาได ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาประเทศใหเศรษฐกิจกาวหนามั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณไดยากและมีแนวโนมรุนแรง ทั้งการเมืองใน
ประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบอยครั้งและสงผลกระทบวงกวางทิศทางการพัฒ นาประเทศในระยะ
แผนพัฒ นาฯฉบั บที่ 12 จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศดาน
ตางๆใหเขมแข็งควบคูกับการใหความสำคัญกับการพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกาวทันตอ
การเปลี่ยนแปลงมีโอกาสไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจจากการพัฒนาอยางเปนธรรมรวมทั้งสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรา งสรรคใหประเทศสามารถเจริญก าวหนาตอไปโดยให
ความสำคัญ กับยุท ธศาสตรที่มีลำดับ ความสำคัญ สูง 10 ยุทธศาสตร และมหาวิทยาลั ยมีสวนเกี่ย วของคือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนาในชวงที่ผาน
มาทำใหสังคมไทยกาวหนาไปในหลายดาน ทั้งการสรางความมั่นคงดานอาชีพและรายไดที่ทาใหจานวนคน
ยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น อยางไรก็ดี การแกปญหาความเหลื่อม
ลาและสรางความเปนธรรมนับวามีความคืบหนาชา และยังเปนปญหาทาทายในหลายดาน ทั้งความแตกตาง
แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

หนา 10

ของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลและ
ในกลุมผูดอยโอกาสที่ไดรับบริการที่คุณภาพต่ำกวา รวมทั้งขอจากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุม
ผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะสงผลให
ความเหลื่อมลาในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได อาทิ การเปนสังคมผูสูงวัยของประเทศไทยซึ่งจานวนประชากรวัย
แรงงานลดลง ภาระพึ่งพิงตอวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผูสูงอายุทาใหมีขอจำกัดในการออม
เพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุมยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเปนผูสูงวัยที่
ยากจนในอนาคตได นอกจากนั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชนตอผูที่สามารถเขาถึงซึ่งสวนใหญ
เปนกลุมที่มีทักษะสูงทาใหสามารถไดรับผลตอบแทนสูงขึ้นและ ทิ้งหางจากผูที่ขาดทักษะและไมสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีได ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทาใหผูที่อยูหางไกลสามารถเขาถึงการศึกษา ความรู และ
บริการสาธารณสุขได เปนตน ซึ่งเปนประเด็นทาทายที่ตอง เรงพัฒนาและแกไขปญหาความเหลื่อมลาในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อไมใหปญหาความเหลื่อมลาเปนขอจากัดตอการพัฒนาไปสูการเปนประเทศที่มี
รายได สูง โดยจาเปนตอ งมีการเชื่อ มโยงทุก มิติข องการพั ฒ นาอย างบู รณาการเป นองค รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น การสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคมไทยจาเปนตองอาศัยการพัฒนาในยุทธศาสตรอื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ มาเปนพลังรวมและสนับสนุนการพัฒนา อาทิ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิ จและ
แขงขัน ไดอยางยั่งยืนที่จะเปนชองทางใหชุมชนและผูใชแรงงานไดมีศักยภาพและโอกาสไดรับประโยชนจาก
การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการเติบ โตที่เปนมิต รกับ สิ่งแวดลอมเพื่อ การพั ฒนาอย างยั่ งยื น ที่ เนน การ
บริหารจัดการที่ดินใหมีการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐที่
จะชวยสรางความเปนธรรมในสังคม ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทยและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่จะชวยกระจายความเจริญและรายไดไปสูพื้นที่
เปาหมายที่ 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่
แตกตางกันและแกไขปญหาความยากจน
ตัวชี้วัด 1.1 รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุด เพิ่มขึ้นไมต่ำกวา
รอยละ 15 ตอป
ตัวชี้วัด 1.2 คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงเหลือ 0.41
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตัวชี้วัด 1.3 การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุด
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.4 สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 6.5 ณสิ้นแผนพัฒนาฯ
ตัวชี้วัด 1.5 สัดสวนหนีส้ ินตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนที่ยากจนที่สุด ลดลง
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
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ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับรอยละ 90
โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ
50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
ตัวชี้วัด 2.3 สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา 40)
และที่เขารวมกองทุนการออมแหงชาติตอกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.4 ความแตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรระหวางพื้นที่ลดลง
ตัวชี้วัด 2.5 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชน
พึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนครัวเรือนที่เขาถึงแหลงเงินทุนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเขมแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด 3.3 มูลคาสินคาชุมชนเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การไดรบั ขยายการคุมครอง ทางสังคม
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดย
1.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่องโดยไมถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่
อาศัยในพื้นที่หางไกลที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุนคาเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน
1.2 จัดบริการดานสุขภาพใหกับประชากรกลุมเปาหมายฯ ที่อยูในพื้นที่หางไกล โดยรัฐจัดใหมีกลไก
ชวยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการใหความชวยเหลือดานคาใชจาย ที่จาเปนเพื่อให
ประชากรกลุมเปาหมายฯ เขาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได อาทิ คาใชจาย การเดินทางไป
สถานพยาบาล รวมทั้งจัดใหมีบริการดานสุขภาพเชิงรุกทั้งในดานการใหคาปรึกษา การควบคุมและปองกันกลุม
เสี่ยงที่จะเกิดปญหาเรื้อรังตอสุขภาพ และการสงเสริมดานสุขอนามัย
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1.3 สรางโอกาสในการมีที่ดินทากินของตนเองและยกระดับรายได โดยรัฐเขาไปสนับสนุนการมีที่ดินทา
กินอยางยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแตการจัดสรรที่ดินทากินอยางมีเงื่อนไขเพื่อปองกันการเปลี่ยนมือผู
ไดรบั การจัดสรรที่ดินใหแกกลุมคนจนในภาคเกษตรที่ไรที่ดินทากิน การพัฒนาทักษะความชำนาญ การจัดสรร
เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอยางทั่วถึง การขยายโอกาสในการเขาถึงขาวสาร สารสนเทศ และองคความรูในการ
ประกอบอาชีพและการสนับสนุนดานการตลาด ตลอดจนสงเสริมทักษะการบริหารเงินเพื่อใหสามารถจัดการ
รายได เงินทุน และหนี้สินอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อเปนกลไกที่ทาใหเกิด
การกระจายการถือครองที่ดิน ที่จะชวยใหเกษตรกร กลุมเกษตร ผูยากจน ไดมีที่ดินทากินและมีที่อยูอาศัย
1.4 กำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอื้อประโยชนตอกลุมคนที่มีรายไดนอยให
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพยสิน และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถจัดเก็บภาษีไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนปรับโครงสรางการจัดสรร
งบประมาณรายจายภาครัฐ โดยใหความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่ที่มีการ
กำหนดเปาหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมลาในสังคมควบคูไปกับเปาหมายทางเศรษฐกิจ
1.5 เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุดอยางเพียงพอ
และเหมาะสม อาทิ เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ยากจนใหเพียงพอที่จะดารงชีพได สนับสนุนการ
จัดหาที่อยูอาศัยและระบบสาธารณูปโภคใหกับประชากรกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาชุมชนแออัดในเมือง
สนับสนุนชุมชนใหมีการจัดบริการตามความจาเปนสาหรับผูสูงอายุ
ทั้งนี้ จะตองมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเชื่อมโยงฐานขอมูลของ
หนวยงานราชการทั้งหมดและรวมใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลดังกลาว ในการกำหนดเปาหมายคนจน คน
เกือบจน และกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุด เพื่อใหสามารถระบุประชากรกลุมเปาหมายไดอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรม
2. กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการ
แขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน
สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดย
2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากขึ้นระหวาง
พื้นที่ โดย (1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เปนตัว
เงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักครู เสนทางความกาวหนาทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาครู (2) สรางระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่อยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน
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2.2 บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ผานการพัฒนาระบบสงตอ
ผูปวยตั้งแตระดับชุมชนไปสูระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคูไปกับบริหาร
จัดการการใหบริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พรอมทั้งนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยเฉพาะทางในพื้นที่หางไกล
2.3 เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของการสรางหลักประกันใน
วัยเกษียณและประโยชนจากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการดานการจัดหา
ที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที่
2.4 สงเสริมและจัดหาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก-เยาวชน
สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหเขาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยางเทา
เทียม รวมถึงการไดรับการพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพและความ
เหมาะสมของแตละบุคคล พรอมทั้งสงเสริมบทบาทของกลุมขางตนใหมีสวนรวมในการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
2.5 ปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขัน ที่เปนธรรม อาทิ
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาดทางการคา การปรับปรุงสิทธิประโยชนทางภาษีของธุรกิจขนาดเล็กกลางใหเหมาะสมและไมดอยกวาของธุรกิจขนาดใหญ สงเสริมการดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ ตอสังคม
(Corporate Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใชและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองผูบริโภคใหทันตอรูปแบบสินคาและบริการที่เปลี่ยนไป
3. เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน
และทรัพยากรภายในชุมชม โดย
3.1 สรางและพัฒนาผูนาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหเกิด
ความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน สงเสริมการรวมกลุม
และสรางจิตสานึกใหชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
3.2 สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการถายทอดองคความรูในชุมชนเพื่อ
นาไปสูการแกไขปญหาในพื้นที่และการตอยอดองคความรูไปสูเชิงพาณิชย รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสรางการจัดการความรูในชุมชน
3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน
ศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจ
ชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการรวมกันพัฒนาความรูในเชิงทฤษฎีและ
สามารถนาไปประยุกตใชในทางปฏิบัติเพื่อสรางศักยภาพใหกับชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่นและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน
ชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยว
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3.4 สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกร
การเงินของชุมชนใหทาหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน ตำบลที่ทาหนาที่ทั้งการใหกูยืมและการออม
และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย
3.5 สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรในชุมชน ใน
ลักษณะเปนหุนสวนกับหนวยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปดรับสมาชิกทุกคนใน
ทองถิ่นโดยไมเลือกปฏิบัติ ผลักดันพ.ร.บ.โฉนดชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการบริหารจัดการและ
2.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน
“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ”
“ผู เ รี ย น” หมายถึ ง เด็ ก เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชน ที่ ไ ด รั บ บริ ก ารจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรูคูคุณ ธรรม” หมายถึง รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา
แบงปน ซึ่งเปน ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต
“มีความสุข” หมายถึง ความอยูดีมสี ุข สามารถอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล
2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
กรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการมุงพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบแนวคิดหลักของคุณภาพและความเท าเทียม
รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใชใหเกิ ดประโยชนสูงสุด แกนัก เรียนนั ก ศึกษาเป น สำคัญ โดยขยายโอกาสทาง
การศึกษาดังนี้
1. โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสามารถไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน
2. โอกาสในการเขาถึงแหลงทุนนักเรียนนักศึกษาสามารถเขาเรียนไดโดยไมขึ้นกับฐานะของผูปกครอง
3. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะนักเรียนนักศึกษาทุกคนสามารถเติบโตไดในโลกที่เปนจริง
ผานการเรียนรูบนฐานกิจกรรม (Activity-Based Learning)
4. โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช
เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกสหองสมุดพิพิธภัณฑหอศิลปศูนยวัฒนธรรมและแหลงเรียนรูตางๆ
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวทางตอไปนี้
1. โดย“ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง” ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถพัฒนาสมอง
สรางจินตนาการไดอยางไมมีขีดจำกัดและไดรับการดูแลอยางรอบดานประหนึ่งลูกหลานในครอบครัว
2. โดยดูแลครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดั่งญาติพี่นองเพื่อใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลัง
ความสามารถและมีความกาวหนาในวิชาชีพ
3. โดยบริหารจัดการทุกระดับอยางโปรงใสตรวจสอบไดไมมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรและชุดโครงการสำคัญ (Flagship) ระดับกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นพัฒนาการศึกษาในชวง พ.ศ.2560-2574 ดวยยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ
นโยบายดานการศึกษาของคณะรัฐมนตรีซึ่ง พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ ไดแถลงตอรัฐสภา 10 ประการดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุงเนนเปาหมายคือนักเรียน
เปนศูนยกลาง
ชุดโครงการสำคัญ (Flagship)
1. ชุดโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
2. ชุดโครงการปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุงเนนหลักสูตรที่สามารถพัฒนาการ
วิเคราะหและมองภาพรวมยกเลิกการศึกษาแบบทองจำและมุงสูกระบวนทัศนใหมโดยการจัดบริการทาง
การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Education) รวมถึงมีการวัดผลที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
3. ชุดโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศโดยเริ่มตนที่ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
4. ชุดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
5. ชุดโครงการจัดใหมีครูดีและครูสอนภาษาใหเพียงพอในทุกหองเรียน
6. ชุดโครงการจัดใหโรงเรียนมีคุณภาพใกลเคียงกันทั้งในเมืองและชนบท
7. ชุดโครงการจัดใหมีสถาบันอาชีวศึกษาที่สามารถคนหาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกพื้นที่
8. ชุดโครงการพัฒนานักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาใหเปนมืออาชีพที่สามารถ
แขงขันไดในระดับสากล
9. ชุดโครงการพัฒนาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม
10. ชุดโครงการปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารการศึกษา
11. ชุดโครงการเตรียมความพรอมสถานศึกษาเพื่อรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่2การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม
ชุดโครงการสำคัญ (Flagship)
12. ชุดโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมทั้งในเมืองและชนบท
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13. ชุดโครงการทุนการศึกษาสานฝนนักเรียนไทยไปเรียนตางประเทศ“หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน”
14. ชุดโครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวัยอยางมีคุณภาพ
15. ชุดโครงการสงเสริมการพัฒนาระบบสุขอนามัยในโรงเรียน“หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล”
16. ชุดโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพสราง
หองการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ซึ่งจะทำใหเกิดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (eLearning) เพื่อสรางสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society)
17. ชุดโครงการลดขอจำกัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
18. ชุดโครงการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับคนไทยที่ไมจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สามารถเทียบโอนความรู
และประสบการณรวมทั้งเขาเรียนเพิ่มเติมในระบบหรือนอกระบบใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดภายใน 1 ป
เพื่อใหทันโลกและทันลูกหลาน
19. ชุดโครงการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและสรางหลักประกันโอกาสทางการศึกษาใหแกผู
พิการและผูดอยโอกาส
ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
ชุดโครงการสำคัญ (Flagship)
20. ชุดโครงการปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู
21. ชุดโครงการพัฒนาระบบความกาวหนาของครู
22. ชุดโครงการจัดระบบการศึกษาและฝกอบรมครูอยางเขมใหมีคณ
ุ ภาพโดยมุงใหครูเปนผูสนับสนุน
ชี้แนะแนวทางใหกับนักเรียน (Facilitator)
23. ชุดโครงการลดรายจายเพิ่มรายไดสรางโอกาสใหกับครู
ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการฝกอาชีพใหสอดคลอง
กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ชุดโครงการสำคัญ (Flagship)
24. ชุดโครงการจัดระบบการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสมเชนโครงการศูนยซอม
สรางเพื่อชุมชน (Fix-it center)
25. ชุดโครงการเรียนกอนผอนทีหลังสงคืนเมื่อมีรายได (Income Contingency Loan Program)
26. ชุดโครงการสนับสนุนการสรางรายไดระหวางเรียน
27. ชุดโครงการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุน“กองทุนตั้งตัวได”
28. ชุดโครงการสนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษามีงานทำไดทันทีโดยความชวยเหลือระหวางแหลงงาน
กับสถานศึกษา“เรียนจบพบงาน”
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29. ชุดโครงการจัดศูนยฝกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะใหตรงกับตลาดแรงงานและบมเพาะ
ผูประกอบการใหม
30. ชุดโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
ชุดโครงการสำคัญ (Flagship)
31. ชุ ดโครงการจั ด ให มี ร ะบบจัด การความรู ร องรับ การใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย เพื่ อ
การศึกษาอาทิแหลงขอมูลกลางที่เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
โดยไมเสียคาใชจาย
32. ชุดโครงการพัฒนาครูเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรแบบพกพา
(แท็บแล็ต)
33. ชุดโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงทางการศึกษาและอินเทอรเน็ตไรสาย
ยุทธศาสตรที่ 6 การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ
ชุดโครงการสำคัญ (Flagship)
34. ชุดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงผลิตนักศึกษาสูการเปนพลเมืองโลกที่ทันสมัยมีทักษะ
หลากหลายและสามารถแขงขันในตลาดโลกได
35. ชุดโครงการสงเสริมการสรางเครือขายของนักศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสของนักศึกษาใหมีคุณภาพ
ระดับโลก
36. ชุดโครงการสนับสนุนงานวิจัยทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคม
อาเซียน
ชุดโครงการสำคัญ (Flagship)
37. ชุดโครงการสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
38. ชุดโครงการสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ
2.1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)
เป าหมายของกรอบแผนอุ ด มศึก ษาระยะยาว ฉบั บ ที่ 3 เมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนในป พ.ศ. 2574 คื อ
“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสำหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
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แขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล
การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย
และเอกภาพเชิงระบบ” ทั้งนี้เพื่อใหอุดมศึกษาสรางสังคมไทยใหเปนสังคมความรู สั งคมอุดมปญญา โดยได
กำหนดกรอบ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สอนและถายทอดความรูใหแ กเยาวชนและ
ผูเรียนพรอม ๆ กับทำหนาที่รวบรวม สังเคราะห วิเคราะห สราง และเผยแพร “ความรู” ผานกระบวนการ
ศึ ก ษาวิ จั ย โลกในอดี ต สิ่ ง ที่ เป น อยู ในป จ จุ บั น และสิ่ งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ผลที่ สั ง คมควรได รับ จาก
มหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรู สามารถเขาสูชีวิตการทำงาน เปนพลเมืองที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคม
และวั ฒ นธรรมมาเปน อยางดี สว นความรูและองคความรูที่เป นผลิตผลจากมหาวิท ยาลัย นอกจากจะเป น
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจแลว ยังจะตองชวยนำพาสังคมไปสูความเปน
อารยประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย
2) ในรอบหนึ่ง ทศวรรษที่ผานมา การพั ฒ นาประเทศโดยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
แหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 8 เปนตนมา มุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และพยายามสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทตางๆ ตั้งแตกระแสโลกาภิวัฒน
นำโดยการรวมตั ว ของกลุ ม เศรษฐกิจ และการเปลี่ ย นแปลงในตลาดการเงิ น ของโลก ความกา วหน า ทาง
เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ปญหาการกอการรายโรคระบาด ความเสื่อมโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติอันเปนผลกระทบที่ตามมา
3) สถานภาพภายในประเทศเองยังมีปญหาคุณภาพของคนอยูมาก ไมวาจะเปนภาพสะทอน
จากผลิตภาพของแรงงานไทย ซึ่งยังมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ ความออนแอของการสราง
องคความรู นวั ตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนายังคงเปน จุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ประกอบกับการประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรงในชวงตนทศวรรษ สงผลสะเทือนตอประชาชนอยาง
กวางขวาง ประเทศยังคงพึ่งพิงในเชิงโครงสรางการผลิตที่ตองนำเขาวัตถุดิบ พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยีใน
สัดสวนที่สูง ประชาชนยากจนยังคงมีอยูกวารอยละสิบ วิกฤตคานิยมอันเปนผลมาจากการแพรกระจายของ
วั ฒ นธรรมจากภายนอก ผา นสื่อ สารมวลชน และเทคโนโลยี สารสนเทศ และล าสุด ภาคการเมือ งที่ ข าด
เสถียรภาพอยางรุนแรง
4) การพัฒนาประเทศในอนาคตตั้งอยูบนฐานของพันธกิจและเปาหมายที่เหมาะสมกับยุคสมัย
และมีความกาวหนา มีสมดุลกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ในบรรดาแผนระดับชาติทั้งหลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห งชาติฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกำหนดพัน ธกิ จ 4 ดา นคือ พัฒ นาคน สรางเศรษฐกิจ
สร างความมั่น คงทางทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมและพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลในระบบบริห ารจัดการ
ประเทศ โดยมีเป าหมายในการพัฒ นาคุณ ภาพคนพั ฒ นาชุมชนและแกปญ หาความยากจน ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน รักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งหมดนี้เปนเปาหมายระดับ ประเทศในชวง 5 ปขางหนา ในขณะเดียวกัน
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ก็ เปน เปาหมายที่ อุดมศึก ษามีสวนเกี่ย วของคอนข างมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ งประเด็น การพั ฒ นาคนพั ฒ นา
ความรู และบทบาทของอุดมศึกษาที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
5) อย า งไรก็ ต าม การวางแผนอุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ ธรรมชาติ ข องการพั ฒ นาและ
การจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ตองอาศัยความตอเนื่องและการติดตามประเมินผลเปนระยะเวลา
ยาวกวา 5 ป โดยมีการปรับแผนเปนระยะๆ “แผนอุดมศึกษาระยะยาว” ฉบับที่ 1ถูกจัดทำขึ้นในป พ.ศ. 2533
เพื่อเปนแผนเชิงรุกไปสูอนาคต โดยใชฐานขอมูลจากงานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับ สภาพการณ และความ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของประเทศ แผนดังกลาวมีระยะ 15 ป ครอบคลุมระหวาง พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่งถือ
ไดวาไดวางแนวทางการพัฒนาที่เปนพื้นฐานสำคัญ และเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง จึงมีความจำเปนที่จะต องเรง
จัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่2 เพื่อมิใหกระบวนการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบตองสะดุดหรือไรทิศทาง
6) โดยสรุป สาระสำคั ญ ของแผนอุด มศึก ษาระยะยาว ฉบั บ ที่ 1ได ว างหลั ก การพื้ น ฐานไว
4 ประการ คือ ภารกิจอุดมศึกษาเพื่อการกระจายโอกาสและความเสมอภาค ภารกิจเพื่อประสิทธิภาพของอุดม
ศึกษา ภารกิจเพื่อคุณภาพและความเปนเลิศของอุดมศึกษา และความเปนสากลของอุดมศึกษาไทย
7) ในบรรดาขอ เสนอแนะเชิงนโยบายที่ แผนอุด มศึก ษาระยะยาว ฉบั บ ที่ 1 ได เสนอไวต อ
รัฐบาลนั้น ไดมีพัฒนาการของอุดมศึกษาในชวงของแผนฯ ทั้งในสวนที่มีสัมฤทธิผลตามแผน และในสวนที่ยังไม
ประสบสัมฤทธิผล อาทิ
7.1 การจัดตั้งและดำเนินภารกิจทางดานมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
7.2 การมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจายของผูเรียน นอกเหนือจากคาเลาเรียนและ
คาธรรมเนียมตางๆ แลว มีการรวมรับภาระในรูปแบบของเงินกูยืมเพื่อการศึกษาตามที่ไดเสนอไว
7.3 คุณวุฒิของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีสัดสวนปริญญา เอก : โท : ตรี เปน
25 : 60 : 15 จากที่กำหนดไว 30 : 60 : 10
7.4 ไดมีการนำเอาแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาใชเปนกรอบการปฏิบัติเพียงครึ่งหนึ่งของ
ชวงเวลา
7.5 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพียงจำนวนหนึ่งที่เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีความ
เปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ
7.6 การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรมีอัตราสวน 25 : 75 จากที่ตั้งเปาไว 50 : 50
7.7 การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาโดยรวมของประเทศมีสัดสวน 0.25
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จากที่กำหนดไว 1.5
8) นอกจากความตอเนื่องของทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาแลว ปจจัยความเปลี่ยนแปลงและ
พลวัตของสถานการณในโลกและภายในประเทศ ก็มีผลกระทบตอการอุดมศึกษาทั้งทางตรงและทางออม อาทิ
การเป ดเสรีท างการค าทั้ งในระดั บ พหุ ภ าคีแ ละทวิภ าคี ซึ่ง เกี่ ย วข อ งกั บ การยกระดับ ขี ด ความสามารถใน
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การแข งขันของประเทศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา ความขัดแยงทาง
การเมือ ง การทหาร ซึ่งเกี่ยวของกับ กระบวนการสันติภาพและสันติศึกษา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศใหญ เชน จีนและอินเดีย ซึ่งมีสัมพันธภาพและความรวมมือที่ ดี ทั้งกับประเทศและ
อุดมศึกษาไทยสำหรับบริบทการพัฒนาประเทศของไทยก็มีพลวัตเชนกัน อาทิ เชน การเคลื่อนตัวของสังคม
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ไปจนถึงภาคการผลิตใหมๆ เชน อุตสาหกรรมฐานความรู รูปแบบ
การใชพลังงาน ซึ่งพึ่งพาการนำเขาเชื้อเพลิง และผลกระทบตอสภาพแวดลอม ไปจนถึงบทบาทของแนวคิดการ
พัฒนาในรูปแบบใหมๆ เชน การนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม เปนตน
9) ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอุดมศึกษาไทยคงจะเพิกเฉยตอพัฒนาการในระดับอุดมศึกษา
สากลมิได จากการสำรวจเบื้องตน พบวา วงการอุดมศึกษาโลกมีจุดเนนและนวัตกรรมหลายประการทั้งในสวน
ที่เกี่ยวกับวิชาการ เชน แนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม การเฟนหานักศึกษาเชิงรุก และกระบวนการ
ใหไดม าซึ่งความเปนเลิศทางการวิจัย เปนตน ในสวนของโครงสรางและการบริหารนั้น อุดมศึกษาในหลาย
ประเทศใหความสำคัญกับการทำงานในลักษณะภาคีความรวมมือและเครือขายการสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต การสงเสริมความหลากหลายในมิติตาง ๆ รวมไปจนถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณสมดั่งเจตนารมณ
ของสถาบั น การศึ ก ษา เช น การสนั บ สนุ น ให ป ระชาคมมหาวิ ท ยาลั ย ให บ ริ ก ารแก สั งคมในรู ป แบบต า งๆ
การสรางกิจ กรรมและบรรยากาศในมหาวิท ยาลัยเพื่ อ เอื้อตอการพั ฒ นาบุ คลิ กภาพและความมั่ น คงในตั ว
นักศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพรอมและความเขาใจที่ดีใหแกนักศึกษาทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน
10) การจัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 จึงเปนพันธกิจที่เหมาะสมแกกาลเวลา
และจำเปนตอการพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทยไปสูอนาคต ที่เต็มไปดวยความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน
อาจกลาวไดวา ณ ป พ.ศ. 2550 อุดมศึกษาของประเทศไทยกำลังอยูในจุดเปลี่ ยนที่สำคัญ ซึ่งหากออกแบบ
ระบบอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย พรอมๆ กับติดตั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาอยางกาว
กระโดด ก็จะเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศสมดังเจตนารมณที่มุงใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ไดทั้ง
การสรางความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจที่สามารถแขงขันได และการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน
และสังคมโดยรวม
11) จุดเดนของกระบวนการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 อยูที่ “การมีสวนรวม”
อยางกวางขวางของประชาคมกลุมตาง ๆ นำโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งไดรวมกันคิดในการระดม
สมองเฉพาะเรื่องดังกลาวถึง 4 ครั้ง มีการรายงานความกาวหนาตอคณะอนุกรรมการแผนและนโยบายอยาง
ตอ เนื่ อ ง มี ก ารประชุ มทุ ก 2 เดื อนกับ ทุ กกลุม มหาวิท ยาลั ย ประกอบด ว ยมหาวิ ทยาลั ย รัฐเดิม 26 แห ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 67 แหง และ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน 19 แห ง มี ก ารสั ม ภาษณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ สู ง หลายท า น การประชุ ม
คณะอนุกรรมการกำกับการจัดทำแผน (Steering Committee) ทุกสัปดาห เปนจำนวนทั้งสิ้น 30 ครั้ง แตละ
ครั้งมีสาระที่ เปนขอมู ลและแงคิดทั้งที่เกี่ ยวกับ อุดมศึกษาโดยตรงและที่ เปนผลกระทบสำคัญ ตออุดมศึกษา
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มีการประชุมสัมมนารวมกับผูเชี่ยวชาญของธนาคารโลกอยางเต็มรูปแบบ และในสาระที่ไดกลั่นกรองมาจาก
ประสบการณ ของนานาประเทศทั่วโลก มีการเสวนากับกลุมสำคัญ เชน กลุมเยาวชนนักศึกษา และบัณฑิต
ภาคเอกชนซึ่งรวมถึงสภาอุตสาหกรรม และกลุมอุตสาหกรรมหลายสาขา จั ดการสั มมนา 4 ภาค รวมกั บ
สื่อมวลชนที่เนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและปราชญชาวบาน จัดใหมีคณะทำงานและมี
การประชุมกลุมจังหวัดชายแดนภาคใตที่กำลังประสบปญหาความรุนแรงหลายครั้ง มีการศึกษาเชิงลึกในเรื่อง
บทเรียนจากตางประเทศและบทบาทของเครือขายอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิภาคและชุมชน มีคณะทำงานคิด
เรื่องพัฒ นาบุคลากรนอกจากนี้ การจัดทำแผนครั้งนี้ยังมีขอมูลจากผลการศึกษาที่มีอยูแลวจำนวนหนึ่งและ
ได รับขอมู ลที่เป นประโยชนจากการสืบคนจากอินเทอรเน็ต ดว ยกระบวนการที่ ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ทำให
สามารถจัดทำแผนครั้งนี้ไดสำเร็จในชวงเวลาที่จำกัดแตเขมขนภายในประมาณ 6 เดือน
12) แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 แบงออกเปน 2 ภาค ภาคแรกวิเคราะหภาพอนาคตที่
คาดวาจะมีผลกระทบตอโลก ตอประเทศ และตออุดมศึกษาไทย การที่แผนฯ มีภาคอนาคต ก็เพราะบอยครั้งที่
อุดมศึกษาถูกผลกระทบของปจจัยภายนอกอุดมศึกษาทำใหเกิดอุปสรรค และความไมพรอมที่ จะรับ มือกับ
สภาพการณตางๆ จนกระทั่งอุดมศึกษาอยูในภาวะตั้งรับอยูเนืองๆนอกจากนี้ยังทำใหมี ปญหาในการบริห าร
แผนเนื่ องจากขาดจุ ดเน น การจัดลำดับ ความสำคัญ และพลวั ตในการปรั บ ตัว ภาคที่ สองเป น ประเด็ น เชิ ง
นโยบายของอุดมศึกษาไทย ซึ่งครอบคลุมมิติตางๆ ทั้งที่เปนการแกปญ หาที่ดำรงอยูในอุดมศึกษา และการ
พัฒนาอุดมศึกษาไปสูอนาคตอยางมั่นคงแข็งแรง มิติทางนโยบายเหลานี้ยังมีความเชื่อมโยงระหวางกัน ทั้งใน
ลักษณะของการต อยอดซึ่งกัน และกั น ตลอดจนการใช ท รัพ ยากรและกระบวนการเดี ย วกั น ในการรองรับ
เปาหมายหลายดานพรอมๆ กัน ทั้งนี้นอกเหนือจากการออกแบบแผนเพื่ออุดมศึกษาแลว แผนอุดมศึกษาฉบับ
นี้ ยังคำนึงถึงบทบาทของอุด มศึก ษาที่มีตอการพัฒ นาประเทศโดยรวมอีกดวยโดยเฉพาะอยา งยิ่ ง บทบาท
อุดมศึกษาที่เอื้อตอการกระจายอำนาจการปกครองสูทองถิ่น และบทบาทของอุดมศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
2.1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564
จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการกำหนดประเด็นขอเสนอทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลอง
กั บ บริบ ทการเปลี่ย นแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยกำหนดประเด็ น การพั ฒ นาที่เกี่ ยวขอ งกับ
การศึกษาในระยะ แผนยุทธศาสตรพัฒ นาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :
สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดานการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม เปนศูนยกลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
นิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย มากกวา 70,000 คน สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของจั งหวัดมหาสารคาม โดยมีมูลคาผลิต ภัณ ฑสูงเปนอันดับ 3 รองจากสาขาคาสงและค าปลีก และสาขา
การเกษตรถึงแมวารัฐขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงโดยจัดโครงการเรียนฟรี 15 ป ก็ตาม แตปญหาทาง
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การศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาของจังหวัดยังอยูในเกณฑที่จะตองพัฒนาใหไดมาตรฐานโดยเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษาที่ตองไดรบั การพัฒนาใหเปนมืออาชีพ นอกจากนี้ปญหาของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให
ทันตอความกาวหนาของวิทยาการทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหผูที่จบการศึกษามีความรู
และทั ก ษะไม ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาดแรงงาน ส งผลต อ ป ญ หาการว า งงาน ดั ง นั้ น จึ ง มี
ความจำเปนที่จะตองมีแกไขปญหาการศึกษาของจังหวัดอยางเปนระบบ โดยเพิ่มการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มความรูและทักษะของนิสิตนักศึกษา และพัฒนาครูใหมีคุณภาพมากขึ้น
จากการสำรวจความตองการของประชาชนในพื้นที่ พบวา ตองการใหมีการจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พัฒนาครูใหเปนมืออาชีพ
ตลอดจนใหเด็กและเยาวชนทั้งหมดสามารถอานออก เขียนได และเรียนจบแลวมีงานทำ นอกจากนี้เห็น ว า
จังหวั ดควรมี การจั ดทำขอมูลสถิติทางการศึกษาที่ค รบถวนและทันสมัย รวมทั้ งการเสริม สรางและพั ฒ นา
นักเรียน/นักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาให
จังหวัดเปน HUB ทางดานแรงงานฝมือ
ดานศาสนาและวัฒ นธรรม ปจจุ บันเทคโนโลยีสารสนเทศมี การขยายตั วอย างรวดเร็ว และ
เขามามีสวนเกี่ยวของกับทุกคนไมทางตรงก็ทางออม ถึงแมวาเทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยสงเสริมความสะดวก
สบายของมนุษย ทำใหการผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น สงเสริมสุขภาพและความเปนอยูใหดีขึ้น และทำใหเกิด
การคนควาวิจัยสิ่งใหม อยางไรก็ตาม ก็สงผลกระทบทางลบตอสังคม อาทิ ทำใหเกิดอาชญากรรม เทคโนโลยี
เกิดการแพรวัฒนธรรมและกระจายขาวสารที่ไมเหมาะสมอยางรวดเร็ว และที่สำคัญคือทำใหเกิดความสัมพันธ
ของมนุษยเสื่อมถอยและเปนสังคมที่ไมตองพึ่งพาอาศัยกันมาก จากผลกระทบดังกลาวทำใหสังคมไทยประสบ
กับปญหาความเสื่อมโทรมทางคุณธรรมและจริยธรรม เด็กและเยาวชนขาดแบบอยางที่ดี รวมถึงผูคนในสังคม
แตกความสามัคคี ซึ่งอาจสรางวิกฤติใหแกสังคมไทยไดในอนาคต
ดังนั้นเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
จะตองมีการเสริมสรางและพัฒ นาบุคลากรดานการศาสนาและวัฒ นธรรมให มีความรู ความเขาใจที่ ถูกตอง
และประพฤติ ปฏิบัติตนในการเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็กและเยาวชนเพื่อจะไดเปนผูใหญที่ดีในสังคมสืบไป
นอกจากนี้ จะตองรณรงคใหทุกภาคสวนในสังคมตระหนักถึงปญหาและใหความสนใจในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอยางจริงจัง
จากการสำรวจความตองการของประชาชนในพื้นที่ พบวาตองการใหพัฒนาพระภิกษุสงฆใหมี
ความรู ความเขาใจในหลักธรรมและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสมณะเพศ มีกระบวนการตรวจสอบพระสงฆ
ตลอดจนจัดอบรมธรรมะ คุณ ธรรม จริยธรรมใหแกเยาวชนและประชาชนเพื่ อใหเกิดการเรียนรูและยึ ดถือ
ปฏิ บั ติ ในการดำรงชี วิต นอกจากนี้ ควรมี ก ารส งเสริม ให จัง หวั ด มหาสารคามเป น เมื อ งที่ มีคุ ณ ธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม โดยจัดใหมีศนู ยรวมวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเปนแหลงเรียนรูปลอดภัยอยางสรางสรรค
2.1.5 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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โดยศาสตราจารย ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัย
1. สงเสริม สนับสนุนสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรในการอยูรวมกันแบบกัลยาณมิตรของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนและกำกับการบริหารจัดการกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอำนาจและหนาที่ตาม
มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. สงเสริม สนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสรางสรรค การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและการสรางเครือขายความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ
4. สงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน และการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกดาน
เพื่อใหบรรลุผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สงเสริม สนับสนุนใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
6. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองคความรู เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและ
พัฒนาทองถิ่น
7. สงเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ
8. สงเสริมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานใหมระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรองหากมีความพรอม
และความจำเปน จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นใหรวมเปนคณะที่มีลักษณะของศาสตรเดียวกัน
2.1.6 วิสัยทัศนนโยบายยุทธศาสตรและกลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2560-2564 โดย รองศาสตราจารย ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี
วิสัยทัศน

“นำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเขาสูมหาวิทยาลัย 4.0”

“มหาวิทยาลัย 4.0” หมายถึง
- เยาวชนตนแบบ “ดี เกง สุข”
- บัณฑิต Ready to work
- การเรียนรูแบบบูรณาการเชิงสรางสรรค
- กระบวนการ IR2R สูองคกรแหงการเรียนรู
- บุคลากรมีความมั่นคงและเปนมืออาชีพ
- การวิจัยแบบบูรณาการดวยศาสตรพระราชา
- เปนคลังสมองชองชุมชน
- มุงเนนคุณภาพมาตรฐานสากล
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- บริหารจัดการเพื่อสราง : สังคมธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

นโยบาย
1. ดานการผลิตบัณฑิต มีเปาหมาย คือ
1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต
1.2 ผลิตบัณฑิตใหตอบสนองตลาดแรงงานและความตองการของผูใชบัณฑิตอยางแทจริง เพื่อ
ประกันการมีงานทำของบัณฑิต โดยคำนึงถึงศาสตรที่เหมาะกับสภาพการณ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก
ตลอดจนความถนัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.3 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงสรางสรรค โดยมุงเนนใหนักศึกษา สามารถนำองค
ความรูที่มีอยูทุกหน ทุกแหง มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมตางๆ ที่ตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นและสังคม
1.4 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสาขาวิชามีความเขมแข็ง จัดกำลังคน งบประมาณเพื่อสนับ สนุน
ความเขมแข็ง จัดทรัพยากรดานการเรียนการสอนใหเหมาะสมและเพียงพอตอการสรางความเปนเลิศ และเปน
คนดีของแตละสาขาวิชา
1.5 คัดเลือกคนเกงเขามาเรียนและใหทุน ตั้งแตประถมและมัธยมใหเขาเรียนระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคัดเลือกใหเรียนตอระดับปริญญาโท- เอก ในมหาวิทยาลัยและ
ตางประเทศที่มีชื่อเสียงอยางตอเนื่อง เพื่อใหกลับมาเปนกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ซึ่งการผลิตบัณฑิตจะตองมุงเนน
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตใหตอบสนองของผูใชบัณฑิตอยางแทจริง
3. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงสรางสรรค
4. สงเสริมสนับสนุนใหทุกสาขาวิชามีความเขมแข็ง
5. คัดเลือกคนเกงเขามาเรียนและใหทุน
6. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพรอมนักศึกษาแรกเขา
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5 กิจกรรมตามจุดเดน จุดเนนของสาขาวิชา หรือ
หลักสูตร
นอกจากนี้ คณะฯ โดยสาขาวิชา หรือหลักสูตรจะตองดำเนินการ
1. ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา ใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
ตลาดแรงงาน หรือผูประกอบการ
2. กำหนดจุดเดน จุดเนน ของบัณฑิต และสมรรถนะของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา โดยแยก
เปน สมรรถนะรายป/ชั้นป
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3. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู โครงการที่สงเสริมการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามจุดเดน
จุดเนนของหลักสูตร
2. ดานการพัฒนาหลักสูตร
2.1 หลักสูตรทุกระดับ ทันสมัย เรียนรูไดตลอดเวลา
2.2 หลักสูตรพรอมจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา และ WIL (Work integrated
Learning) เรียนรูพรอมกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 สรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร นักศึกษา
2.4 พัฒนาระบบและกลไก กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร (SAR) สูการประเมินเพื่อการ
เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน (TQR)
2.5 มุงเนนการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษา 2561
2.6 สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.7 สงเสริมการพัฒนาและการสอบทักษะภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร
3. ดานการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
3.1 สงเสริมสนับสนุนการวิจัย ในการ สรางองคความรูและนวัตกรรมใหม หรือวิจัยตอยอดสราง
มูลคาเพิ่ม ทางเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ โดย “การวิจัยแบบบูรณาการ”
3.2 บริการวิชาการแกสังคม ดวยมิติตางๆ โดยการกำหนดยุทธศาสตรที่สามารถตอบโจทยการ
พัฒนาไดตามความตองการของสังคม สรางองคความรูและนวัตกรรมใหมในชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะ
ผูประกอบการตางๆ ที่จำเปนตองอาศัยองคความรูจากนักวิชาการและนักศึกษาในรั่ว มรม. การบริการวิชาการ
เหลานี้ตองสามารถสรางคน สรางงานและสรางเงินใหชุมชนไดเปนอยางดี โดยการสราง “คลังสมอง RMU”
เพื่อบริการวิชาการแกสังคม โดยเฉพาะการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมตลอดจนโครงการ
ใน พระราชดำรัสตางๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9
3.3 ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการเรียนรูโดยใหคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา เห็นคุณคาตอ
วัฒนธรรมไทยในมิติตางๆ อยางแทจริง โดยเฉพาะนักศึกษาตองใหเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี
บรรพบุรุษไดปลูกฝงมา โดยสรางใหนักศึกษา มีคณ
ุ ธรรมนำความรู มีความพอเพียงบนพื้นฐานของ เยาวชน
ตนแบบ “ดี เกง สุข”
4. ดานการบริหารจัดการ
4.1 ชุมชนและสังคม
4.1.1 เปนแหลงความรูของทองถิ่น
4.1.2 รวบรวมขอมูลและองคความรูของทองถิ่น
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4.1.3 รวมมือกับทองถิ่นบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
4.1.4 ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาทองถิ่นดวยศาสตรพระราชา
4.1.5 สรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน
4.2 บุคลากร
4.2.1 บุคลากรมีความมั่นคง
1) หาอัตราบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมพนักงานที่จางดวยงบประมาณรายได
เพื่อใหเกิดความมั่นคง และเปนการลดคาจางจากเงินรายได เพื่อนำเงินไปพัฒนานักศึกษา
2) ปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยงบเงินรายไดใหสูงขึ้น ใหใกลเคียง
หรือเทียบเทากับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยงบประมาณแผนดิน
3) สงเสริมสวัสดิการใหบุคลากร โดยจัดสรางที่พักใหเพียงพอ
4.2.2 บุคลากรตองเปนมืออาชีพ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการฝกอบรมในสถาน
ประกอบการตามสาขา และวิชาชีพ
4.2.3 สรางสังคมธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อยางเปนรูปธรรม ภายใตการดำเนินงานที่มุงเนน
1) นิติธรรม (คุณธรรม) ความโปรงใส กระจายอำนาจ
2) มุงเนนฉันทามติ ในการทำงานรวมกับชุมชนและสังคม
3) การมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม (ความรับผิดชอบ)
5) ความคุมคาของการใชงบประมาณ (อยางมีประสิทธิผล)
6) บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดคุณคา (ประสิทธิภาพ)
7) พัฒนากระบวนการงานประจำเพื่อใหการบริการอยางมีคุณภาพ (การตอบสนอง)
8) ลดความเหลื่อมล้ำของบคุลากรใน มรม. (ความเสมอภาค)
4.2.4 ลดรายจาย-เพิ่มรายได โดยเพิ่มรายไดที่นอกเหนือจากคาลงทะเบียนของนักศึกษาโดย
ประกอบการทางดานธุรกิจ เชน

1) กิจการโรงแรม หอพัก และโรงเรียนสาธิต
2) การสรางสปอรตคลับของกีฬาตางๆ ใหผูประกอบการมืออาชีพมาเชาเหมาเพื่อใหได
รายไดที่แนนอน
3) สรางอาคารพาณิชยใหเชา
4) สรางรายไดจากนวัตกรรมดานการวิจัย
5) จัดใหมีรา นคาสวัสดิการของบุคลากร และนักศึกษา
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6) สรางหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ระยะกลาง ที่สอดคลองกับความตองการ
แถลงในทิศทางการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย ดร.นิรุต ถึงนาค ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมวิญูควุ านันท
2.1.7 นโยบายและจุดเนนการบริหารคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยรองศาสตราจารย
ดร.เสาวลักษณ โกศลกิตติอัพร คณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีนโยบายที่สอดคลองกับพันธกิจและเปาประสงคของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนทุกระดับใหมีคุณภาพ โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานและ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและของประเทศ
2. นโยบายพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สงเสริมคณาจารยทำผลงานวิชาการ เพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น เชน ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามลำดับ สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม มุงประโยชนสาธารณะ มีจิตอาสาและเสียสละใหเปนบุคลากร
ที่มีคุณภาพเพื่อทำงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
4. นโยบายดานการวิจัย
สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต ทางรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร เพื่อสรางองคความรูในการนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการและการ
แกไขปญหาสังคม
5. นโยบายดานการบริการวิชาการ
มีศูนยสงเสริมและเรียนรูประชาธิปไตยเพื่อความเขมแข็งของชุมชน ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรและ
นักศึกษาไดใชองคความรูในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นและประเทศ
6. นโยบายดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลอง
กับภูมิปญญาทองถิ่น
7. นโยบายดานการบริหารจัดการ
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สงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติธรรม คุณธรรม มี
ประสิทธิภาพ คุมคา มีสวนรวม มีความรับผิดชอบ โปรงใสและตรวจสอบได
8. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
สงเสริมใหระบบการเงินและงบประมาณของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มีความโปรงใส
และตรวจสอบได
9. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมมาตรฐาน ใชตัวชี้วัดตางๆเปน
แนวทางในการพัฒนาแตละดานของระบบการศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะรัฐศาสตรฯ ในสวนนี้ เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่สงผล
ตอการดำเนิน งานของคณะรัฐศาสตรฯ ซึ่งพิจ ารณาจากขอ มูล และสารสนเทศที่เกี่ ย วข อง โดยใช เทคนิ ค
SWOT Analysis ซึ่งจะแบงการประเมินออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
มุงเนนการประเมิน จุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ของการบริหารงานคณะรัฐศาสตรฯ และ
สวนที่สอง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก มุงเนนการประเมินโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม
(Threat) ทั้งนี้ เพื่อนำผลการวิเคราะหที่ไดมาใชในการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธใน
แผนการยุทธศาสตรสำหรับผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม มีรายละเอียดการนำเสนอ ดังตอไปนี้
2.2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ไดมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โดยพิจารณา 2 สวน คือ สวนแรก การศึกษาจุดแข็ง-จุดออนของคณะทั้ง
ทางการบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ สวนที่สองคือการศึกษาโอกาสที่
เอื้อตอการพัฒนาของคณะภายใตสภาพสังคมในปจจุบัน รวมถึงภัยคุกคามหรืออุปสรรคที่สงผลกระทบตอการ
ดำเนินงานคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรได มีรายละเอียดดังนี้
1. จุดแข็ง (Streangth)
1.1 คณะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สังคมและมาตรฐาน
ของ สกอ.
1.2 มีความรวมมือทางวิชาการกับองคกรภายในและภายนอก เชน DSI กกต. สถาบันพระปกเกลา
1.3 คณะมีนโยบายสนับสนุนการจัดทำวิจัยและการเผยแพรผลงานแกบุคลากร
1.4 มีการประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยแกบุคลากร
1.5 มีโครงสรางและระบบการบริหารงานทีค่ ลองตัว มีการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ
1.6 มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ เชน จากคณบดีสูระดับหลักสูตร
1.7 ผูบริหารมีภาวะผูนำและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร
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1.8
1.9
1.10

สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรเขาสูตำแหนงทางวิชาการ และการขยายเครือขายในการ
ใหบริการวิชาการ
มีอาจารยที่วุฒิปริญญาเอก และเขาสูตำแหนงทางวิชาการสูงขึ้นทุกป
มีอิสระในการทำงานและการบริหารจัดการหลักสูตรและงานในหนวยงาน

2. จุดออน (Weakness)
2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอ เชน การประชาสัมพันธ การพัฒนานักศึกษา และดาน
คอมพิวเตอร
2.2 ศักยภาพของบุคลากรดานการผลิตงานวิจัยและงานวิชาการ ยังมีจำนวนนอย
2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัยไมเพียงพอ เชน เทคโนโลยีในหองเรียน
2.4 การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนไมชัดเจน สงผลใหเกิดการทำงานทับ
ซอน
2.5 ขาดคูมือกระบวนการทำงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ไดมาตรฐานทำใหไมสามารถทำงานทดแทนกันได
2.6 ขาดการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกที่สงผลตอการรับนักศึกษา
2.7 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถูกนำไปใชเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรยังนอย
2.8 วัฒนธรรมการทำงานในรูปแบบราชการของมหาวิทยาลัยฯและวัฒนธรรมองคกร คานิยมทางสังคม
ที่ยึดติดมายาวนานทำใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบการบริหารงานใหมๆ ของคณะ
2.9 ศักยภาพของผูเรียนยังมีนอย เชน ภาษา การเขียน การอาน และการนำเสนอ และเทคโนโลยี
2.2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
การพิ จารณาปจจัยภายนอกหนว ยงานจะพิจ ารณาจากสถานการณภายนอกที่เผชิญอยูหรือ
เกี่ยวของดวย ทั้งในลักษณะที่เปนรูปธรรม และนามธรรม อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือนโยบาย
รัฐบาลที่เกี่ยวของ การพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศ ความตองการของผู รับบริการ ตลอดจน สถานการณ
ต า งประเทศที่ เกี่ ย วข อ งต า ง ๆ ทั้ ง นี้ เพื่ อ วิ เคราะห ห าป จ จั ย ภายนอกที่ เป น โอกาส (Opportunity) และ
ภัยคุกคาม (Threat) ที่สงผลในเชิงบวกและลบตอการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตรฯ โดยมีรายละเอียดและ
การวิเคราะห ดังตอไปนี้
ปจจัยภายนอก
3. โอกาส (Opportunity)
3.1 ยุทธศาสตรของจังหวัดเรื่องการเปนศูนยกลางทางการศึกษา
3.2 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหขยายความรวมมือกับองคกรในประเทศและ
ตางประเทศทุกระดับ
3.3 คาเลาเรียนถูก และมีระบบการจายคาเลาเรียนที่เอื้อตอคนทั่วไปที่มีฐานะยากจน
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมิติทางสังคม/นโยบายมหาวิทยาลัยฯ
ลักษณะการปกครองและบริหาราชการแผนดินของประเทศไทย เชน อปท
การบริหารยุคใหมที่เนนผลลัพธ วิธีการที่ชัดเจน เชน การกำหนดนักศึกษาเขาเรียนและจบ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
การเขาสูประชาคมอาเซียน สงผลตอการรวมมือตางๆ เชน วิชาการ งานวิจัย

4. ภัยคุกคาม (Treath)
4.1 คานิยมของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมโลก จากเดิมนิยมรับราชการเปนทำงาน
เอกชน เปนเจาของกิจการหรืออาชีพอิสระ
4.2 สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล เชน การจัดสรรทุน กยศ. มีจำนวนจำกัด ซึ่งไมสอดคลองกับ
ความตองการและคาครองชีพที่สูงขึ้น
4.3 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศสงผลกระทบตอรายรับของผูปกครอง ทำใหหยุดเรียนกลางคัน
4.4 งบประมาณที่รฐั บาลหรือมหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนจึงไมเพียงพอตอความตองการ สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษามาตรฐานในระดับสากล
4.5 ปญหาดานประชากรศาสตร สงผลกระทบตอจำนวนนักศึกษาที่ลดลงในภาพรวมทั้งหมด
4.6 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยฯ หรือคณะฯ หากนำผลการ
ประเมิน ไปผูกกับการจัดอันดับและการจัดสรรงบประมาณในอนาคต
4.7 มหาวิทยาลัยขนาดใหญเปดรับนักศึกษาจำนวนมากขึ้น
4.8 นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาลใหม หรือกระทรวง และบางอยางไมเอื้อตอสาย
สังคมศาสตร
4.9 มหาวิทยาลัยและสถาบันคูแขง เชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่
ใกลเคียง อาชีวะ วิทยาลัยเทคนิค ฯลฯ
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การวิเคราะห TOWS Matrix
กลยุทธเพิ่มศักยภาพ
(S + O)
1. ปรับปรุงหลักสูตร ใหตรง
ตามกับมาตรฐาน สกอ. และ
ใหสอดคลองกับความตองการ
ผูเรียนมากที่สุด
2. ขยายเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ (mou)
กับองคกรภายในและ
ภายนอกเพิ่มมากขึ้น
3. สงเสริมบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนเขา
สูตำแหนงที่สูงขึ้น

กลยุทธเรงพัฒนา
(W + O)
1. เพิ่มการผลิตดานงาน
วิชาการและงานวิจัยใหมี
แหลงทุนที่หลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ
เชิงรุกใหมากขึ้นและสราง
ระบบคาเลาเรียนใหเอื้อตอ
สังคมและบุคคลทั่วไป
3. พัฒนานาระบบการ
บริหารงานใหตรงตามหลัก
ธรรมาภิบาลและมีความ
โปรงใส มีประสิทธิภาพ

กลยุทธสรางภูมิคุมกัน
กลยุทธแกวิกฤติ
(S + T)
(W + T)
1. การปกปองรักษาและ 1. การทบทวนกระบวนการ
ยกระดับระบบการบริหาร รับนักศึกษาใหมี
จัดการธรรมาภิบาล
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การสรางความเขมแข็ง 2. ปรับปรุงกระบวนการ
และยกระดับคุณภาพ
ทำงาน และสรางวัฒนธรรม
หลักสูตร
องคกร เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารงานใหม
3. การสรางความเข็มแข็ง 3. ปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
และยกระดับขององคการ ศักยภาพบุคลากร สาย
ระดับคณะ
วิชาการ สายสนับสนุน และ
นักศึกษา ใหเปนผูมีความรู
มีคุณธรรมธรรม และ
ศักยภาพ
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4. สรางความรวมมือดาน
บริการวิชาการแกชุมชน
ทองถิ่น และบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการพัฒนา
ทองถิ่นใหมากขึ้น
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอนและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4. สรางคูมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน
ขององคกรมากขึ้น

4. การสรางความเข็มแข็ง 4. การเพิ่มมาตรการในการ
และยกระดับของผูบริหาร กำกับติดตามบุคลากร
ดานการผลิตงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
5. การสรางความเขมแข็ง 5. มีการลดภารกิจเพิ่ม
และระดมทรัพยากรเพื่อ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
พัฒนาทองถิ่นอยาง
สรางสรรค

จากขอมูลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกสงผลใหการจัดทำแผนยุทธศาสตรจะตองมี
ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งนโยบายทุกระดับเพื่อให
เกิดการตอบสนองและการดำเนินงานตามพันธกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตรจึงไดมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรโดยมีการปรับปรุงใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและปจจัยแวดลอมตางๆ ที่ไดทำการวิเคราะหเพื่อใหการดำเนินงานของคณะ
และหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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ตารางที่ 1 SWOT Graph คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
Opportunities
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Weaknesses

Threats

ผลกระทบรวม
จากการวิเคราะห กลยุทธของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรทำใหออกมาเปนตารางกราฟ โดยมีคา
คะแนนที่ WT ที่มที ั้งจุดออนและภัยคุกคาม ซึ่งคณะใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรของคณะเพื่อ
แกวิกฤติ

แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562)

ตาราง ความสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและประเด็นยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พันธกิจสัมพันธเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พันธกิจสัมพันธเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครูมือ
อาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

การแปลงยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตรสูความเปนเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

หนา 52

ตอนที่ 3
แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564
ฉบับประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563
กรอบคิดสำคัญ ในการกำหนดวิสัย ทั ศน แ ละพัน ธกิจ อาศัย รากฐานแนวคิดของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
ปรั ช ญามหาวิ ท ยาลั ย ทุ น เดิ ม ที่ สั่ ง สมและผลการวิ เคราะห ป จ จั ย สำคั ญ ภายในสั ง คมมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2562 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 25602574) แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2561-2564) นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม วิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตรและกลยุทธ ของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ มหาสารคาม พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและจุ ดเนนการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ มหาสารคาม
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย ดร.นิ รุต ถึ งนาค อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม รวมถึงพลวัตของสังคมระดับประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให
กรอบแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ปของคณะรัฐศาสตรฯสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีทิศทางตลอดระยะเวลาของ
การดำเนิ น งานตามแผนอย า งต อ เนื่ อ งคณะรั ฐ ศาสตร ฯ จึ ง ได ก ำหนดสาระสำคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
3.1.1 วิสัยทัศน
“ผูนำดานการเมืองการปกครองและการบริหาร เพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคมสูระดับสากล”
3.1.2 คำนิยาม
1) เปนคณะที่เป นผูน ำทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ดา นการจัดการศึกษา ดานการวิจัย
และดานการบริการวิชาการแกทองถิ่นและชุมชน
2) เปนคณะที่เปนผูนำการพัฒนาทองถิ่นและสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.3 คานิยมรวม
P = PRESTIGE
S = SMART LEADER
P = PROFESSIONAL
A = ACADEMIC

= องอาจ
= ฉลาด
= เชี่ยวชาญ
= วิชาการเปนเลิศ
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3.1.4 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางดานรัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ และการวิจัย เพื่อใหมี
ความรู มีวิสัยทัศนในการพัฒนาและมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
2. จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและมีมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพ
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใชองคความรูจากการ
เรียนการสอน การวิจัยและศักยภาพอื่นๆของคณะ
3.1.5 เปาประสงค
1.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวย
การบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมและดานการศึกษา
2.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวย
การบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนมืออาชีพ
มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 ยกระดับ คุณ ภาพบัณ ฑิต รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรใหเป น ที่ ตอ งการของผู ใช บั ณ ฑิต
ดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและคุณลักษณะ
3.1 คณะรัฐ ศาสตรแ ละรัฐประศาสนศาสตรไดรับ การยอมรับ ระดับ ชาติ /นานาชาติ ดา นการเป น
หนวยงานทางการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ
3.2 คณะรัฐ ศาสตรแ ละรัฐ ประศาสนศาสตรมีระบบบริห ารจัดการที่มี ป ระสิท ธิ ภ าพและคลองตั ว
มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.1.6 กลยุทธ
1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินการตามพันธกิจ
และศักยภาพของคณะฯ
2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคม
ทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของ
นักศึกษาและอาจารยกับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
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4. สรางความรวมมือ สงเสริมการเรียนรูของชุมชนและ ทองถิ่น เพื่อสรางความรักความผูกพัน พลัง
ประชารัฐในชุมชนและทองถิ่น
5. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยากร/สหกิจศึกษา/
WIL/Start up ที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาหองปฏิบัติการ/ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
7. พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนมืออาชีพ

8. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิตทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ ไดแก
- มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
- มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
- มีงานทำ - มีอาชีพ
- เปนพลเมืองดี
9. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี คนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย
10. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัน
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะที่สงผลตอ
การเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
12. สงเสริมและพัฒนาใหผูบริหารและบุคลากรบริหารงานและปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
3.1.7 ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรสู
ความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
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3.2 ชุดแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
จากการพิจารณาพันธกิจของคณะรัฐศาสตรฯ ประกอบกับสถานการณและสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกแลวนั้น สามารถสรุปประเด็นหลักที่ตองคำนึงถึงตองพัฒนาตองมุงเนนและตองดำเนินการเปน
พิเศษโดยมีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่สำคัญในแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
พ.ศ. 2560-2564 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
1. พันธกิจสัมพันธ 1.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐ
1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับทองถิ่นในการ
เพื่อการพัฒนา
ประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศ วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินการตามพันธกิจและ
ทองถิ่นอยาง
ในการสรางความมั่นคงใหกับ
ศักยภาพของคณะฯ
สรางสรรค
ประเทศดวยการ บูรณาการองค
2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและนอก
ความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมทองถิ่น
เชิงพืน้ ที่ ชุมชนและทองถิ่นไดรับ ใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดาน
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยศิลปะ
สังคม ดานสิ่งแวดลอมและดาน และวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของนักศึกษาและ
การศึกษา
อาจารยกับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
4. สรางความรวมมือ สงเสริมการเรียนรูของชุมชนและ
แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
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ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

2. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
รัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรสู
ความเปนเลิศ

2.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศ
ในการสรางความมั่นคงใหกับ
ประเทศดวยการบูรณาการองค
ความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่
2.2 อาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาคณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรมีความเปนมือ
อาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
รัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตรใหเปนที่ตองการของผูใช
บัณฑิตดวยอัตลักษณดาน
สมรรถนะและคุณลักษณะ

5. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม
ในรูปแบบสหวิทยากร/สหกิจศึกษา/WIL/Start up ที่
ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น และสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาหองปฏิบัติการ/ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
7. พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนให
เปนมืออาชีพ
8. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิตทั้ง
ดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ ไดแก
- มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
- มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
- มีงานทำ - มีอาชีพ
- เปนพลเมืองดี

3.1 ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร แ ล ะ รั ฐ
ป ระ ศ าส น ศาสต ร ไ ด รั บ ก าร
ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติดาน
การเปนหนวยงานทางการศึกษา
เพื่ อ ท อ งถิ่ น ที่ ส ร า งความมั่ น คง
ใหกับประเทศ
3.2 ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร แ ล ะ รั ฐ
ประศาสนศาสตรมีระบบบริห าร
จั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
คลองตัว มุงเนนการสราง

9. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี คนเกงใหพัฒนาและแสดง
ออกถึงความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย
10. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและ
ตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัน
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะที่สงผลตอการ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
12. สงเสริมและพัมนาใหผูบริหรและบุคลากรบริหารงาน

3. พั ฒ น า ระ บ บ
การบริห ารจัด การ
บนพื้ น ฐานธรรมา
ภิบาล

กลยุทธ
ทองถิ่น เพื่อสรางความรักความผูกพัน พลังประชารัฐใน
ชุมชนและทองถิ่น
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เปาประสงค
กลยุทธ
ธรรมาภิ บ าลความพร อ มและ และปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
ความสามารถปรั บ ตั ว อย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2562-2565 ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: พันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
เปาประสงคที่ 1.1 : คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับ
ประเทศดวยการ บูรณาการองคความรูสนู วัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและทองถิ่นไดรบั การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมและดานการศึกษา
กลยุทธ : 1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินการตามพันธ
กิจและศักยภาพของคณะฯ
2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคม
ทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ
ของนักศึกษาและอาจารยกับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
4. สรางความรวมมือ สงเสริมการเรียนรูของชุมชนและ ทองถิ่น เพื่อสรางความรักความผูกพัน
พลังประชารัฐในชุมชนและทองถิ่น

ตัวชี้วัด
1.1 จำนวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนิน

เปาหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
2

3

3

3

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. โครงการบริการวิชาการแกชมุ ชน โดย
นักศึกษาป.ตรี ภาค กศ.บป.
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
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โครงการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่
บริการอยางตอเนื่องทุกป
3.1 จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่คณะฯ
เปนแกนนำดำเนินการ/มีสวนรวม
3.2 จำนวนผูเขารวมโครงการที่
เกีย่ วกับการนอมนำพระราโชบาย
ดานการศึกษา เพื่อเสริม สราง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4
ประการ สูก ารปฏิบัติในพืน้ ที่บริการ
3.3 จำนวนโครงการในการดำเนินงาน
สงเสริมบูรณาการ การจัดการเรียน
การสอน การวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริการวิชาการ
ของนักศึกษาและอาจารยกับการ
พัฒนาทองถิน่ อยางสรางสรรค
3.4 จำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่รวม
จัดกิจกรรมบูรณาการพันธกิจเพือ่ การ
พัฒนาทองถิน่

3.5 จำนวนโครงการการสราง
ความรวมมือ
ในการเรียนรูของชุมชนและทองถิ่น
เพื่อสรางความรักความผูกพัน
พลังประชารัฐในชุมชนและทองถิ่น
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สมรรถนะปฏิบิงาน สาหรับนักศึกษา
ภาค กศ.บป.
3. โครงการสงเสริมความเปนพลเมือง
และรับผิดชอบตอสังคม (Citizenship
and Social Responsibilities)
4. โครงการ สัมมนากลยุทธ และ
อัตลักษณ สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 นักศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
5. โครงการ สัมมนาวิชาการ การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นปญหาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สูชุมชน และทองถิ่น ในศตวรรษที่ 21
6.โครงการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
- พิธีไหวครู
- พิธีอญั เชิญสิงห
7. โครงการลอยกระทง

8. โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอน วิจยั ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
สูชมุ ชน
9. โครงการเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยและบริการวิชาการสู
ชุมชนระหวางภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ในและตางประเทศ
10 .โครงการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ในและตางประเทศ

แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

หลักสูตร รป.ด.รอ.

หลักสูตร รป.บ.

หลักสูตร รป.บ.

ฝายวิชาการ

หนา 39

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรสูความเปนเลิศ
เปาประสงค : 2.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับ
ประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนมือ
อาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต
ดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและคุณลักษณะ
กลยุทธ : 5. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยากร/สหกิจศึกษา/
WIL/Start up ที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาหองปฏิบัติการ/ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
7. พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนมืออาชีพ
8. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิตทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
ตัวชี้วัด

1.1 จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุง
ใหทันสมัยตอบสนองตอการ
พัฒนาทองถิ่นและสอดคลอง กับ
แนวทางการพัฒนาประเทศ
1.2 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตอบ
สนองการพัฒนาทองถิ่นและสอด
คลองกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ

เปาหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
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โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการสัมมนานักศึกษาชัน้ ปที่ 4
เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร
ประจำปการศึกษา 2562
2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ประจาป 2562
3. โครงการสิงหอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10
4. โครงการสัมมนานักศึกษาชัน้ ปที่ 4
หลังฝกประสบการณวิชาชีพทาง
รัฐศาสตรประจาปการศึกษา2562
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หนวยงานที่รับผิดชอบ

หลักสูตร ร.บ.

หนา 34

ตัวชี้วัด
2.1 จำนวนหลักสูตรที่ไดคะแนน
ผลการประเมินการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูตามเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (SAR) ที่ไดคะแนนการ
ประเมินระดับ 3 ขึ้นไป
2.2 ระดับความพึงพอใจของ
อาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับ
สนุนการเรียนรูของหลักสูตร
2.3 จำนวนอาจารยทมี่ ตี ำแหนงทาง
วิชาการ(ศาสตราจารย/รอง
ศาสตราจารย/ผูชวยศาสตราจารย)
ที่เพิ่มขึ้น
2.4 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่เขาสูตำแหนงวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น
ตอจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีผลงานวิชาการ-นวัตกรรมงานวิจัยตีพิมพเผยแพร
2.5 จำนวนหลักสูตรที่ไดปรับ
กระบวนการจัดการเรียนรูท่บี ูรณา
การกับการทำงาน เสริมสราง
ทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนา
ทองถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL /Start
up)
3.1 จำนวนโครงการที่สงเสริมการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
ทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ
3.2 จำนวนนักศึกษาของหลักสูตร
ไดรับการสงเสริมการพัฒนาดาน
สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

เปาหมาย
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6

6

6

6

3

3

3

3

1

1

2

2

0

0

1

1

0

0

1

2

3

4

5

5

120

150

150

150

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

5. โครงการคายอาสาพัฒนาอีสานเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น (Singhawarun - Arsa
Youth Camp) ครั้งที่ 13
6. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา
ใหมสูชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย สา
หรับนักศึกษารัฐศาสตร ปการศึกษา
2563
ประกอบดวย
1) กิจกรรมสอบวัดความรู
2) กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตร
7. โครงการสิงหวรุณวิชาการ
8. โครงการประเพณีบุญชาวสิงห ครั้งที่
9 ประกอบดวย
1) พิธีทางศาสนาทาบุญตักบาตร
2) กิจกรรมการไหวครู
3) กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และเชิด
ชูเกียรติ “คนเกง – คนดี
ศรีรัฐศาสตร”
9. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital
Lieracy)
10. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ศิลปะการพูดและการสื่อสารเพื่อ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล สาหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 เพื่อเตรียมความพรอมกอน
การฝกประสบการณวิชาชีพฯ และการ
ประกอบอาชีพ
11. โครงการจัดตั้งหองสมุดสาขา
รัฐศาสตร (ปที่ 2)
12. โครงการสงเสริมการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ และการเขาสูตาแหนงทาง
วิชาการของอาจารยและการเขาสูตา
แหนงทางวิชาชีพบุคลากรสาย
สนับสนุน
13. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก

แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

หลักสูตร ร.บ.
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ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ
4 ประการ

ตัวชี้วัด
3.3 จำนวนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรบั การอบรมการ
ใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
CEFR (B1) หรือเทียบเทา
มาตรฐานสากลอื่นๆ
3.4 จำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรบั การอบรมดาน
ดิจิทัล (IC) หรือเทียบเทา หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.5 รอยละของบัณฑิตไดงานทำ/
ประกอบอาชีพอิสระ/ ตรงสาขา
ภายในระยะเวลา 1 ป

อาจารยและบุคลากรสาขารัฐศาสตร
14. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2564 ใหเปนหลักสูตรการจัดการ
15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต

เปาหมาย
2561 2562 2563 2564 2565

120

120

30

150

150

35

150

150

40

150

150

40

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม
16. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตเพือ่ เพิ่ม
สมรรถนะในการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการสูความเปนเลิศ
17. โครงการ สัมมนากลยุทธ และ
อัตลักษณ สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน
18. โครงการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
19. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให
เปนมืออาชีพและเปนที่ยอมรับ ในสาย
วิชาการและสายสนับสนุน สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน
20. โครงการ สัมมนาวิชาการ การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน งานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นปญหาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน
สูชุมชน และทองถิ่น ในศตวรรษที่ 21
21. โครงการเปดการเรียนการสอนแบบ
ทางไกลทางอินเตอรเน็ต สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
22. โครงการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักสูตร รป.ด.

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
หลักสูตร รป.ด.

หลักสูตร รป.ด.รอ.

หลักสูตร รป.ม.รอ.

หนา 34

23. กิจกรรมการปฐมนิเทศกอนฝก
ประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร

24. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้น ป
ที่ 4 ไดแก
- ปจฉิมนิเทศ
- งานบายเนียร
25. โครงการกีฬา รปศ. สัมพันธ ดิน น้ำ
ลม ไฟ

หลักสูตร รป.บ.

26. โครงการสงหอีสาน รปศ.

27. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
และเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
และรับนองใหม
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
- เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
- รับนองใหม

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

28. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- อบรมคอมพิวเตอร โปรแกรม Excel
และทักษะดิจิทัล
- พัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
- อบรมเตรียมสอบ
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาค กศ.บป.
29. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
สาขารัฐประศาสนศาสตร
30. โครงการของฝายพัฒนานักศึกษา
31. โครงการใหความรูเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ( QA)
32. โครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ.รัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร
33. โครงการอบรมทักษะสารสนเทศ
สำหรับ นศ.รัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร
แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

หลักสุตร รป.บ.

ฝายพัฒนานักศึกษา
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34. โครงการการบริการขอมูลขาวสาร

สำหรับนักศึกษา ศิษยเกาฯลฯ (Web)
35. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
36.โครงการการแนะแนวการศึกษา
ตอ
37. กำกับติดตามหลักสูตรจัดทำแผน
KM แบบบูรณาการกับการทำงาน
38. โครงการ Open house

สำนักงานคณบดี

ฝายวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
เปาประสงค : 3.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรไดรับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติดานการ
เปนหนวยงานทางการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ
3.2 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
คลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ :
9. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี คนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย
10. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตาม
วิสัยทันและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

หนา 34

11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะที่
สงผลตอการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
1.1 ระดับความสำเร็จในการ
สงเสริมบุคลากรใหพัฒนาและ
แสดงออกถึงความรู ความ
สามารถและศักยภาพ เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยาง
เต็มที่

2561 2562 2563 2564 2565

2

2

2

3

1.2 จำนวนอาจารย/บุคลากรที่
ไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

2.1จำนวนเครือขายความรวมมือ
ของมหาวิทยาลัยกับองคกรภาย
ในและตางประเทศ เพื่อ
เสริมสรางประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศนและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
2.2 จำนวนโครงการที่ได
ดำเนินการภายใตเครือขายความ
รวมมือของคณะ/มหาวิทยาลัย
2.3 ระดับความสำเร็จของ
โครงการภายใตเครือขายความ
รวมมือกับองคกรภายใน/
ตางประเทศ

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

เปาหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
3

2

3

2

3

2

3

2

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

1. โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิ่ม
ศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ใหเปนมืออาชีพและเปนทีย่ อมรับ ในสาย
วิชาการและสายสนับสนุน สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิ่ม
ศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ใหเปนมืออาชีพและเปนทีย่ อมรับ ในสาย
วิชาการและสายสนับสนุน สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม

หลักสูตร ร.บ.

หลักสูตร รป.ด.

หลักสูตร รป.ด. รอ.

หลักสูตร รป.ม.รอ.

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหลักสูตร รป.บ.
6. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร
7. ครุภณ
ั ฑ
8. คาจางบุคลากร
9. วัสดุเพือ่ การศึกษา
10. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ

แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562

หลักสูตร รป.บ.
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2.3 จำนวนเว็ปไซดของหนวยงาน
ที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย
2.4 ระดับความสำเร็จของคณะใน
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนน
การสรางธรรมาภิบาล ความ
พรอมและความสามารถปรับตัว
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.5 ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานเพื่อยกระดับ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ของคณะ
2.6 ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนิน งานเพื่อยกระดับการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
คณะ

1

1

1

1

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3
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11. โครงการบริหารจัดการระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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ฝายแผน
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แผนผังยุทธศาสตรของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ( พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 )
ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
“ผูนำดานการเมืองการปกครองและการบริหารเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสังคมสูระดับสากล”
วิสัยทัศน
พันธกิจ

1. ใหบริการวิชาการแกสังคมและทองถิน่ และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใชองคความรู

2. จัด3.การเรี
ทำวิยจนการสอนอย
ั ย ให มี คุ ณ ภางเป
าพนระบบ
และมีอยมาตรฐานตามเกณฑ
คุณภาพ
างตอเนื่อง

จากการเรียนการสอน การวิจัยและศักยภาพ
อื่นๆของคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

1. พันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อยางสรางสรรค
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1.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปน
เลิศในการสราง
ความมั่นคงใหกับประเทศดวยการ บูรณาการองคความรู
สูนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและทองถิ่นไดรับการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมและดานการศึกษา

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา

2.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศในการ
สรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสู
นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ที่
2.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาคณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรมีความเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนทีย่ อมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2.3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรให
เปนที่ตอ งการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดา นสมรรถนะและ
คุณลักษณะ

3. ผลิตบัณฑิตทางดานรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร เชิงบูรณา
การ และการวิจยั เพือ่ ให มีความรู
มีวิสัยทัศนในการพัฒนาและมีหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบน
พื้นฐานธรรมาภิบาล

3.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรไดรับการ
ยอมรับ ระดับ ชาติ/นานาชาติด านการเป นหนวยงาน
ทางการศึ ก ษาเพื่ อ ท อ งถิ่ น ที่ส ร า งความมั่ น คงให กั บ
ประเทศ
3.2 คณะรัฐศาสตร แ ละรัฐ ประศาสนศาสตรมีระบบ
บริห ารจัดการที่มีประสิท ธิภาพและคลองตัว มุงเน น
การสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถ
ปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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กลยุทธ

กลยุทธที่ 1

1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับ
ทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ดำเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของ
คณะฯ
2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนิน
โครงการพัฒนาสังคมทองถิ่นใหบรรลุ
เปาหมาย
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย
กับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
4. สรางความรวมมือ สงเสริมการเรียนรู
ของชุมชนและทองถิ่น เพื่อสรางความรัก
ความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและ
ทองถิ่น

กลยุทธที่ 2

5. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยากร/สหกิจ
ศึกษา/WIL/Start up ที่ตอบสนองการพัฒนา
ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ
6. พัฒนาหองปฏิบัติการ/ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเ พื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
7. พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนมืออาชีพ
8. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใช
บัณฑิตทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ

กลยุทธที่ 3

9. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี คนเกงใหพัฒนา
และแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
10. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกร
ภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิผลตามวิสัยทันและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและ
คณะที่สง ผลตอการเปนทีย่ อมรับในระดับชาติ
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ตามกลยุทธที่ 2

ตัวชี้วัด

ตามกลยุทธที่ 1

1.1 จำนวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย
ดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ
อยางตอเนื่องทุกป

3.1 จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพือ่
การพัฒนาทองถิน่ ที่คณะฯ เปนแกนนำดำเนินการ/มี
สวนรวม
3.2 จำนวนผูเขารวมโครงการที่เกีย่ วกับการนอมนำ
พระราโชบาย ดานการศึกษา เพือ่ เสริม สราง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ สูก าร
ปฏิบัติในพื้นที่บริการ
3.3 จำนวนโครงการในการดำเนินงานสงเสริมบูรณา
การ การจัดการเรียนการสอน การวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ของนักศึกษาและ
อาจารยกับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
3.4 จำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่รวมจัดกิจกรรม
บูรณาการพันธกิจเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

3.5 จำนวนโครงการการสรางความรวมมือ
ในการเรียนรูของชุมชนและทองถิ่น
เพื่อสรางความรักความผูกพัน
พลังประชารัฐในชุมชนและทองถิ่น

1.1 จำนวนหลัก สูตรที่ปรับ ปรุงใหทั นสมัย ตอบสนองตอ
การพัฒนาทองถิ่นและสอดคลอง กับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ
1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒ นาหลักสูตรใหทันสมัย
ตอบ สนองการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และสอด คล อ งกั บ แนว
ทางการพัฒนาประเทศ
2.1 จำนวนหลักสูตรที่ไดคะแนนผลการประเมินการพัฒนา
สิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู ต ามเกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) ที่ไดคะแนนการประเมินระดับ 3
ขึ้นไป
2.2 ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนัก ศึกษาตอสิ่ง
สนับ สนุนการเรียนรูของหลักสูตร
2.3 จำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ(ศาสตราจารย/รอง
ศาสตราจารย/ผูชวยศาสตราจารย) ที่เพิ่มขึ้น
2.4 จำนวนบุค ลากรสายสนั บสนุนที่เขาสูตำแหนงวิชาชีพที่
เพิ่มขึ้ นตอจำนวนบุคลากรสายสนับ สนุ นที่มีผลงานวิชาการนวัตกรรม-งานวิจัยตีพิมพเผยแพร
2.5นวนหลักสูตรที่ไดปรับกระบวนการจัดการเรียนรูที่บูรณา
การกั บ การทำงาน เสริ ม สร า งทั ก ษะและจิ ต สำนึ ก ในการ
พัฒนาทองถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL /Start up)
3.1 จำนวนโครงการที่สงเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
ทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิ ตในศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ

ตามกลยุทธที่ 3
1.1 ระดับความสำเร็จในการสงเสริมบุคลากรใหพัฒนา
และแสดงออกถึงความรู ความ สามารถและศักยภาพ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
1.2 จำนวนอาจารย/บุคลากรที่ไดรับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ
2.1จำนวนเครือขายความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับ
องคกรภาย ในและตางประเทศ เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2.2 จำนวนโครงการที่ไดดำเนินการภายใตเครือขาย
ความรวมมือของคณะ/มหาวิทยาลัย
2.3 ระดับความสำเร็จของโครงการภายใตเครือขาย
ความรวมมือกับองคกรภายใน/ตางประเทศ
2.3 จำนวนเว็ปไซดของหนวยงานที่ไดรับการปรับปรุง
ใหทันสมัย
2.4 ระดับความสำเร็จของคณะในการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิ
บาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.5 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อยกระดับ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของคณะ
2.6 ระดับความสำเร็จในการดำเนิน งานเพื่อยกระดับ
การประกันคุณ ภาพการศึกษาของคณะ
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ตัวชี้วัด (ตอ)

ตามกลยุทธที่ 1

ตามกลยุทธที่ 2
3.2 จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรไดรับการสงเสริมการพัฒนา
ดานสมรรถนะ วิชาชี พ ทัก ษะบั ณ ฑิ ต ในศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ
3.3 จำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ไดรับการอบรมการ
ใช ภ าษาอั ง กฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1) หรื อ เที ย บเท า
มาตรฐานสากลอื่นๆ
3.4 จำนวนนั กศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรีที่ ได รับการอบรมดา น
ดิจิทัล (IC) หรือเทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.5 รอยละของบัณฑิตไดงานทำ/ ประกอบอาชีพอิ สระ/ ตรง
สาขา ภายในระยะเวลา 1 ป

ตามกลยุทธที่ 3
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ผลผลิต

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 1

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 2

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 3

1. โครงการบริการวิชาการแกชมุ ชน โดยนักศึกษาป.ตรี
ภาค กศ.บป.
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะปฏิบิงาน สา
หรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.
3. โครงการสงเสริมความเปนพลเมืองและรับผิดชอบตอ
สังคม (Citizenship and Social Responsibilities)
4. โครงการ สัมมนากลยุทธ และ
อัตลักษณ สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
5. โครงการ สัมมนาวิชาการ การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน งานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูป ระเด็น
ปญหาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สูชุมชน และทองถิ่น ในศตวรรษที่ 21
6.โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- พิธีไหวครู
- พิธีอัญเชิญสิงห
7. โครงการลอยกระทง

1. โครงการสัมมนานักศึกษาชัน้ ปที่ 4 เพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกประสบการณวชิ าชีพทางรัฐศาสตรประ
จาปการศึกษา 2562
2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาป 2562
3. โครงการสิงหอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10
4. โครงการสัมมนานักศึกษาชัน้ ปที่ 4 หลังฝก
ประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตรประจาปการศึกษา
2562
5. โครงการคายอาสาพัฒนาอีสานเพื่อพัฒนาทองถิ่น
(Singhawarun - Arsa Youth Camp) ครั้งที่ 13
6. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมสูชีวิต
นักศึกษามหาวิทยาลัย สาหรับนักศึกษารัฐศาสตร ป
การศึกษา 2563
ประกอบดวย
1) กิจกรรมสอบวัดความรู
2) กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตร
7. โครงการสิงหวรุณวิชาการ
8. โครงการประเพณีบุญชาวสิงห ครั้งที่ 9 ประกอบดวย
1) พิธีทางศาสนาทาบุญตักบาตร
2) กิจกรรมการไหวครู
3) กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และเชิดชูเกียรติ “คนเกง
– คนดี
ศรีรัฐศาสตร”
9. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Lieracy)

1. โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพและเปนที่
ยอมรับ ในสายวิชาการและสายสนับสนุน สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน
4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพและเปนที่
ยอมรับ ในสายวิชาการและสายสนับสนุน สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน
5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร
รป.บ.
6. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร
7. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะฯ ป 2562
8. โครงการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

8. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน วิจยั ทำนุ
บำรุงศิลปะวัฒนธรรม สูชุมชน
9. โครงการเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและ
บริการวิชาการสูชุมชนระหวางภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ในและตางประเทศ
10 .โครงการสรา งเครือ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ
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ผลผลิต (ตอ)

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 1

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 2

10. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดและ
การสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล สาหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 เพื่อเตรียมความพรอมกอนการฝก
ประสบการณวิชาชีพฯ และการประกอบอาชีพ
11. โครงการจัดตั้งหองสมุดสาขารัฐศาสตร (ปที่ 2)
12. โครงการสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ และ
การเขาสูตาแหนงทางวิชาการของอาจารยและการเขาสู
ตาแหนงทางวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน
13. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแกอาจารยและ
บุคลากรสาขารัฐศาสตร
14. โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2564 ใหเปนหลักสูตรการจัดการ
15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต
16. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร
ดุษฎีบัณฑิตเพื่อเพิม่ สมรรถนะในการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการสูความเปนเลิศ
17. โครงการ สัมมนากลยุทธ และ
อัตลักษณ สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
18. โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน
19. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพและเปนที่

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 3
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ผลผลิตตามกลยุทธที่ 1

ผลผลิต (ตอ)

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 2
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20. โครงการ สัมมนาวิชาการ การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน งานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูป ระเด็น
ปญหาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สูชุมชน และทองถิ่น ในศตวรรษที่ 21
21. โครงการเปดการเรียนการสอนแบบทางไกลทาง
อินเตอรเน็ต สูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
22. โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน
23. กิจกรรมการปฐมนิเทศกอนฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางรัฐประศาสนศาสตร
24. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้น ปที่ 4 ไดแก
- ปจฉิมนิเทศ
- งานบายเนียร
25. โครงการกีฬา รปศ. สัมพันธ ดิน น้ำ ลม ไฟ
26. โครงการสงหอีสาน รปศ.
27. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา และรับนองใหม
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
- เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
- รับนองใหม
28. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
- อบรมคอมพิวเตอร โปรแกรม Excel และทักษะดิจิทัล
- พัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
- อบรมเตรียมสอบ
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาค กศ.บป.

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 3
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ผลผลิต (ตอ)

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 1

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 2
29. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรสาขารัฐประศาสน
ศาสตร
30. โครงการของฝายพัฒนานักศึกษา
31. โครงการใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา ( QA)
32. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นศ.
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
33. โครงการอบรมทักษะสารสนเทศสำหรับ นศ.
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
34. โครงการการบริการขอมูลขาวสารสำหรับ
นักศึกษา ศิษยเกาฯลฯ (Web)
35. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
36.โครงการการแนะแนวการศึกษาตอ
37. กำกับติดตามหลักสูตรจัดทำแผน KM แบบ
บูรณาการกับการทำงาน
38. โครงการ Open house

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 3
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ตอนที่ 4
แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
การปฏิรูประบบราชการไทยเปนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนานใหญ
อาศัยแนวคิด เกี่ย วกับ การบริห ารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) โดยแนวคิ ดดั งกล าว
ตองการใหมีการปรับ เปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเนน ถึงวัตถุประสงคและ
สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน ทั้งในแงของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) และความคุมคาของ
เงิน รวมทั้งการพัฒ นาคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผู รับ บริการ โดยนำเอาเทคนิคการ
บริหารจัดการสมัยใหมเขามาประยุกตใช เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวัดและการประเมินผลงานการ
บริหารคุณภาพโดยรวม เปนตน เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม “การบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์”
หรื อ RBM (Results Based Management) เปนการบูรณาการหรือเชื่อ มโยงเรื่อ งของการวางแผนเชิ ง
กลยุทธ ระบบการงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเขาดวยกันอยางครบวงจร โดยกำหนดวัตถุประสงค
ขององคกรและเปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดทำ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา รวมทั้งการใช
ประโยชน ข องข อ มูล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ ผลการดำเนิ น งาน ในการปรับ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ในสวนของระบบการงบประมาณ เปนการเชื่อมโยงผลงานของหนวยงาน
ภาครัฐในแผนระดับยุ ทธศาสตรกับคำของบประมาณ กลาวคือ ผลผลิตหลั ก ในแผนยุทธศาสตรกับเม็ดเงิน
งบประมาณจะต อ งสอดรั บ กั น เรี ย กว า การวางแผน “การงบประมาณที่ มุ ง เน น ผลงาน” หรื อ PBB
(Performance Based Budgeting) หนวยงานภาครัฐจะตองแสดงตนทุนกิจกรรม (Activity based costing)
และตนทุนตอหนวย (Unit cost) อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยสรุป
แลวกรอบการบริหารยุทธศาสตรอยางครบวงจร มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การพัฒนายุทธศาสตร คือ การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุ ทธศาสตร โดย
อาจใชเครื่องมือในการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งขององคกร (SWOT Analysis) การวิเคราะหความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis) ทั้งนี้ยุทธศาสตรตองสอดคลองกั บแผนการบริหารราชการ
แผนดินและพันธกิจขององคกร
2. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถายทอด และแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิ บั ติ โดยต องกำหนดเปาประสงคและกลยุ ทธทั้งในระดับ กระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึ งระดับ บุ ค คลที่
สามารถปฏิ บั ติได จ ริง และมี ความสอดคลอ งเชื่ อ มโยงระหว างกัน รวมทั้ งมี ค วามสมดุล ระ ดพภหวา งมิ ติ
ประสิท ธิ ผล มิติคุณ ภาพ มิติป ระสิทธิภ าพ และมิติการพั ฒ นาองคก รดวย ซึ่งหนว ยงานอาจใช Balanced
Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธได
3. การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธที่ไดวางไว
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4. การติดตามและเรียนรู คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว ซึ่งหลายๆ หนวยงานไดประยุกตใชรายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report : SAR) เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได
5. การทดสอบและปรับยุทธศาสตร คือ การปรับยุทธศาสตรในเขากับสถานการณหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตองมีการประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
(Strategic Risk) เพื่อปองกันมิใหยุทธศาสตรคลาดเคลื่อนและไมตรงตอสถานการณท่เี ปลี่ยนแปลง
คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดดำเนินการการแปลง
แผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ การสื่อสารถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ไปสูระดับหนวยงานปฏิบัติตาง ๆ กำหนดเปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับมหาวิทยาลัยฯ คณะ/สำนัก
ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกันรวมทั้งมีความสมดุล
ระหวางมิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพ มิติดานประสิทธิภาพ และมิติดานการพัฒนาองคกร
4.1 การแปลงแผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว าดว ยหลักเกณฑ และวิธีการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
กำหนดวา การบริ ห ารราชการ เพื่อ ให เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ตอ ภารกิ จ ของรัฐ ให ส ว นราชการปฏิ บั ติดัง ตอไปนี้
(1) ก อนจะดำเนินการตามภารกิจ ได สว นราชการตอ งจัด ทำแผนปฏิ บัติ ราชการไวเปน การล ว งหนา และ
(2) การกำหนดแผนปฏิ บัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะตองใชในการดำเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ มาตรา 16 กำหนดใหสวนราชการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
นั้ น โดยให จั ด ทำเป น แผนสี่ป ซึ่ง จะต อ งสอดคล อ งกับ แผนบริห ารราชการแผน ดิ น ตามมาตรา 13 และ
(วรรคสอง) กำหนดวา ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหระบุ
สาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ ง
ประมาณการรายไดและรายจาย และทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และ
(วรรคสาม) กำหนดวา เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว
ใหส ำนั ก งบประมาณดำเนิน การจัดสรรงบประมาณเพื่อ ปฏิบั ติงานใหบ รรลุผ ลสำเร็ จ ในแต ละภารกิ จ ตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2547 ขอ 8 กำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวา
ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลาดั ง ต อ ไปนี้
(1) แผนปฏิบั ติราชการ 4 ป ให จั ดทำใหแ ลวเสร็จ ภายใน 60 วั น นั บ ตั้งแตวัน ที่แ ผนบริหารราชการ
แผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ (2) แผนปฏิบัติราชการประจำป ใหจัดทำและเสนอรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบกอนเสนอคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณตอไป ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของสวน
ราชการที่จะตองดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำปใหสอดคลองกับ
แผนบริหารราชการแผนดินฯ ตามมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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4.2 กลไกการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
เนื่ อ งจากแผนยุ ท ธศาสตร ข องคณะรั ฐ ศาสตร แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีลักษณะเปนแผนที่ชี้ทิศทางการพัฒนาคณะใน
อนาคต จำเปนตองมีกลไกการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพื่อใชเปนเครื่องมือของคณะผูบริหารและบุคลากรใน
การบริหารงานใหมีความสอดคลองและตอเนื่อง จึงมีขอเสนอกลไกในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรใหความเห็นชอบแผนฯ ฉบับนี้
แลวเห็ นควรใหมีคณะกรรมการติดตามแผนฯ เพื่อกำกับดูแลการขับเคลื่อนแผน การติดตามประเมินผลเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาแผนใหดียิ่งขึ้น
2. การจัดทำแผนระยะตางๆ ตามวาระของผูบริหาร สามารถดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมไดตาม
ความเหมาะสม สอดคลอ งกั บ บริบ ทและสถานการณ ที่เปลี่ย นแปลง สรา งความร ว มมื อ ในการกำหนด
วิสัยทัศนรวม ตลอดจนการจัดทำแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะรวมคิดรวมทำเพื่อให
เกิดความเขาใจรวมกัน
3. กำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนโดยถายทอดตัวชี้วัดและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวาง
คณบดี และประธานกรรมการบริห ารหลักสูต รฯ ตลอดจนถายทอดตัว ชี้วัดและจัดทำคำรับ รองการปฏิ บัติ
ราชการสูรายบุคคล
4. ใหคณะ/หนวยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ หรือแผนเฉพาะดาน แผนปฏิบัติราชการ
5 ป และแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงานตนเองที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะ แตมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติตามบริบทของหนวยงาน
5. มีการสื่อสารและรายงานความคืบหนาใหแกประชาคมอยางตอเนื่อง
4.3 การแปลงแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน
ประจำปงบประมาณ 2563 สูการปฏิบัติ
ในการแปลงแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน
ประจำปงบประมาณ 2563 ไปสูการปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึง การนำแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ไปจัดทำเปน แผนปฏิบั ติร าชการประจำป โดยการถ ายทอดนโยบาย
ผลผลิต ผลลัพธ และคาเปาหมายใหแกหลักสูตรฯ ตางๆ ภายในคณะ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติสำหรับหลักสูตรฯ
ตาง ๆ ใหเปนไปอยางสอดคลองประสานกันทั้งในแงทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. การถา ยทอดแผนยุ ทธศาสตรค ณะรัฐ ศาสตรแ ละรัฐ ประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564
สูระดับหลักสูตรฯ ตา งๆ โดยการชี้แจง ทำความเขาใจ และความชัดเจน ในแตละประเด็น จัดการสัม มนา
ถายทอดตัวชี้วัดตอบุคลากรของคณะ
2. พิจารณาสนับสนุนเพื่อใหโครงการที่กำหนดไวสามารถดำเนินไปได ทั้งนี้คณะใหการสนับสนุน
ในดานการปรับโครงสราง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับบุคคลากรการจัดสรรหรือจัดหา
งบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ
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3. การสรางพลังและความรวมมือเพื่อนำไปสูผลที่ตั้งเปาหมายไว ตามแผนงานและโครงการเรื่อง
ที่ ยากที่สุ ด คือ การเปลี่ยนแปลงและการใหบุ ค ลากรยอมรับ การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิ ธี การที่ จะนำมาใช
ประกอบดวย การมีสวนรวม การทำงานเปนทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ
4. คณะจะจัดระบบการสื่อสารองคกรอยางทั่วถึงและตอเนื่องแกสาธารณะและบุคลากรในทุก
ระดับ การวางระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมี
สวนรวม เพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคาเปาหมายที่สำคัญใหแกหลักสูตรฯและบุคลากร
5. คณะจะจัดใหมีระบบการจัดการความรูในองคกรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่
ดี (Best Practice) การสรางระบบแรงจูงใจตา งๆ เพื่ อเสริมสรา งขีด ความสามารถ ขวัญ และกำลั งใจของ
บุคลากร หนวยงานและองคกรใหมีความเขมแข็งและมีระบบการวิเคราะหติดตามสถานการณ เพื่อใหสามารถ
สนองตอบต อ การเปลี่ ย นแปลงได ดี ก ารบริ ห ารผลการดำเนิ น งาน คณะจะจั ด ระบบการบริห ารผลการ
ดำเนิ น งาน ใหมี กลไกเพื่ อ เฝาระวัง และตรวจสอบผลการดำเนิ นงานที่ มีค วามคลาดเคลื่ อ นจากแผน เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจวาจะตองมีการแกไขอยางไร โดยใหมีการรายงานตามลำดับขั้นของความรับผิดชอบเปน
รายเดือนหรือรายไตรมาสขึ้นอยูกับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใชการกำหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
การกำหนดตารางเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการจัดทำกิจกรรมเปนกลไกกำกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
งาน/โครงการและความสำเร็จขององคกร คณะจะจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุ ทธ และ
ก อ ให เ กิด การปรับ ปรุ งอย า งต อ เนื่ อ ง ตลอดจนการเรีย นรูในองค ก ร โดยดำเนิ น การเปรี ย บเที ย บผลการ
ปฏิบัติงานที่ไดจริงกับเปาหมายที่กำหนดไวทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ภายใตการบูร
ณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(สมศ.) และหนวยงานกลางตาง ๆ ใหเปนเอกภาพ
4.4 กลไกการนำแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ
เพื่ อขั บ เคลื่อ นยุ ทธศาสตรสูเปา หมายที่กำหนดไว คณะรัฐ ศาสตรแ ละรั ฐประศาสนศาสตร จะได
ดำเนินการผานกลไกการบริหารราชการ ซึ่งไดแก คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
รวมถึงคณะกรรมการอื่น ๆ ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย นอกจากนี้เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไปสู
การปฏิ บัติและการเบิกจายงบประมาณจากแผนงาน/ โครงการ จึงเห็ นควรใหมีระบบหรือกลไกกำกับ การ
ดำเนินงานตามแผน โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของประเมินสถานการณความจำเปนในการปรับแผนและกำกับการ
ดำเนินการ การเรงรัดเบิกจายงบประมาณ รวมทั้งการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในแผนงาน/ โครงการ
สำคัญตามยุทธศาสตร ดังนี้
หนวยงานรับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร

หนวยงานหลักที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร 1 พันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
กลยุทธที่ 1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และ
คณะ/หลักสูตร
ดำเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของคณะฯ
กลยุทธที่ 2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนิน
คณะ/หลักสูตร
โครงการพัฒนาสังคมทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย
กลยุทธที่ 3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม และการ
คณะ/หลักสูตร
บริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารยกับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค
กลยุทธที่ 4. สรางความรวมมือ สงเสริมการเรียนรูของชุมชนและ ทองถิ่น เพื่อสรางความ
คณะ/หลักสูตร
รักความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตร 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 5. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยากร/
คณะ/หลักสูตร
สหกิจศึกษา/WIL/Start up ที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 6. พัฒนาหองปฏิบัติการ/ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่
คณะ/หลักสูตร
มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 7. พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนมืออาชีพ
คณะ/หลักสูตร
กลยุทธที่ 8. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิตทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ
คณะ/หลักสูตร
ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 9. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี คนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความสามารถและ
คณะ/หลักสูตร
ศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 10. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสราง
คณะ/หลักสูตร
ประสิทธิผลตามวิสัยทันและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/หลักสูตร
และคณะที่สงผลตอการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
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ตอนที่ 5
การกำกับติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา14 กำหนดใหตองมีการติดตาม
ประเมิ น ผล ดั ง นั้ น คณะรั ฐศาสตร แ ละรัฐ ประศาสนศาสตรจึ ง ได ก ำหนดขั้ น ตอนการติ ดตามประเมิ น ผล
ความกาวหนาการปฏิบัติงานของคณะ ออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การติดตามผลความกาวหนาประจำป เปนการติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัดตาง ๆ
ในแตละยุทธศาสตรเพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหวางเปาหมายที่กำหนดไวกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะ
นำไปสูการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดำเนินการ ตลอดจนการทบทวนเปาหมายและกลยุทธให
เหมาะสมกับสถานการณที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ระยะที่ 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เปนการประเมินผลในระหวางที่มีการปฏิ บัติตามแผน
ยุทธศาสตร เปนการทบทวนผลความกาวหนาและปญหาอุปสรรคตาง ๆ รวมทั้งวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้ นทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อนำไปสูการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และเปาหมาย
กลยุทธหลักเพื่อการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ ในกรณีที่มีความจำเปนใหเหมาะสม
ตอไป
ระยะที่ 3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนเปนการประเมินผล เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใชแผน
เพื่อสรุปการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา
ที่ใชแผนยุทธศาสตร
การกำกับติดตามประเมินผลคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ในฐานะหนวยงานของรัฐที่เปน
สวนราชการในระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลของรัฐมีอยูหลายระบบจากหนวยงานกลาง ซึ่งตอง
ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบตามปกติ ในที่นี้จะแสดงผลการกำกับติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กรอบการกำกับ ติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
สำหรับกรอบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความสำเร็จของ
องคกรนั้น คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรจะจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และ
ก อ ให เ กิด การปรับ ปรุ งอย า งต อ เนื่ อ ง ตลอดจนการเรีย นรูในองค ก ร โดยดำเนิ น การเปรี ยบเที ย บผลการ
ปฏิบัติงานที่ไดจริงกับเป าหมายที่กำหนดไวทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ทั้งนี้จะใช
รูป แบบการประเมิน 3 ลัก ษณะ คือ (1) การประเมิน เชิงคุ ณ ลัก ษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การ
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ประเมินเชิงปริมาณ (Qualitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders
audit) นอกจากนั้ น จะประเมิ น ทั้งระหว างโครงการ (In-process evaluation) และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการ
(Post-project evaluation) ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน วยงานกลางตาง ๆ ใหเป น
เอกภาพ
คณะรัฐ ศาสตรแ ละรัฐ ประศาสนศาสตรไดรับ การประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานจากหน วยงานตา ง ๆ
ทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กลาวคือ การประเมิน ผลการปฏิบัติราชการประจำป โดยสำนั กงาน
คณะกรรมการการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกัน คุณภาพโดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) นอกจากนี้คณะยังมีการประเมินคุณภาพ
จากหน วยงานอื่นๆ เชน การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ อุดมศึก ษาของสำนัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป โดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)
หลักการและที่มา
1. พระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการแผนดิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติ วา
“ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึง
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ”
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12
กำหนดวาเพื่อประโยชน ในการปฏิบั ติร าชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สำนัก งานคณะกรรมการการพั ฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำ
ความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอื่น ใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิ บัติราชการและ
มาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูป ระเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด
3. แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุ ท ธศาสตร ที่ 1
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน กำหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดำเนินงาน
โดยจัดใหมีการเจรจาและทำขอตกลงวาดวยผลงานประจำป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดำเนินงาน
รายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนารวมทั้งใหมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามขอตกลง
ดังกลาวทุกสิ้นปและถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจำปแกสวนราชการ
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4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีก ารในการสรางแรงจู งใจเพื่ อ เสริม สรา งการบริห ารกิจ การบ า นเมื อ งที่ ดี ที่ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอโดยกำหนดใหทุกสวนราชการจะตองทำการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการและทำขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และ
จะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว
5. กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการซึ่ ง วั ด ระบบประเมิ น ผลการดำเนิ น งานภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย (Internal Performance Agreement : IPA) โดยจะต อ งจั ด ให มี ร ะบบในการถ า ยทอด
เปาประสงคตัวชี้วัดตามพันธกิจและยุทธศาสตรของวิทยาลัยไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบกำหนดเปนตัวชี้วัดผล
การดำเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทำคำรับรองการปฏิ บัติราชการ
รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ
6. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามโดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ยกำหนดให มี การจั ดทำคำรับ รองการปฏิ บั ติ ราชการและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับคณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมิน ผลการปฏิ บั ติร าชการตามคำรับ รองการปฏิ บั ติร าชการ เป น การประเมิ น ผลภายใต
กรอบการประเมินผลใน 4 มิติ คือ
มิติที่ 1 : ดานประสิทธิผล แสดงถึงผลที่บ รรลุวั ตถุป ระสงคและเป าหมายตามแผนปฏิ บัติ ราชการ
ที่ไดกำหนด ซึ่งสะทอนเอกลักษณและจุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา
มิติที่ 2 : ดานคุณภาพ แสดงถึงการใหความสำคัญกับการใหบริการที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา
มิติที่ 3 : ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ ไดแก
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลัง งาน การบริห ารงบประมาณ การรัก ษามาตรฐานระยะเวลาการให บ ริ การและ
การจัดทำตนทุนตอหนวย
มิ ติ ที่ 4 : ด า นการพั ฒ นาสถาบั น แสดงความสามารถในการบริ ห ารการศึ ก ษา การเสริม สร า ง
ธรรมาภิ บ าล การพั ฒ นาบุ ค ลากร การปฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณวิ ช าชีพ คณาจารย คุ ณ ภาพของอาจารย
การจัดการระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ การจัดการความรู การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร
แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายตามยุทธศาสตรของสวนราชการเพื่อให
เกิดประโยชนสุขตอประชาชนผูรับบริการ เศรษฐกิจ
สังคม ประเทศชาติ
มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน
การบริหารงบประมาณ การประหยัดพลังงาน
การลดระยะเวลาการใหบริการ การประหยัด
งบประมาณ การจัดทำตนทุนตอหนวย เปนตน

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ
แสดงการใหความสำคัญกับลูกคาใน
การใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจ
แกผูรับบริการ
มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร
ความสามารถในการเตรียมพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงขององคกร เชน การจัดการ
องคความรู การจัดการสารสนเทศ การบริหาร
จัดการองคกร เปนตน

5.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่ระบุ ในพระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542
และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 การประกั น คุ ณ ภาพภายในจะดำเนิ น การโดยบุ ค ลากรของ
สถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ งส ว นราชการกำหนดให ส ำนั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีห นาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับ สนุน ทรัพยากร
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเปนอิสระและความ
เปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกัน คุณ ภาพภายใน เพื่อ สงเสริม สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐและเอกชนพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง อย า งไรก็ ต ามก อ นมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542
ทบวงมหาวิ ทยาลัย ก็ไดตระหนักดีถึงความสำคัญของการประกั นคุณ ภาพการศึก ษา โดยได จัดทำประกาศ
ทบวงมหาวิท ยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป
พ.ศ. 2539 เพื่ อ เป นแนวทางในการประกันคุณ ภาพการศึก ษาของสถาบัน อุด มศึกษา ทั้ งนี้ภ ายใตห ลั กการ
สำคัญ สามประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดำเนิน การ
ของสถาบั น (Institutional Autonomy) และความพรอมของสถาบั น ที่จ ะรับ การตรวจสอบคุ ณ ภาพจาก
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ภายนอกตามหลั ก การของความรับ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได (Accountability) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จากนโยบายและแนวปฏิบัติขางตน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุ กแห งจำเปน ต องพั ฒ นาระบบ
การประกันคุณ ภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบัน เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา
สำหรับระบบการประกันคุณภาพพื้นฐาน จะพิจารณาจากตัวปอน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต
(Output) ตลอดจนผลลัพธและผลกระทบจากการจัดการศึกษา (Outcome and Impact) สาระสำคัญของ
การดำเนิ น การตามคุ ณ ภาพใด ๆ จะอยู ที่ ก ารวางแผน (Plan) การสร า งกลไกการควบคุ ม ตลอดจน
การปฏิบัติงานตามองคประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพ (Do) ซึ่งปจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กำหนดไว 9 ดาน จากนั้นจึงจัดใหมีการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนิน งานของสถาบัน (Check)
เพื่อใหทราบจุดออน จุดแข็ง ที่จะนำไปสูการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา (Adjust/Act) อยางตอเนื่อง
ตอไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดดำเนินการดานการประกันคุณภาพมาตั้งแตป พ.ศ. 2541 และ
มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ปจจุบันการประกันคุณภาพครอบคลุมทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา
2549 มหาวิ ท ยาลัย ได เริ่ม นำระบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจั ดการภาครั ฐ (PMQA) มาเป น ระบบ
การตรวจประเมินคุ ณภาพภายในและพัฒนามาใชในปการศึกษา 2550 โดยคณะ/หนวยงาน จัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง 7 หมวด เริ่มตั้งแต การนำองคกร การวางแผนยุทธศาสตร การมุงเนน ผูรับบริการและ
ตลาด การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และ
ผลลั พ ธ โดยในหมวดที่ 7 ผลลัพ ธ มหาวิท ยาลัย ไดบู รณาการตัว ชี้วัด ของระบบการประเมิ น ต าง ๆ ได แ ก
ระบบคุณ ภาพการประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษาภายในของสำนั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.)
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การจัดอัน ดับมหาวิทยาลัยโลก
(THES) การปฏิบัติราชการตามคำรับ รองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) และแผนยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
มาเปนมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU Quality Standard) 57 กลยุทธ
นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกยังมีความสัมพันธ
กัน เริ่มจากเมื่ อมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการประกั นคุณ ภาพการศึกษาภายในแลว จะต องจั ดทำรายงาน
ประจำป ซึ่ ง เป น ผลจากการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในหรื อ รายงานการประเมิ น ตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR) รายงานดังกลา วนอกจากจะเปน การนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึก ษา และหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งแล ว ยัง เป น เอกสารที่ ใช เชื่อ มโยงระหว า งการประกั น คุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน และการประเมิน คุณ ภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.) อีกดวย
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ในการวางแผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ เพื่ อนำไปปฏิ บัติ ให เกิ ดการพั ฒ นาอย างตอเนื่อ ง
เกิดการบู รณาการ และเกิดประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภั ฏมหาสารคาม จึงไดมี
การกำหนดเป น “วงรอบของการบู ร ณาการระบบการประกั น คุ ณ ภาพ (Integrated Cycle of Quality
Assurance System)” ซึ่งประกอบดวยวงรอบประจำปของการวางแผนและงบประมาณ (Annual Cycle of
Planning) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และการรายงานผลและการปรับปรุง (Reporting and
Improvement)
5.2 แนวทางการประเมินและรายงานผล
คณะรั ฐ ศาสตรแ ละรัฐ ประศาสนศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามมี ร ะบบและกลไก
การประเมินและรายงานผลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคูมือติดตามประเมินผล
แผนฯ ดังนี้
ขั้นตอนและตารางเวลาการปฏิบัติตามระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 49 ให มี ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณ วุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา
วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ ใหเป นไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอำนาจ
และหนาที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด
การศึกษา การวิจัย ดังนี้
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟงความ
คิดเห็นอยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผล
งาน
2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป บัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ
คณะผูบริหาร และใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
โดยกำหนดอำนาจหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และใหรายงาน
ผลการติด ตามและตรวจสอบตอสภามหาวิทยาลัยทุก หกเดือน ผลการประเมิ น ของมหาวิท ยาลัยประจำป
ใหจัดทำเปนรายงานการประเมินผลงานตอสภามหาวิทยาลัย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไดรับงบประมาณแผนดินในการดำเนินงานเปนหลัก คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานจึงเห็นสมควรใชปงบประมาณแผนดินเปนปการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนิน งานของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น การดำเนิน การตามระบบการติดตาม ตรวจสอบ
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และประเมิน ผลการดำเนิ น งาน มี ขั้ น ตอนในการดำเนิ นงานในรอบป งบประมาณแผ น ดิ น (1 ตุ ล าคม 30 กันยายน) ของทุกป ดังนี้
ระยะเวลา
ภายในเดือนสิงหาคม 25XX

15 สิงหาคม - 14 กันยายน25XX

ภายในวันที่ 20 กันยายน25XX

ภายในวันที่ 30 กันยายน25XX

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 25XX

สิ้นปงบประมาณเดือนกันยายน 25XX
(ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 25XX)

สิ่งทีต่ องดำเนินการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
จัดทำขอหารือและขอรับนโยบายและแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานจากสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
หารือกับฝายบริหารเกี่ยวกับแนวทางและแผนงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
พิจารณาสรุปขอหารือเกี่ยวกับแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
แจงฝายบริหาร และรายงานใหสภามหาวิทยาลัย ทราบถึงขอสรุป
หารือในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
จะติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบ
ครึ่งป โดยหารือกับฝายบริหาร และรายงานผลการติดตามและ
ตรวจสอบตอสภามหาวิทยาลัยทราบ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
จะมีการประเมินผลและหารือผลประเมินกับฝายบริหารแลวจัดทำ
รายงานการประเมิน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อมุงให
เกิ ด การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล
การดำเนิน งานจะแจงผลการประเมินในรูปของบทวิเคราะห เชิงคุณ ภาพประกอบผลประเมิ น เชิงปริมาณ
รวมทั้ ง ข อ สั ง เกตและข อ แนะนำในการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ต อ กรรมการ
บริหารมหาวิท ยาลัยฯ ในทุกป การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานใน 2 ไตรมาสแรก
เนนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ โดยเสนอ
รายงานในลัก ษณะการประเมินความกาวหนา (Progress Report) สวนใน 2 ไตรมาสหลัง เนน การกำกั บ
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ติดตามและประเมิน ความสำเร็จ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย และเปาหมายของแผนกลยุทธ โดยเสนอ
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Evaluation Report)
ในการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน แบงออกเปน 2 ระดับ
คือ ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำสารสนเทศจากการประเมินไปใชปรับปรุงกลยุทธและกลไกการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และระดับ บุคคลมุงใหนำคูมือการประเมินเปนคูมือในการปฏิบัติงาน และนำ
สารสนเทศจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแตละบุคคล
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร (Strategic Monitoring & Evaluation) ถือไดวาเปนขั้นตอน
สุ ด ท า ยที่ ส ำคั ญ ของการบริ ห ารเชิ งยุ ท ธศาสตร เพื่ อ ให ท ราบผลการดำเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร ฯ
เมื่อเปรียบเทียบกับเปาประสงคของยุทธศาสตรเปนไปตามเปาประสงคหรือไมมากนอยเพียงใดซึ่งในกรณีที่
พบวาไมเปนไปตามเปาประสงคที่กำหนดไวก็จะนำมาสูการปรับกลยุทธและแนวทางการดำเนินงานใหสอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564
ฉบับประจำปงบประมาณ 2562 จะใหความสำคัญตอการติดตามและประเมินผลใน 2 สวนที่สำคัญดังนี้
สวนแรกจะเปนการติดตามประเมินผลที่ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามเปาประสงคของยุทธศาสตรใน
ทุกป
สวนที่สองจะเปนการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตรซึ่งถือวาเปนโครงการสำคัญเชิงรุก
ที่บรรจุไวในแผนยุทธศาสตรฯ ในทุกป โดยผูรับผิดชอบจะเปนผูรายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอรม
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ยกำหนด ช ว ยให ผู รับ ผิ ด ชอบประเมิ น โครงการหรื อ แผนสามารถทำการสรุ ป ผลและให
ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การนำผลมาใชในการวางแผนและตัดสินใจ รวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานที่ต่ำกวาแผนไดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
สำหรับการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ทั้งฉบับนั้นจะแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะแรกเป น การประเมิ น ครึ่ ง แผนคื อ หลั ง จากผ า นพ น 2 ป แ รกคื อ ป พ.ศ. 2560-2562
จะมีการประเมินผลและเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
ระยะที่ 2 เปนการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ทั้งฉบับ (เมื่อสิ้นแผนคือผานพน 5 ป ตั้งแต พ.ศ.
2560-2564) จะมีการประเมินผลและเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ที่จะกลาวถึงตอไปประกอบดวย 3 หัวขอ ดังนี้
1. วงจร PDCA และการปรับแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.
2560-2564
2. ขอบเขตและชองทางของการติดตามและประเมินผล
3. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตรรอบระยะเวลา
การประเมินผลและผูรบั ผิดชอบในการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตร
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1. วงจร PDCA และการปรับแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 25602564 ฉบั บ ประจำป งบประมาณ 2562 กระบวนการวางแผนที่ นำเสนอโดยเดมมิ่ง (Demming) มองว า
กระบวนการของการวางแผนที่ เรี ย กว า PDCA นิ ย มนำมาใช อ ย า งมากในองค ก ารต า ง ๆ โดยเฉพาะ
การนำไปใช ใ นการบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค ก าร (Total Quality Management : TQM) โดย PDCA
ประกอบไปดวย
1.1 การวางแผน (Plan)
1.2 การนำแผนไปปฏิบัติ (Do)
1.3 การตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม (Check)
1.4 การปรับปรุงแกไข (Action)
จะเห็ นไดวาในกระบวนการ PDCA มีก ารตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม ซึ่งเป นขั้ น ตอนหนึ่งใน
กระบวนการของการวางแผนโดยเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการนำแผนไปปฏิบัติ (Do) ดวยการตรวจสอบหรือ
การติดตามควบคุม (Check) ซึ่งเปนการนำผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดในแผน
ที่วางไว ถาหากพบวาผลการปฏิบัติงานจริงไมไดตามแผนที่กำหนดไวก็จะนำไปสูการปรับปรุงแกไข (Action)
เพื่อให เป นไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไวในแผนตอไป วงจร PDCA นี้จะเป นกระบวนการที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุดที่จะทำใหเกิดการปรับปรุงแกไขตลอดเวลา (Continuous Improvement)
เพื่อหาทางใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวในแผน สำหรับแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้เมื่อขั้น ตอนการวางแผน
(Plan) เสร็จสิ้นมีการนำโครงการตาง ๆ ในแผนไปปฏิบัติ (DO) ในแตละปจะมีการตรวจสอบหรือการติดตาม
ควบคุม (Check) โดยการนำผลงานที่ปฏิบัติไดจริงมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่วางไวในแตละป ผลที่ไดจาก
การตรวจสอบหรือการติดตามควบคุมอาจเปนไปไดใน 2 กรณี คือ ผลงานที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่วางไวกับ
ผลงานที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามแผนที่วางไว ซึ่งในกรณีหลังก็จะเขาสูขั้นตอนของการปรับปรุงแกไข (Action)
ซึ่งจะตองนำขอมูลที่รวบรวมไดจากการประเมินมาวิเคราะหหาสาเหตุและนำมาสูการกำหนดแนวทางแกไข
ตางๆ ต อไป นอกจากนี้แ ลว ดวยสถานการณ และสภาพแวดลอม ทั้งการเมื อ ง เศรษฐกิจ และสังคม ฯลฯ
แตละช วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ ซึ่งเปนภาวะ
คุกคามจากภายนอก ลวนสงผลกระทบตอการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ฯ ที่ไดมีการจัดทำไวแลวทั้งสิ้น
ดังนั้นการปรับแผนยุทธศาสตรฯ จึงเปนสิ่งจำเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนใหเปนลักษณะเปนแผนที่
มีการทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Rolling Plan) คือมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลอง
กับสถานการณโดยรอบอยูตลอด และเปนแผนที่มีความเปนไปไดที่จะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่ทบทวนและ
กำหนดขึ้นใหมไวดวย ในการปรับแผนยุทธศาสตรฯ แตละปจะมีวิธีการดำเนินการคือทบทวน SWOT ใหม
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น และสภาพแวดล อ มที่ เปลี่ ย นแปลงไป มี ก ารทบทวนกลยุ ท ธ
โดยกำหนดใหสอดคลองกับผลการวิเคราะห SWOT และตำแหนงยุทธศาสตรใหมของคณะ (ถ ามี) ทบทวน
โครงการยุทธศาสตรตาง ๆ ที่ไดดำเนินการไปในแตละป โดยใชผลการประเมินโครงการ /แผน มาพิจารณาวา
ควรจะดำเนินการตอหรือไม หรือควรมีการปรับ เปาหมายใด ๆ บาง หรือจะเพิ่ม โครงการใหมใด ๆ ขึ้นมา
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เปนตน สุดทายหากการปรับแผนยุทธศาสตรฯ เปนการปรับใหญหรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเปนอยางมากก็
อาจมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนขอความในวิสัยทัศนของคณะก็ได สำหรับการปรับแผนยุทธศาสตรฯ ระยะ
5 ป จ ะมี ก ารปรั บ ทุ ก ป ไปโดยในระยะครึ่ ง แผนจะมี ก ารปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร ฯ ซึ่ ง การปรั บ แผนนี้ ก็ คื อ
การยอนกลับเขาสูวงจร PDCA อีกครั้ง คือ เริ่มดวยกระบวนการวางแผน (Plan) ตอดวยการนำแผนไปปฏิบัติ
(Do) ตามดวยการตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม (Check) และทายสุดเปนการปรับ ปรุงแก ไข (Action)
แผนจึงนับไดวาเปนวงจรที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด นอกจากนี้กระบวนการหรือขั้นตอนตาง ๆ ของ
การปรับแผนยุท ธศาสตรฯ รวมทั้งผูรับ ผิดชอบในการดำเนินการยังคงใชวิธีการเดีย วกัน กับการจัดทำแผน
ยุทธศาสตรฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ที่เริ่มจากการมีสวนรวมของทุกฝาย ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) การรั บ นโยบายจากสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห ารระดั บ สู งของมหาวิ ท ยาลัย รวมทั้ ง
การมี สว นรวมของผูบริหารและบุคลากรจากระดับหลักสูตรฯและคณะ โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนและ
พัฒนาทำหนาที่สนับสนุน ในฐานะทีมยุทธศาสตรหรือที่เรียกวา OSM (Office Of Strategy Management)
เพื่ อ ให ก ารจัด ทำแผนยุท ธศาสตรฯ แล ว เสร็ จ และนำเสนอต อ คณะกรรมการประจำคณะรั ฐ ศาสตรแ ละ
รัฐประศาสนศาสตร เพื่ออนุมัติใชเปนแผนทิศทางของคณะตอไป
2. ขอบเขตและชองทางของการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลจะประเมินตามตัวชี้วัด ระดับเปาประสงคที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ
ซึ่งมี 35 ตัวชี้วัด การประเมินตามตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงคหรือผลลัพธ (Outcome) ของโครงการและระดับ
ผลผลิต (Output) ของโครงการโดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานเปนรายโครงการ แลวทำการสรุปเปน
รายงานทั้งแผนยุทธศาสตรฯ และแผน แผนงาน/ โครงการเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรและผูบ ริหารของมหาวิทยาลัยฯ ตามลำดั บ นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2560
ซึ่ งเป น ปแ รกของการใช แ ผนยุท ธศาสตรฯ จะจั ดให มีการนำเสนอผลการดำเนิ น งานของแตละหลั ก สูตรฯ
ตามตัวชี้วัดที่ตนเองรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนคณะใหเปนไปตามเปาหมายตอไป
3. วิ ธีการติดตามและประเมินผลแผนยุท ธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตร รอบระยะเวลา
การประเมินผลและผูรับผิดชอบในการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตร
3.1 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ โครงการเชิงยุทธศาสตร และกรอบระยะเวลา
การประเมินจากตอนที่ 3 กลาวถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ทั้ง 5 ป ของแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 และตอนที่ 4 กลาวถึง
แนวทางการนำแผนยุ ท ธศาสตรสู ก ารปฏิ บั ติ ในสว นของการติ ดตามและประเมิน ผลปรากฏในตอนที่ 5
การกำกับติดตามและประเมินผลจะมีการติดตามตั้งแตระดับเล็กสุดคือระดับโครงการยุทธศาสตร/แผนงาน
และแผนจนถึงระดับใหญสุดคือระดับแผนยุทธศาสตรฯ ซึ่งการประเมินในแตละระดับจะเปนดังนี้
(1) ระดับแผนงาน/โครงการ หลังจากแผนยุทธศาสตรฯ ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจำคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแลวและโครงการตาง ๆ ในป พ.ศ. 2560 เริ่มมีการดำเนินการ
จนครบแตละไตรมาสจะมีการรายงานผลการดำเนินงานโดยผูรับผิดชอบโครงการตามแบบฟอรมที่ กำหนด
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ทั้งแผนงานและแผนเงิน โดยการเปรียบเทียบคาเปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ (Outcome) และระดับ
ผลผลิต (Output) ของแตละโครงการที่ตั้งไวกับผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบแผนการใชจายงบประมาณ
กับผลการใชจายจริงที่ตั้งไวในแผนตั้งแตไตรมาสที่ 1 (ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (ระหวาง
เดื อนมกราคม –มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (ระหวา งเดือนเมษายน–มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (ระหวางเดือ น
กรกฎาคม–กันยายน) และเมื่อครบทั้งป (4 ไตรมาส) จะมีการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการเชิงยุทธศาสตรซึ่งจะเปนการประเมินทั้งผลผลิตและผลลัพธของโครงการเพื่อเสนอที่ประชุมผูบริหาร
และมหาวิทยาลัยตอไป การประเมินผลนี้จะดำเนินการทุกป
(2) ระดับแผน เปนการสรุปผลการดำเนินงานใหเห็นในภาพของแผน ไดแก แผนการผลิ ต
บั ณ ฑิ ต แผนการวิ จั ย แผนพั ฒ นาบุค ลากร แผนบริก ารวิ ช าการ แผนยุ ท ธศาสตร ศิล ปะและวั ฒ นธรรม
แผนบริห ารความเสี่ย ง แผนกลยุท ธท างการเงิน แผนเทคโนโลยีส ารสนเทศ แผนพั ฒ นาคณะสีเขี ยว ซึ่งมี
การกำหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ พรอมกับระบุปญ หาอุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่มีไวดวย
เพื่ อ การนำไปใชป ระโยชน ในการปรับ ปรุงแกไขต อ ไป การจัด ทำรายงานผลการประเมิน ระดั บ แผนนี้ เป น
การประเมินในระดับ ผลลัพธห รือ Outcome ของแผนและจะจัด ทำพรอมกันกั บ ระดั บ แผนงาน/โครงการ
เพือ่ เสนอตอที่ประชุมผูบริหารและมหาวิทยาลัยตอไป การประเมินผลนี้จะดำเนินการทุกป
(3) ระดั บ แผนยุ ท ธศาสตร จะมี ก ารประเมิ น ผลแผนยุ ท ธศาสตร ฯ ทั้ ง ฉบั บ ว า สามารถ
ดำเนิ น การไดบ รรลุ เปา ประสงคต ามตั ว ชี้วัด ที่ก ำหนดไวห รือไม (ระดับ ผลลัพ ธ ห รื อ Outcome) ในแต ล ะ
ประเด็นยุทธศาสตรและพันธกิจทั้ง 4 ดาน รวมทั้งดานการสนับสนุนทุกพันธกิจหรือไม และตามมุมมอง 4 มิติ
ของ Balanced Scorecard ตามแผนที่ ยุ ท ธศาสตร ข องแผนยุ ท ธศาสตร ฯ อั น ได แ ก ด า นประสิ ท ธิ ผ ล
ดานคุณ ภาพการบริการ ดานประสิทธิภาพ และดานการพั ฒนาองคกร ในขณะเดียวกัน ก็ร ายงานถึงปญ หา
อุปสรรคที่ควรนำมาปรับปรุงแกไขเพื่อการปรับแผนยุทธศาสตรฯ ใหดียิ่งขึ้ นตอไปดว ยการประเมิน ผลแผน
ยุทธศาสตรฯ นี้จะใชขอมูลจากรายงานการประเมินผลทั้งระดับแผนแผนงาน/โครงการประจำปของแตละปมา
สรุปเปนผลการประเมินซึ่งครอบคลุมทั้งผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มี
ตอนักศึกษาและประชาชนที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ดวย ดังนั้น
จึงจะใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมโดยมหาวิทยาลัยจะนำเสนอแผน ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและ
ข อเสนอแนะจากผู มี ส ว นได สว นเสี ย รวมถึ งนำเสนอต อ ที่ ป ระชุม ผู บ ริ ห ารและมหาวิท ยาลั ย ต อ ไป การ
ประเมิน ผลจะจัดทำ 3 ครั้ง ไดแก ครั้งแรกการติดตามความกาวหนาประจำป ครั้งที่สองเมื่อครบครึ่งแผนคือ
เมื่อครึ่งแผน (ป พ.ศ. 2562) และครั้งที่สามเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตรฯ ทั้งฉบับ (ปพ.ศ. 2564)
3.2 หลักสูตรฯที่รับผิดชอบในการรายงานและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ รวมทั้งโครงการเชิง
ยุทธศาสตรในระดับโครงการ ผูที่รับผิดชอบตองรายงานผลการดำเนินงานในแตละไตรมาส ไดแก ผูรับผิดชอบ
โครงการ ซึ่งอาจจะมีหนวยงานเดียวหรือหลายหนวยงานก็ไดขึ้นอยูกับวาโครงการนั้นมีผูรับผิดชอบกี่หนวยงาน
ส ว น การป ระเมิ น ผลทั้ งในระดั บ โครงการ/แผน งานระดั บ แผน และระดั บ แผน ยุ ท ธศาสตร ฯ นั้ น
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา โดย “คณะกรรมการติดตามและประเมินผล” เปน หนวยงานที่ทำหนาที่
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ติดตามและประเมิน ผลในทุก ระดับ พรอมกั บ นำเสนอผลการประเมิ นตอมหาวิท ยาลั ย ฯและสาธารณชน
เพื่ อทราบต อ ไป อยางไรก็ต ามนอกจากจะมีการรายงานผลการติดตามและประเมิน ผลแผนยุ ทธศาสตรฯ
ตามแนวทางที่ก ลาวมาขางตน แลว คณะจะเริ่มให มีการประเมินความคุม คาการปฏิ บัติภ ารกิจ ของรั ฐตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุงประเมินการดำเนิน
ภารกิจ ของภาครั ฐเพื่อใหได ผลผลิตผลลัพธตามวัตถุป ระสงคอยางมีป ระสิทธิภาพ มีป ระโยชนที่สมดุล กั บ
ทรัพยากรที่ ใช ซึ่ งผลลั พ ธนั้น เป น ไดทั้งผลสำเร็จและผลกระทบทั้ งที่ เป นตัว เงิน และไม เป นตัว เงิน โดยจะมี
การประเมินความคุม ค าตามกรอบและตัว ชี้วัดที่ “สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ” กำหนดไวทั้ง 3 ดาน คือ ดานประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ ดานประสิทธิภาพการปฏิบั ติภารกิ จ
และดานผลกระทบทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนของรัฐและประชาชนของประเทศโดยรวม
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