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ตอนท่ี 1  

บทนำ 

ช่ือหนวยงานที่ตั้ง  และประวัติความเปนมาโดยยอ 

ช่ือหนวยงาน “คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร”  

  (Faculty of Political Science and Public Administration) 

ท่ีตั้ง   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 

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และรัฐศาสตร เดิมเปนหนวยงานหนึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตร              

และสังคมศาสตร ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สังกัดอยู

ภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง รับผิดชอบสอนวิชาดานรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และนิติศาสตร ใหกับ

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาพื้นฐาน วิชาเลือก แกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี     

ในขณะนั้น สวนหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา รับผิดชอบสอนวิชาดานสังคมวิทยาใหกับ

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา และนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาชุมชน รวมท้ังวิชา

พ้ืนฐาน และวิชาเลือกแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ในป พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูมหาสารคาม ไดยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏมหาสารคามตาม พระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ภาควิชาเศรษฐศาสตรและการเมือง ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) เปนปแรก และภาควิชาสังคมวิทยา ก็ไดเปดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต    

(การพัฒนาชุมชน) ขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่งในปเดียวกันนี้  

ในป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงมีฐานะเปนนิติบุคคล และ 

เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณในสำนักงบประมาณ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ในชวงดังกลาวนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขึ้น โดยหนวยงานภายในระดับ

ภาควิชาไดยุบเปลี่ยนเปนโปรแกรมวิชา และภายหลังโปรแกรมวิชาไดเปลี่ยนเปนหลักสูตรสาขาวิชา โดยมีหลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) และหลักสูตรสาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน) 

ใน พ.ศ. 2550 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ไดยกรางหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และไดรับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดรับนักศึกษาไดในปเดียวกัน โดยมี 2 สาขาวิชาเอกคือ สาขาวิชาการเมือง

การปกครอง และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และไดเปลี่ยนชื่อหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชน มาเปนหลักสูตร

สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาทั้ง 3 หลักสูตร ไดเปดทำการเรียนการสอน ดังนี้ คือ หลักสูตรสาขาวิชา           

รัฐประศาสนศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรสำหรับภาคปกติ 
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ภาค กศ.บป. สาขาการปกครองทองถิ่น และสาขาการจัดการการคลัง ซึ่งเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคามกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และไดเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต             

(รป.ม.) หลักสูตรสาขารัฐศาสตรได เปดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                       

และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในภาคปกติ และไดเปดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการ

ปกครอง และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ในปจจุบันนี้โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 4/2557  

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 อนุมัติใหจัดตั้งคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เปนหนวยงานที่มีฐานะ

เทียมเทาคณะโดยแยกสาขารัฐประศาสนศาสตรและสาขารัฐศาสตร ออกจากวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ตั้งแตวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2557 มหีนาที่ผลิตบัณฑิตทางดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ทำการสอน 

วิจัย บรกิารวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร และสาขาวิชารัฐศาสตร  มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตทางดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร                 

โดยจัดการเรียนการสอน ผลิตผลงานวิจัยบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการโดย               

ใชหลักธรรมาภิบาล และมีการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อมุงสูความเปนเลิศ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร มุงผลิตบัณฑิตที่เปนนักปกครองรุนใหม ใหมีวิสัยทัศนในการพัฒนา ใชหลักธรรมาภิบาลเปนหลักในการ

บริหารที่มีความรูคูคุณธรรม   

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)เปนการนำภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอม

ท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาคนและ

สังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน

ธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐาน

การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ที่ใหความสำคัญกับการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ภายใตสถานการณท่ีโครงสราง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ ขณะเดียวกันยังจำเปนตองบริหารจัดการแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12  ที่ตองการพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถที่จะเปนฐานในการ

พัฒนาประเทศใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนแผนแมบทใหคณะ/ศูนย/สำนักจัดทำแผนพัฒนาฯใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยตอไป 

 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรไดจัดทำแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

(พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใตกรอบและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ประกอบกับการมีสวนรวมของคณาจารย บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 
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รายชื่อผูบริหาร  กรรมการบริหาร  คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

  1. รายชื่อคณะกรรมการบริหาร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักงานคณบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคร  คัยนันทน รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

อาจารยวาสนา  บรรลือหาญ   รองคณบดีฝายแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 

อาจารย ธีรพจน  ภูริโสภณ ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและสื่อสารองคกร 

ดร.อาภากร  ประจันตะเสน 

อาจารยอาภาภรณ  จวนสาง 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผูชวยคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธิน ี อัตถากร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารยปรยีานุช  วัฒนกูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูมิ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิพรร สุนทร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ 

รองศาสตราจารย ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรินทร  สุทธิศัย 

 

รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  ปรีเอ่ียม 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
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2. รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะ คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร คณบดี ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยธีรภัทร  ลอยวิรัตน รองคณบดี 

รักษาราชการแทน หัวหนาสำนักงานคณบดี 

กรรมการและ

เลขานุการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคร  คัยนันทน  รองคณบดี กรรมการ 

อาจารยวาสนา  บรรลือหาญ รองคณบดี กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ  เมยไธสง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา  เจริญศิร ิ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต  เหลืองประภัสร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

อาจารยอาภาภรณ  จวนสาง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูมิ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธิน ี อัตถากร ตัวแทนสาขาวิชา กรรมการ 

อาจารยปรยีานุช  วัฒนกูล ตัวแทนสาขาวิชา กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  ปรีเอ่ียม ตัวแทนสาขาวิชา กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.ปยลักษณ  โพธิวรรณ ตัวแทนสาขาวิชา กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห ตัวแทนสาขาวิชา กรรมการ 

 



แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564  ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563     หนา 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน   

1. ระดับปริญญาตรี   

 จำนวน 2 หลักสูตร 

  

 1. ชื่อหลักสูตร 

  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (ร.บ.) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor  of  Political  Science  Program in Political  Science 

 1.1 ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รัฐศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐศาสตร) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Political  Science) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Pol.Sc. (Political  Science) 

 

 2. ชื่อหลักสูตร 

  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) 

  ช่ือเต็ม (ภาอังกฤษ) : Bachelor  of  Public Administration  Program in Public Administration 

 2.1 ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Public Administration) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.P.A. (Public Administration) 

 

 3. ชื่อหลักสตูร   

  ภาษาไทย :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทองถิ่นและการบริหารการพัฒนา 

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Local Management and Development   

               Administration 
 3.1 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการบรหิารจัดการทองถิ่นและการบริหารการพัฒนา) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : 
Bachelor of Public Administration (Local Management and Development 

Administration) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.P.A. (Local Management and Development Administration) 

 

 4. ชื่อหลักสูตร   

  ภาษาไทย :  หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ (ร.บ.) 

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science (Risk and Disaster Management) 
 4.1 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :   ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต) 
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ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Risk and Disaster Management) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B. Pol. Sci. (Political  Science) 

 

 

 

 

2. ระดับปริญญาโท 

 จำนวน 3 หลักสูตร 

  

 1. ชื่อหลักสูตร 
    ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (ร.ม.) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master  of  Political  Science  Program in Political  Science 

 1.1 ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐศาสตร) 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑติ) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Political Science (Political  Science) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  M. Pol.Sc. (Political  Science) 

 

 2. ชื่อหลักสูตร  

  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.ม.) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master  of  Public Administration  Program in Public Administration 

 2.1 ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration (Public Administration) 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  M.P.A (Public Administration) 

 

 3. ชื่อหลักสูตร 

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (รป.ม.) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master  of  Public Administration  Program in Public and Private Management 
 3.1 ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครฐัและภาคเอกชน 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  รป.ม.รอ. (สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master  of  Public Administration  Program in Public and Private Management 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  M.P.A (Public and Private Management) 

 

3. ระดับปริญญาเอก 

 จำนวน 3 หลักสูตร 
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  1. ชื่อหลักสูตร   
    ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชารัฐศาสตร (ร.ด.)  

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Docter  of  Political  Science  Program in Political  Science 

 1.1 ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิารัฐศาสตร 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Docter  of  Political  Science  Program in Political  Science 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  D.Pol.Sc (Political  Science) 

 

      

 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (รป.ด.) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor  of  Public Administration  Program in Public Administration 

     2.1 ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor  of  Public Administration  Program in Public Administration 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  D.P.A (Public Administration) 

  

 3. ช่ือหลักสูตร  

  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  (รป.ด.) 

  ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor  of  Public Administration   Program in Public and Private Management 

 3.1 ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  รป.ด. (สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor  of  Public Administration   Program in Public and Private Management 

ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  D.P.A (Public and Private Management) 

 

จำนวนนักศึกษา  

จำนวนนักศึกษา คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  ปการศึกษา 2562    

ช้ันปที่ 1 

หลักสูตร ภาคปกติ ภาค กศ.บป. รวม 

ร.บ.  107 25 132 

รปศ. 86 30 116 

ช้ันปที่2 
ร.บ.  129 39 168 

รปศ. 97 38 135 



แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564  ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563     หนา 10 

 

ช้ันปที่ 3 
ร.บ.  119 45 164 

รปศ. 108 52 160 

ช้ันปที่ 4 
ร.บ.  193 28 221 

รปศ. 199 31 230 

รวม 1,038 228 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 

รวมท้ังหมด     จำนวน   23 คน 

ที ่ ตำแหนง ชื่อ สุกล วุฒิการศกึษา วันสังกัด มรม. 

1 รองศาสตราจารย ดร. ยุภาพร ยุภาศ รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร 1 กุมภาพันธ 2548 

2 รองศาสตราจารย ดร. เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร ปร.ด.  ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมภิาค 24 ธันวาคม 2541 

3 รองศาสตราจารย ดร. สัญญา เคณาภูม ิ รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร 8 มิถุนายน 2552 

4 รองศาสตราจารย ดร. เสาวลักษณ นิกรพิทยา ปร.ด.  รัฐประศาสนศาสตร 1 ธันวาคม 2558 

5 รองศาสตราจารย ดร. ภักด ี โพธ์ิสิงห ปร.ด.  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร) 

26 กันยายน 2554 

6 รองศาสตราจารย ดร. โกมณ แพนพา D.B.A.  บริหารธุรกจิ 17 ตุลาคม 2557 

7 รองศาสตราจารย ดร. ปยลักษณ โพธิวรรณ ปร.ด.  สังคมวิทยา 3 กันยายน 2555 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชรินทร สุทธิศัย ปร.ด.  รัฐประศาสนศาสตร 12 พฤศจิกายน 2546 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธินี อัตถากร รป.ด.  การบริหารทรัพยากรมนุษย 19 มิถุนายน 2549 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชาคร คัยนันทน รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร 3 กรกฎาคม 2549 

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิทธิพรร สุนทร รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร 15 สิงหาคม 2551 

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมเกียรต ิ เกียรตเิจรญิ รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร 1 ธันวาคม 2559 

13 ผูชวยศาสตราจารย ธีรภัทร ลอยวิรัตน ร.ม.  การเมืองและการปกครอง 16 กรกฎาคม 2550 

14 อาจารย ดร. ศิริพงษ ทองจันทร ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  

(รัฐประศาสนศาสตร) 

8 มิถุนายน 2552 

15 อาจารย ดร. มนัสวิน จิตตานนท รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร 7 มิถุนายน 2553 

16 อาจารย ดร. รังสรรค อินทนจันทน ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร 1 ธันวาคม  2558 

17 อาจารย ยุวเรศ หลุดพา รป.ม.  รัฐประศาสนศาสตร 1 พฤศจิกายน 2554 

18 อาจารย ธีรพจน ภูริโสภณ รป.ม.  รัฐประศาสนศาสตร 1 กรกฎาคม 2550 

19 อาจารย วาสนา บรรลือหาญ ศศ.ม.  รัฐศาสตร 3 มิถุนายน 2551 

20 อาจารย ปรียานุช วัฒนกูล ร.ม.  การเมืองและการปกครอง 3 มิถุนายน 2551 

21 อาจารย สิทธานต ดีลน ศศ.ม.  รัฐศาสตร 19 ตุลาคม 2552 

22 อาจารย สาวิตร ี ชุมจันทร น.ม.  นิติศาสตร 24 กรกฎาคม 2556 

23 อาจารย อาภาภรณ จวนสาง ร.ม.  บริหารรัฐกิจ 5 สิงหาคม 2556 
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จำนวน บุคลากรสายสนับสนุน 

เจาหนาที่ประจำสำนักงานคณบดี    จำนวน     5 คน 

เจาหนาที่ประจำหลักสูตร   จำนวน    5 คน 

คนงานประจำอาคาร   จำนวน     2 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมด  จำนวน    12 คน 

ที ่ คำ

นำหนา 

ชื่อ สกุล ตำแหนง วุฒิการศึกษา วันสังกัด มรม. 

1 นาง อาภากร ประจันตะเสน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปร.ด.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภูมิภาค 

1 ตุลาคม 2550 

2 นางสาว เปรมฤด ี ชิณวงษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต 

23 เมษายน 2555 

3 นางสาว อิสริยา ใจซื่อ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ 

รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร 5 มิถุนายน 2555 

4 นางสาว บลณิชา พลประถม ผูปฏิบัติงานบรหิาร

ปฏิบัติงาน 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

13 ตุลาคม 2557 

5 นางสาว ศุรินภา ทุงจันทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต  

3 พฤศจิกายน 2557 

6 นาย ธนชัย ใจซื่อ นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร 3 พฤศจิกายน 2557 

7 นางสาว ปนัดดา ชาลีผาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ บธ.บ.  การจัดการทั่วไป 10 พฤศจิกายน 

2557 

8 นางสาว หงษยาหยา จำเรญิพัฒน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

25 พฤษภาคม 2558 

9 นางสาว ปยวรรณ จันทรเทพ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ บธ.บ. การจัดการ   1 สิงหาคม 2558 

10 นาง สุมานันท แกวสองส ี คนงานปฏิบัติงาน ม.6 1 พฤศจิกายน 2558 

11 นางสาว กฤษณา การินทอง คนงานปฏิบัติงาน บธ.บ. การจัดการ   1 พฤศจิกายน 2558 

12 นางสาว ธัณฏิกานต คำวิเศษธนธรณ นักวิชาการการศึกษา บธ.บ.การจัดการ 4 กันยายน 2560 
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  ตอนท่ี 2  

การวิเคราะหศักยภาพปจจุบันและสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

 

การวิ เคราะห ขอมูล เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร                  

พ.ศ. 2560-2564 ฉบับประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยไดใชขอมูลจากการวิ เคราะห

สภาพแวดลอมของคณะรัฐศาสตรฯ และมหาวิทยาลัยที่สงผลตอการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตรฯ           

ซึ่งพิจารณาจากขอมูลการดำเนินการชวงเวลาที่ผานมา  เหตุการณที่นาจะเกิดข้ึนในอนาคต และเอกสารที่

เก่ียวของโดยใชเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะแบงการประเมินออกเปน 2 สวนคือ 

 

สวนแรกขอมูลพื้นฐานที่มีผลตอการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

มุงเนนการรวบรวมขอมูลเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะรัฐศาสตรฯ   

อัน ได แก   แผน พัฒ น าเศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งคม แห งช าติ  ฉ บั บ ที่ 12 พ .ศ . 2560-2564 ยุท ธศาส ตร

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยศาสตราจารย ดร.

ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธของอธิการบดี

และทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและจุดเนนการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย ดร.นิรุต  ถึงนาค 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย  ราชภัฏมหาสารคาม และแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ป (พ.ศ. 2560-2574) เพื่อให

สอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น ตามกรอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

ระยะ 20 ป ( พ.ศ. 2560-2579 ) 

สวนที่สองการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมุงเนนการประเมินจุดแข็ง (Strength) 

และจุดออน (Weakness) ของการบริหารงานของคณะรัฐศาสตรฯ โดยกำหนดกรอบขอบเขตของการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรที่จะพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปจจัย(7S’s) ของ R.Waterman ไดแก     

กลยุทธ (Strategy) โครงสราง (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ(Skill) 

รูปแบบการบริหารจัดการ(Style) และคานิยมรวม (Share values) อยางไรก็ตามนอกจากพิจารณาจาก     

ตัวแบบ 7S’s Model แลวยังไดวิเคราะหตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาวิเคราะห

ควบคูไปดวย ทั้งน้ีเพ่ือใหการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในมีความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น และมุงเนนการ

ประเมินโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ขอบเขตของการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกองคกรจะพิจารณาจากสถานการณภายนอกที่เผชิญอยูหรือเก่ียวของดวยทั้งในลักษณะท่ีเปนรูปธรรม

และนามธรรม อาทิสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือนโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวของการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศความตองการของผูรับบริการ ตลอดจนสถานการณตางประเทศที่เก่ียวของตางๆทั้งนี้เพื่อวิเคราะห

หาปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส(Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ท่ีสงผลในเชิงบวกและลบตอการ

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 ฉบับท่ี ๑๒ มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใตระยะเวลา 

๕ ปตอจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงชี้

ถึง จุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการสะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให

การพัฒนาในดานตาง ๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ทั้งนี้โดยได

คำนึงถึงการตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป ดังนั้น การพัฒนา

ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาได ดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

การพัฒนาประเทศใหเศรษฐกิจกาวหนามั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข

ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกที่คาดการณไดยากและมีแนวโนมรุนแรง  ทั้งการเมืองใน

ประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นบอยครั้งและสงผลกระทบวงกวางทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศดาน

ตางๆใหเขมแข็งควบคูกับการใหความสำคัญกับการพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีกาวทันตอ

การเปลี่ยนแปลงมีโอกาสไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจจากการพัฒนาอยางเปนธรรมรวมทั้งสราง

โอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรคใหประเทศสามารถเจริญกาวหนาตอไปโดยให

ความสำคัญกับยุทธศาสตรที่มีลำดับความสำคัญสูง 10 ยุทธศาสตร  และมหาวิทยาลัยมีสวนเกี่ยวของคือ

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  การพัฒนาในชวงที่ผาน

มาทำใหสังคมไทยกาวหนาไปในหลายดาน ทั้งการสรางความมั่นคงดานอาชีพและรายไดที่ทาใหจานวนคน

ยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น อยางไรก็ดี การแกปญหาความเหลื่อม

ลาและสรางความเปนธรรมนับวามีความคืบหนาชา และยังเปนปญหาทาทายในหลายดาน ท้ังความแตกตาง
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ของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลและ

ในกลุมผูดอยโอกาสที่ไดรับบริการที่คุณภาพต่ำกวา รวมท้ังขอจากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุม

ผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะสงผลให

ความเหลื่อมลาในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได อาทิ การเปนสังคมผูสูงวัยของประเทศไทยซึ่งจานวนประชากรวัย

แรงงานลดลง ภาระพึ่งพิงตอวัยแรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผูสูงอายุทาใหมีขอจำกัดในการออม

เพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุมยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเปนผูสูงวัยท่ี

ยากจนในอนาคตได นอกจากนั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเอื้อประโยชนตอผูที่สามารถเขาถึงซึ่งสวนใหญ

เปนกลุมที่มีทักษะสูงทาใหสามารถไดรับผลตอบแทนสูงข้ึนและ ทิ้งหางจากผูที่ขาดทักษะและไมสามารถเขาถึง

เทคโนโลยีได ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทาใหผูที่อยูหางไกลสามารถเขาถึงการศึกษา ความรู และ

บริการสาธารณสุขได เปนตน ซึ่งเปนประเด็นทาทายท่ีตอง เรงพัฒนาและแกไขปญหาความเหลื่อมลาในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือไมใหปญหาความเหลื่อมลาเปนขอจากัดตอการพัฒนาไปสูการเปนประเทศที่มี

รายไดสูง โดยจาเปนตองมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการเปนองครวมทั้งมิติเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น การสรางความเปน

ธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคมไทยจาเปนตองอาศัยการพัฒนาในยุทธศาสตรอื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ มาเปนพลังรวมและสนับสนุนการพัฒนา อาทิ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยางยั่งยืนที่จะเปนชองทางใหชุมชนและผูใชแรงงานไดมีศักยภาพและโอกาสไดรับประโยชนจาก

การพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เนนการ

บริหารจัดการที่ดินใหมีการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐที่

จะชวยสรางความเปนธรรมในสังคม ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทยและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะชวยกระจายความเจริญและรายไดไปสูพื้นที่ 

เปาหมายที่ 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่

แตกตางกันและแกไขปญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด 1.1 รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุด เพ่ิมขึ้นไมต่ำกวา

รอยละ 15 ตอป 

ตัวชี้วัด 1.2 คาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงเหลือ 0.41 

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ตัวชี้วัด 1.3 การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุด

เพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด 1.4 สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 6.5 ณสิ้นแผนพัฒนาฯ 

ตัวชี้วัด 1.5 สัดสวนหนีสิ้นตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนของกลุมครวัเรือนที่ยากจนที่สุด ลดลง 

เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
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ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรงุ) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทากับรอยละ 90 

โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นที่ 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ 

50 มีจำนวนเพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

ตัวชี้วัด 2.3 สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา 40) 

และที่เขารวมกองทนุการออมแหงชาติตอกาลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด 2.4 ความแตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรระหวางพื้นที่ลดลง 

ตัวชี้วัด 2.5 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรท่ีมีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น 

เปาหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชน

พึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดสวนครัวเรือนท่ีเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเขมแข็งเพ่ิมขึ้นในทุกภาค 

ตัวชี้วัด 3.3 มูลคาสินคาชุมชนเพ่ิมขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดานการศกึษาในระดับที่สูงข้ึน การไดรบัขยายการคุมครอง ทางสังคม 

(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะ

ฝมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดย 

1.1 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยาง

ตอเนื่องโดยไมถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่

อาศัยในพ้ืนที่หางไกลที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุนคาเดินทางไปยัง

สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการใหเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพ่ือปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน

กลางคัน 

1.2 จัดบริการดานสุขภาพใหกับประชากรกลุมเปาหมายฯ ท่ีอยูในพื้นที่หางไกล โดยรัฐจัดใหมีกลไก

ชวยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการใหความชวยเหลือดานคาใชจาย ท่ีจาเปนเพ่ือให

ประชากรกลุมเปาหมายฯ เขาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได อาทิ คาใชจาย การเดินทางไป

สถานพยาบาล รวมท้ังจัดใหมีบริการดานสุขภาพเชิงรุกทั้งในดานการใหคาปรึกษา การควบคุมและปองกันกลุม

เสี่ยงที่จะเกิดปญหาเรื้อรังตอสุขภาพ และการสงเสริมดานสุขอนามัย 
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1.3 สรางโอกาสในการมีท่ีดินทากินของตนเองและยกระดับรายได โดยรัฐเขาไปสนบัสนุนการมีท่ีดินทา

กินอยางยั่งยืนในรปูแบบที่ครบวงจร ตั้งแตการจัดสรรที่ดินทากินอยางมีเงื่อนไขเพื่อปองกันการเปลี่ยนมือผู

ไดรบัการจัดสรรท่ีดินใหแกกลุมคนจนในภาคเกษตรที่ไรท่ีดินทากิน การพัฒนาทักษะความชำนาญ การจัดสรร

เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอยางทั่วถึง การขยายโอกาสในการเขาถึงขาวสาร สารสนเทศ และองคความรูในการ

ประกอบอาชีพและการสนับสนุนดานการตลาด ตลอดจนสงเสรมิทักษะการบริหารเงินเพ่ือใหสามารถจัดการ

รายได เงนิทุน และหนี้สินอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารท่ีดิน เพื่อเปนกลไกที่ทาใหเกิด

การกระจายการถือครองที่ดิน ที่จะชวยใหเกษตรกร กลุมเกษตร ผูยากจน ไดมีที่ดินทากินและมีท่ีอยูอาศยั 

1.4 กำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอื้อประโยชนตอกลุมคนที่มีรายไดนอยให

มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพยสิน และปรับปรงุระบบการจัดเก็บภาษีที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหสามารถจัดเก็บภาษีไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนปรบัโครงสรางการจัดสรร

งบประมาณรายจายภาครัฐ โดยใหความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่ที่มีการ

กำหนดเปาหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมลาในสังคมควบคูไปกับเปาหมายทางเศรษฐกิจ 

1.5 เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุดอยางเพียงพอ

และเหมาะสม อาทิ เพิ่มเบ้ียคนพิการและเบ้ียยังชีพผูสูงอายุที่ยากจนใหเพียงพอที่จะดารงชีพได สนับสนุนการ

จัดหาที่อยูอาศัยและระบบสาธารณูปโภคใหกับประชากรกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาชุมชนแออัดในเมือง 

สนับสนุนชุมชนใหมีการจัดบริการตามความจาเปนสาหรับผูสูงอายุ 

ทั้งนี้ จะตองมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเชื่อมโยงฐานขอมูลของ

หนวยงานราชการทั้งหมดและรวมใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลดังกลาว ในการกำหนดเปาหมายคนจน คน

เกือบจน และกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุด เพ่ือใหสามารถระบุประชากรกลุมเปาหมายไดอยาง

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 

2. กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให

ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรบัปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการ

แขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน 

สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดย 

2.1 สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากขึ้นระหวาง

พ้ืนที่ โดย (1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรครูมีการกระจายตัวอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เปนตัว

เงินและไมใชตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบานพักคร ูเสนทางความกาวหนาทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการ

พัฒนาครู (2) สรางระบบความรบัผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใชโครงขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนครูผูสอน 
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2.2 บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ผานการพัฒนาระบบสงตอ

ผูปวยตั้งแตระดับชุมชนไปสูระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควบคูไปกับบริหาร

จัดการการใหบริการระบบควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใชในการแกปญหาการขาดแคลนแพทยเฉพาะทางในพื้นที่หางไกล 

2.3 เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของการสรางหลักประกันใน

วัยเกษียณและประโยชนจากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการดานการจัดหา

ที่อยูอาศยัใหแกผูมีรายไดนอยเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที่ 

2.4 สงเสริมและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก-เยาวชน 

สตร ีผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพ่ือใหเขาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยางเทา

เทียม รวมถึงการไดรับการพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพและความ

เหมาะสมของแตละบุคคล พรอมทั้งสงเสรมิบทบาทของกลุมขางตนใหมีสวนรวมในการบริหารและการ

ตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

2.5 ปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขัน ที่เปนธรรม อาทิ 

การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการผูกขาดทางการคา การปรับปรุงสิทธิประโยชนทางภาษีของธุรกิจขนาดเล็ก-

กลางใหเหมาะสมและไมดอยกวาของธุรกิจขนาดใหญ สงเสริมการดาเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบ ตอสังคม 

(Corporate Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใชและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการ

คุมครองผูบริโภคใหทันตอรูปแบบสินคาและบริการที่เปลี่ยนไป 

3. เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน

และทรัพยากรภายในชุมชม โดย 

3.1 สรางและพัฒนาผูนาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหเกิด

ความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน สงเสริมการรวมกลุม

และสรางจิตสานึกใหชุมชนพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน 

3.2 สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการถายทอดองคความรูในชุมชนเพ่ือ

นาไปสูการแกไขปญหาในพ้ืนที่และการตอยอดองคความรูไปสูเชิงพาณิชย รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสรางการจัดการความรูในชุมชน 

3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน

ศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเชื่อมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจ

ชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการรวมกันพัฒนาความรูในเชิงทฤษฎีและ

สามารถนาไปประยุกตใชในทางปฏิบัติเพ่ือสรางศักยภาพใหกับชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนับสนุนการ

ประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสงเสรมิการทองเที่ยวทองถ่ินและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน

ชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยว 
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3.4 สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกร

การเงินของชุมชนใหทาหนาที่เปนสถาบันการเงนิในระดับหมูบาน ตำบลที่ทาหนาที่ทั้งการใหกูยืมและการออม 

และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 

3.5 สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากรในชุมชน ใน

ลักษณะเปนหุนสวนกับหนวยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปดรับสมาชิกทุกคนใน

ทองถิ่นโดยไมเลือกปฏิบัติ ผลักดันพ.ร.บ.โฉนดชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการบริหารจัดการและ 

 

2.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ”  

“ผู เรียน” หมายถึง เด็ก  เยาวชน นัก เรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ ได รับบริการจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ  

“มีความรูคูคุณธรรม” หมายถึง รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา 

แบงปน ซึ่งเปน ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต  

“มีความสุข” หมายถึง ความอยูดีมสีุข สามารถอยูรวมกันอยางเอ้ืออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง  

“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

กรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการมุงพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบแนวคิดหลักของคุณภาพและความเทาเทียม

รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนนักศึกษาเปนสำคัญโดยขยายโอกาสทาง

การศึกษาดังนี้ 

1. โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือสามารถไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

2. โอกาสในการเขาถึงแหลงทุนนักเรียนนักศึกษาสามารถเขาเรียนไดโดยไมข้ึนกับฐานะของผูปกครอง 

3. โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝกฝนทักษะนักเรียนนักศึกษาทุกคนสามารถเติบโตไดในโลกที่เปนจริง

ผานการเรียนรูบนฐานกิจกรรม (Activity-Based Learning) 

4. โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช

เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกสหองสมุดพิพิธภัณฑหอศิลปศูนยวัฒนธรรมและแหลงเรียนรูตางๆ 
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวทางตอไปนี้ 

1. โดย“ยึดนักเรยีนเปนศูนยกลาง” ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสามารถพัฒนาสมอง

สรางจินตนาการไดอยางไมมีขีดจำกัดและไดรับการดูแลอยางรอบดานประหนึ่งลูกหลานในครอบครัว 

2. โดยดูแลครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาด่ังญาติพี่นองเพื่อใหปฏิบัติหนาที่อยางเตม็กำลัง

ความสามารถและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

3. โดยบริหารจัดการทุกระดับอยางโปรงใสตรวจสอบไดไมมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตรและชุดโครงการสำคัญ (Flagship) ระดับกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นพัฒนาการศึกษาในชวง พ.ศ.2560-2574 ดวยยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ

นโยบายดานการศึกษาของคณะรัฐมนตรีซึ่ง พล.อ.ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ ไดแถลงตอรัฐสภา 10 ประการดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุงเนนเปาหมายคือนักเรียน

เปนศูนยกลาง 

ชุดโครงการสำคัญ (Flagship) 

1. ชุดโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

2. ชุดโครงการปฏิรปูหลักสูตรการศกึษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุงเนนหลักสูตรที่สามารถพัฒนาการ

วิเคราะหและมองภาพรวมยกเลิกการศึกษาแบบทองจำและมุงสูกระบวนทัศนใหมโดยการจัดบริการทาง

การศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Education) รวมถึงมีการวัดผลที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน 

3. ชุดโครงการสงเสรมิการเรียนการสอนภาษาตางประเทศโดยเริ่มตนท่ีภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

4. ชุดโครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

5. ชุดโครงการจัดใหมีครูดีและครูสอนภาษาใหเพียงพอในทุกหองเรียน 

6. ชุดโครงการจัดใหโรงเรียนมีคุณภาพใกลเคียงกันทั้งในเมืองและชนบท 

7. ชุดโครงการจัดใหมีสถาบันอาชีวศึกษาที่สามารถคนหาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกพื้นที่ 

8. ชุดโครงการพัฒนานักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาใหเปนมืออาชีพท่ีสามารถ

แขงขันไดในระดับสากล 

9. ชุดโครงการพัฒนาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม 

10. ชุดโครงการปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารการศึกษา 

11. ชุดโครงการเตรียมความพรอมสถานศึกษาเพ่ือรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตรที่2การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม 

ชุดโครงการสำคัญ (Flagship) 

12. ชุดโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมท้ังในเมืองและชนบท 
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13. ชุดโครงการทุนการศกึษาสานฝนนักเรียนไทยไปเรยีนตางประเทศ“หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” 

14. ชุดโครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวัยอยางมีคุณภาพ 

15. ชุดโครงการสงเสริมการพัฒนาระบบสุขอนามัยในโรงเรียน“หนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล” 

16. ชุดโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหผูเรยีนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพสราง

หองการเรียนรูโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ซึ่งจะทำใหเกิดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-

Learning) เพ่ือสรางสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) 

17. ชุดโครงการลดขอจำกัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

18. ชุดโครงการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับคนไทยที่ไมจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สามารถเทียบโอนความรู

และประสบการณรวมทั้งเขาเรียนเพ่ิมเติมในระบบหรือนอกระบบใหจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดภายใน 1 ป

เพื่อใหทันโลกและทันลูกหลาน 

19. ชุดโครงการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและสรางหลักประกันโอกาสทางการศึกษาใหแกผู

พิการและผูดอยโอกาส 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง 

ชุดโครงการสำคัญ (Flagship) 

20. ชุดโครงการปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู 

21. ชุดโครงการพัฒนาระบบความกาวหนาของครู 

22. ชุดโครงการจัดระบบการศึกษาและฝกอบรมครอูยางเขมใหมีคณุภาพโดยมุงใหครเูปนผูสนับสนุน

ชี้แนะแนวทางใหกับนักเรียน (Facilitator) 

23. ชุดโครงการลดรายจายเพ่ิมรายไดสรางโอกาสใหกับครู 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศกึษาและการฝกอาชีพใหสอดคลอง

กับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ชุดโครงการสำคัญ (Flagship) 

24. ชุดโครงการจัดระบบการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสมเชนโครงการศูนยซอม

สรางเพ่ือชุมชน (Fix-it center) 

25. ชุดโครงการเรียนกอนผอนทีหลังสงคืนเม่ือมีรายได (Income Contingency Loan Program) 

26. ชุดโครงการสนับสนุนการสรางรายไดระหวางเรียน 

27. ชุดโครงการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุน“กองทุนตั้งตัวได” 

28. ชุดโครงการสนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษามีงานทำไดทันทีโดยความชวยเหลือระหวางแหลงงาน

กับสถานศึกษา“เรยีนจบพบงาน” 
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29. ชุดโครงการจัดศูนยฝกอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะใหตรงกับตลาดแรงงานและบมเพาะ

ผูประกอบการใหม 

30. ชุดโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 

ชุดโครงการสำคัญ (Flagship) 

31. ชุดโครงการจัดใหมีระบบจัดการความรูรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อ

การศึกษาอาทิแหลงขอมูลกลางท่ีเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง

โดยไมเสียคาใชจาย 

32. ชุดโครงการพัฒนาครเูพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรแบบพกพา       

(แทบ็แล็ต) 

33. ชุดโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงทางการศึกษาและอินเทอรเน็ตไรสาย 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 การสนบัสนนุการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ 

ชุดโครงการสำคัญ (Flagship) 

34. ชุดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงผลิตนักศึกษาสูการเปนพลเมืองโลกที่ทันสมัยมีทักษะ

หลากหลายและสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

35. ชุดโครงการสงเสริมการสรางเครือขายของนักศกึษาเพ่ือเพิ่มโอกาสของนักศึกษาใหมีคุณภาพ

ระดับโลก 

36. ชุดโครงการสนับสนุนงานวิจัยทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคม

อาเซยีน 

ชุดโครงการสำคัญ (Flagship) 

37. ชุดโครงการสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

38. ชุดโครงการสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศกึษากับภาคเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนา

กำลังคนใหมีคุณภาพและปรมิาณเพียงพอตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ 

 

2.1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2574 คือ        

“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสำหรับงานที่

เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ
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แขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล 

การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย 

และเอกภาพเชิงระบบ” ทั้งนี้เพ่ือใหอุดมศึกษาสรางสังคมไทยใหเปนสังคมความรู สังคมอุดมปญญา โดยได

กำหนดกรอบ  ดังนี้ 

1)  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สอนและถายทอดความรูใหแกเยาวชนและ

ผูเรียนพรอม ๆ กับทำหนาที่รวบรวม สังเคราะห วิเคราะห สราง และเผยแพร “ความรู” ผานกระบวนการ

ศึกษาวิจัยโลกในอดีต สิ่งท่ีเปนอยู ในปจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรไดรับจาก

มหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรู สามารถเขาสูชีวิตการทำงาน เปนพลเมืองที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคม

และวัฒนธรรมมาเปนอยางดี สวนความรูและองคความรูที่เปนผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจแลว ยังจะตองชวยนำพาสังคมไปสูความเปน

อารยประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย 

2)  ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 8 เปนตนมา มุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และพยายามสรางสมดุลระหวางการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทตางๆ ตั้งแตกระแสโลกาภิวัฒน 

นำโดยการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ปญหาการกอการรายโรคระบาด ความเสื่อมโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติอันเปนผลกระทบที่ตามมา 

3)  สถานภาพภายในประเทศเองยังมีปญหาคุณภาพของคนอยูมาก ไมวาจะเปนภาพสะทอน

จากผลิตภาพของแรงงานไทย ซึ่งยังมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ ความออนแอของการสราง

องคความรู นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนายังคงเปน จุดฉุดรั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

ประกอบกับการประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรงในชวงตนทศวรรษ สงผลสะเทือนตอประชาชนอยาง

กวางขวาง ประเทศยังคงพึ่งพิงในเชิงโครงสรางการผลิตที่ตองนำเขาวัตถุดิบ พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยีใน

สัดสวนที่สูง ประชาชนยากจนยังคงมีอยูกวารอยละสิบ วิกฤตคานิยมอันเปนผลมาจากการแพรกระจายของ

วัฒนธรรมจากภายนอก ผานสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และลาสุด ภาคการเมืองที่ขาด

เสถียรภาพอยางรุนแรง 

4)  การพัฒนาประเทศในอนาคตตั้งอยูบนฐานของพันธกิจและเปาหมายที่เหมาะสมกับยุคสมัย

และมีความกาวหนา มีสมดุลกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ในบรรดาแผนระดับชาติทั้งหลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกำหนดพันธกิจ 4 ดานคือ พัฒนาคน สรางเศรษฐกิจ    

สรางความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการ

ประเทศ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพคนพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ปรับโครงสราง

เศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน รักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งหมดนี้เปนเปาหมายระดับประเทศในชวง 5 ปขางหนา ในขณะเดียวกัน    
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ก็เปนเปาหมายท่ีอุดมศึกษามีสวนเก่ียวของคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็นการพัฒนาคนพัฒนา

ความรู และบทบาทของอุดมศึกษาที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

5)  อยางไรก็ตาม การวางแผนอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของการพัฒนาและ        

การจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ตองอาศัยความตอเนื่องและการติดตามประเมินผลเปนระยะเวลา

ยาวกวา 5 ป โดยมีการปรับแผนเปนระยะๆ “แผนอุดมศึกษาระยะยาว” ฉบับที่ 1ถูกจัดทำขึ้นในป พ.ศ. 2533 

เพื่อเปนแผนเชิงรุกไปสูอนาคต โดยใชฐานขอมูลจากงานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับสภาพการณ และความ

เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ของประเทศ แผนดังกลาวมีระยะ 15 ป ครอบคลุมระหวาง พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่งถือ

ไดวาไดวางแนวทางการพัฒนาที่เปนพ้ืนฐานสำคัญ และเพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง จึงมีความจำเปนที่จะตองเรง

จัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี2 เพื่อมิใหกระบวนการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบตองสะดุดหรือไรทิศทาง 

6)  โดยสรุป สาระสำคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่1ไดวางหลักการพื้นฐานไว         

4 ประการ คือ ภารกิจอุดมศึกษาเพ่ือการกระจายโอกาสและความเสมอภาค ภารกิจเพ่ือประสิทธิภาพของอุดม 

ศึกษา ภารกิจเพ่ือคุณภาพและความเปนเลิศของอุดมศึกษา และความเปนสากลของอุดมศึกษาไทย 

7)  ในบรรดาขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 ไดเสนอไวตอ

รัฐบาลน้ัน ไดมีพัฒนาการของอุดมศกึษาในชวงของแผนฯ ทั้งในสวนที่มีสัมฤทธิผลตามแผน และในสวนที่ยังไม

ประสบสัมฤทธิผล อาทิ 

7.1  การจัดตั้งและดำเนินภารกิจทางดานมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา 

7.2  การมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจายของผูเรียน นอกเหนือจากคาเลาเรียนและ

คาธรรมเนียมตางๆ แลว มีการรวมรับภาระในรูปแบบของเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาตามท่ีไดเสนอไว 

7.3  คุณวุฒิของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีสัดสวนปริญญา เอก : โท : ตรี เปน 

25 : 60 : 15  จากที่กำหนดไว  30 : 60 : 10 

7.4  ไดมีการนำเอาแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาใชเปนกรอบการปฏิบัติเพียงครึ่งหนึ่งของ

ชวงเวลา 

7.5  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพียงจำนวนหน่ึงที่เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรฐัที่มีความ

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 

การเปดเสรีทางการคาทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ซึ่งเก่ียวของกับการยกระดับขีดความสามารถใน       
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การแขงขันของประเทศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา ความขัดแยงทาง

การเมือง การทหาร ซึ่งเก่ียวของกับกระบวนการสันติภาพและสันติศึกษา การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศใหญ  เชน  จีนและอินเดีย  ซึ่งมีสัมพันธภาพและความรวมมือท่ีดี ทั้งกับประเทศและ

อุดมศึกษาไทยสำหรับบรบิทการพัฒนาประเทศของไทยก็มีพลวัตเชนกัน อาทิ เชน การเคลื่อนตัวของสังคม 

ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิาร ไปจนถึงภาคการผลิตใหมๆ  เชน อุตสาหกรรมฐานความรู รูปแบบ

การใชพลังงาน ซึ่งพึ่งพาการนำเขาเชื้อเพลิง และผลกระทบตอสภาพแวดลอม ไปจนถึงบทบาทของแนวคิดการ

พัฒนาในรปูแบบใหมๆ เชน การนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ท้ังภาคเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

9)  ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอุดมศึกษาไทยคงจะเพิกเฉยตอพัฒนาการในระดับอุดมศึกษา

สากลมิได จากการสำรวจเบื้องตน พบวา วงการอุดมศึกษาโลกมจีุดเนนและนวัตกรรมหลายประการทั้งในสวน

ที่เก่ียวกับวิชาการ เชน แนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม การเฟนหานักศึกษาเชิงรุก และกระบวนการ

ใหไดมาซึ่งความเปนเลิศทางการวิจัย เปนตน ในสวนของโครงสรางและการบริหารนั้น อุดมศึกษาในหลาย

ประเทศใหความสำคัญกับการทำงานในลักษณะภาคีความรวมมือและเครือขายการสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต  การสงเสริมความหลากหลายในมิติตาง ๆ รวมไปจนถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการท่ีมีความทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณสมดั่งเจตนารมณ

ของสถาบันการศึกษา เชน การสนับสนุนใหประชาคมมหาวิทยาลัยใหบริการแกสังคมในรูปแบบตางๆ        

การสรางกิจกรรมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นคงในตัว

นักศกึษา ตลอดจนการเตรยีมความพรอมและความเขาใจที่ดีใหแกนักศึกษาทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน 

10)  การจัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 จึงเปนพันธกิจที่เหมาะสมแกกาลเวลา 

และจำเปนตอการพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทยไปสูอนาคต ที่เต็มไปดวยความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน 

อาจกลาวไดวา ณ ป พ.ศ. 2550 อุดมศึกษาของประเทศไทยกำลังอยูในจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ซึ่งหากออกแบบ

ระบบอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย พรอมๆ กับติดตั้งระบบเพ่ือขับเคลื่อนอุดมศึกษาอยางกาว

กระโดด ก็จะเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศสมดังเจตนารมณที่มุงใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ไดทั้ง

การสรางความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถแขงขันได และการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน

และสังคมโดยรวม 

11)  จุดเดนของกระบวนการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่ 2  อยูที่ “การมีสวนรวม”  

อยางกวางขวางของประชาคมกลุมตาง ๆ  นำโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งไดรวมกันคิดในการระดม

สมองเฉพาะเรื่องดังกลาวถึง  4  ครั้ง  มีการรายงานความกาวหนาตอคณะอนุกรรมการแผนและนโยบายอยาง

ตอเนื่อง มีการประชุมทุก  2  เดือนกับทุกกลุมมหาวิทยาลัย ประกอบดวยมหาวิทยาลัยรัฐเดิม 26 แหง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ40  แหง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 67 แหง และ

วิทยาลัยชุมชน 19  แหง  มีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณสูงหลายทาน การประชุม           

คณะอนุกรรมการกำกับการจัดทำแผน (Steering Committee)  ทุกสัปดาห เปนจำนวนท้ังสิ้น 30 ครั้ง แตละ

ครั้งมีสาระท่ีเปนขอมูลและแงคิดทั้งที่เก่ียวกับอุดมศึกษาโดยตรงและที่เปนผลกระทบสำคัญตออุดมศึกษา      
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มีการประชุมสัมมนารวมกับผูเชี่ยวชาญของธนาคารโลกอยางเต็มรูปแบบ และในสาระที่ไดกลั่นกรองมาจาก

ประสบการณของนานาประเทศทั่วโลก มีการเสวนากับกลุมสำคัญ เชน กลุมเยาวชนนักศึกษา และบัณฑิต 

ภาคเอกชนซึ่งรวมถึงสภาอุตสาหกรรม และกลุมอุตสาหกรรมหลายสาขา จัดการสัมมนา 4 ภาค รวมกับ

สื่อมวลชนที่เนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและปราชญชาวบาน จัดใหมีคณะทำงานและมี

การประชุมกลุมจังหวัดชายแดนภาคใตที่กำลังประสบปญหาความรุนแรงหลายครั้ง มีการศึกษาเชิงลึกในเรื่อง

บทเรยีนจากตางประเทศและบทบาทของเครือขายอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิภาคและชุมชน มีคณะทำงานคิด

เรื่องพัฒนาบุคลากรนอกจากนี้ การจัดทำแผนครั้งนี้ยังมีขอมูลจากผลการศึกษาที่มีอยูแลวจำนวนหนึ่งและ

ไดรับขอมูลที่เปนประโยชนจากการสืบคนจากอินเทอรเน็ต ดวยกระบวนการที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ทำให

สามารถจัดทำแผนคร้ังนี้ไดสำเร็จในชวงเวลาที่จำกัดแตเขมขนภายในประมาณ 6 เดือน 

12)  แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 แบงออกเปน 2 ภาค ภาคแรกวิเคราะหภาพอนาคตท่ี

คาดวาจะมีผลกระทบตอโลก ตอประเทศ และตออุดมศึกษาไทย การที่แผนฯ มีภาคอนาคต ก็เพราะบอยครั้งท่ี

อุดมศึกษาถูกผลกระทบของปจจัยภายนอกอุดมศึกษาทำใหเกิดอุปสรรค และความไมพรอมท่ีจะรับมือกับ

สภาพการณตางๆ จนกระทั่งอุดมศึกษาอยูในภาวะตั้งรับอยูเนืองๆนอกจากนี้ยังทำใหมีปญหาในการบริหาร

แผนเนื่องจากขาดจุดเนน การจัดลำดับความสำคัญและพลวัตในการปรับตัว ภาคที่สองเปนประเด็นเชิง

นโยบายของอุดมศึกษาไทย ซึ่งครอบคลุมมิติตางๆ ทั้งที่เปนการแกปญหาที่ดำรงอยูในอุดมศึกษา และการ

พัฒนาอุดมศึกษาไปสูอนาคตอยางมั่นคงแข็งแรง มิติทางนโยบายเหลาน้ียังมีความเชื่อมโยงระหวางกัน ทั้งใน

ลักษณะของการตอยอดซึ่งกันและกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรและกระบวนการเดียวกันในการรองรับ

เปาหมายหลายดานพรอมๆ กัน ทั้งนี้นอกเหนือจากการออกแบบแผนเพ่ืออุดมศึกษาแลว แผนอุดมศึกษาฉบับ

นี้ยังคำนึงถึงบทบาทของอุดมศึกษาที่มีตอการพัฒนาประเทศโดยรวมอีกดวยโดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาท

อุดมศึกษาที่เอ้ือตอการกระจายอำนาจการปกครองสูทองถิ่น และบทบาทของอุดมศึกษาท่ีสนับสนุนการพัฒนา

ขีดความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจของประเทศ 

 

2.1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ. 2561-2564 

จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการกำหนดประเด็นขอเสนอทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลอง

กับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยกำหนดประเด็นการพัฒนาที่เก่ียวของกับ

การศึกษาในระยะ แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : 

สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดานการศกึษา จังหวัดมหาสารคาม เปนศูนยกลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี

นิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย มากกวา 70,000 คน สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีมูลคาผลิตภัณฑสูงเปนอันดับ 3 รองจากสาขาคาสงและคาปลีก และสาขา

การเกษตรถึงแมวารัฐขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงโดยจัดโครงการเรียนฟรี 15 ป ก็ตาม แตปญหาทาง
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การศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาของจังหวัดยังอยูในเกณฑที่จะตองพัฒนาใหไดมาตรฐานโดยเฉพาะ

บุคลากรทางการศึกษาที่ตองไดรบัการพัฒนาใหเปนมืออาชีพ นอกจากนี้ปญหาของการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให

ทันตอความกาวหนาของวิทยาการทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ ทำใหผูที่จบการศึกษามีความรู

และทักษะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สงผลตอปญหาการวางงาน ดังน้ัน จึงมี         

ความจำเปนที่จะตองมีแกไขปญหาการศึกษาของจังหวัดอยางเปนระบบ โดยเพิ่มการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ใหมากขึ้น เพื่อเพ่ิมความรูและทักษะของนิสิตนักศึกษา และพัฒนาครูใหมีคุณภาพมากขึ้น  

จากการสำรวจความตองการของประชาชนในพื้นที่ พบวา ตองการใหมีการจัดการศึกษาทั้งใน

ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พัฒนาครูใหเปนมืออาชีพ 

ตลอดจนใหเด็กและเยาวชนทั้งหมดสามารถอานออก เขียนได และเรียนจบแลวมีงานทำ นอกจากนี้เห็นวา

จังหวัดควรมีการจัดทำขอมูลสถิติทางการศึกษาท่ีครบถวนและทันสมัย รวมทั้งการเสริมสรางและพัฒนา

นักเรียน/นักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาให

จังหวัดเปน HUB ทางดานแรงงานฝมือ 

ดานศาสนาและวัฒนธรรม ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และ     

เขามามีสวนเก่ียวของกับทุกคนไมทางตรงก็ทางออม ถึงแมวาเทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยสงเสริมความสะดวก 

สบายของมนุษย ทำใหการผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น สงเสริมสุขภาพและความเปนอยูใหดีข้ึน และทำใหเกิด

การคนควาวิจัยสิ่งใหม อยางไรก็ตาม ก็สงผลกระทบทางลบตอสังคม อาทิ ทำใหเกิดอาชญากรรม เทคโนโลยี 

เกิดการแพรวัฒนธรรมและกระจายขาวสารที่ไมเหมาะสมอยางรวดเร็ว และที่สำคัญคือทำใหเกิดความสัมพันธ

ของมนุษยเสื่อมถอยและเปนสังคมที่ไมตองพ่ึงพาอาศัยกันมาก จากผลกระทบดังกลาวทำใหสังคมไทยประสบ

กับปญหาความเสื่อมโทรมทางคุณธรรมและจริยธรรม เด็กและเยาวชนขาดแบบอยางท่ีดี รวมถึงผูคนในสังคม

แตกความสามัคคี ซึ่งอาจสรางวิกฤติใหแกสังคมไทยไดในอนาคต 

ดังน้ันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

จะตองมีการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรดานการศาสนาและวัฒนธรรมใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง 

และประพฤติ ปฏิบัติตนในการเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็กและเยาวชนเพ่ือจะไดเปนผูใหญท่ีดีในสังคมสืบไป 

นอกจากนี้ จะตองรณรงคใหทุกภาคสวนในสังคมตระหนักถึงปญหาและใหความสนใจในการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมอยางจริงจัง 

จากการสำรวจความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี พบวาตองการใหพัฒนาพระภิกษุสงฆใหมี

ความรู ความเขาใจในหลักธรรมและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสมณะเพศ  มีกระบวนการตรวจสอบพระสงฆ 

ตลอดจนจัดอบรมธรรมะ คุณธรรม จริยธรรมใหแกเยาวชนและประชาชนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและยึดถือ

ปฏิบัติในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ ควรมีการสงเสริมใหจังหวัดมหาสารคามเปนเมืองท่ีมีคุณธรรมและ

วัฒนธรรมอันดีงาม โดยจัดใหมีศนูยรวมวัฒนธรรมจังหวัดเพ่ือเปนแหลงเรียนรูปลอดภัยอยางสรางสรรค 

 

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  การมีสวนรวมของผูเก่ียวของและการสรางเครอืขายความรวมมือ

กับมหาวิทยาลัยในประเทศและนานาชาติ 

4. สงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน  และการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกดาน  

เพื่อใหบรรลุผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. สงเสริม สนับสนุนใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

6. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองคความรู  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและ

พัฒนาทองถ่ิน 

7. สงเสริม สนับสนนุการผลิตบัณฑิต  และพัฒนาครู  ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ

มาตรฐานทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ 

8. สงเสริมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร  รวมท้ังระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

9. สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานใหมระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรองหากมีความพรอม

และความจำเปน จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นใหรวมเปนคณะที่มีลักษณะของศาสตรเดยีวกัน 

 

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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  - บริหารจัดการเพ่ือสราง : สังคมธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 

 

นโยบาย 

  1. ดานการผลิตบัณฑติ มีเปาหมาย คือ 

  1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑติ 

  1.2 ผลิตบัณฑิตใหตอบสนองตลาดแรงงานและความตองการของผูใชบัณฑิตอยางแทจริง  เพื่อ

ประกันการมีงานทำของบัณฑิต โดยคำนึงถึงศาสตรที่เหมาะกับสภาพการณ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก

ตลอดจนความถนัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  1.3 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงสรางสรรค  โดยมุงเนนใหนักศึกษา สามารถนำองค

ความรูที่มีอยูทุกหน ทุกแหง มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพ่ือพัฒนานวัตกรรมตางๆ ที่ตอบสนองความตองการ

ของทองถ่ินและสังคม 

  1.4 สงเสริมสนับสนุนใหทุกสาขาวิชามีความเขมแข็ง  จัดกำลังคน งบประมาณเพ่ือสนับสนุน

ความเขมแข็ง จัดทรัพยากรดานการเรียนการสอนใหเหมาะสมและเพียงพอตอการสรางความเปนเลิศ และเปน

คนดีของแตละสาขาวิชา 

  1.5 คัดเลือกคนเกงเขามาเรียนและใหทุน  ตั้งแตประถมและมัธยมใหเขาเรียนระดับปรญิญาตรีท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคัดเลอืกใหเรียนตอระดับปริญญาโท- เอก ในมหาวิทยาลัยและ

ตางประเทศที่มีชื่อเสียงอยางตอเนื่อง เพื่อใหกลับมาเปนกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ซึ่งการผลิตบัณฑิตจะตองมุงเนน   

  1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

  2. ผลิตบัณฑิตใหตอบสนองของผูใชบัณฑิตอยางแทจริง 

  3. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงสรางสรรค 

  4. สงเสริมสนับสนุนใหทุกสาขาวิชามีความเขมแข็ง 

  5. คัดเลือกคนเกงเขามาเรียนและใหทุน 

  6.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  การเตรียมความพรอมนักศึกษาแรกเขา 

ชั้นปที ่1  ชั้นปที่  2  ชั้นปที่  3  ชั้นปที่  4  ชั้นปท่ี  5  กิจกรรมตามจุดเดน จุดเนนของสาขาวิชา หรอื

หลักสูตร 

 นอกจากนี้  คณะฯ โดยสาขาวิชา หรอืหลักสูตรจะตองดำเนินการ 

  1. ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา ใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

ตลาดแรงงาน หรือผูประกอบการ 

  2. กำหนดจุดเดน จุดเนน ของบัณฑติ 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 สรางเครอืขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 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

มูลคาเพ่ิม ทางเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพ 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  สงเสริมการเรยีนรูโดยใหคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา เห็นคณุคาตอ

วัฒนธรรมไทยในมิติตางๆ อยางแทจริง โดยเฉพาะนักศึกษาตองใหเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี

บรรพบุรุษไดปลูกฝงมา โดยสรางใหนักศึกษา มีคณุธรรมนำความรู มีความพอเพียงบนพื้นฐานของ เยาวชน

ตนแบบ “ดี  เกง  สุข” 

  

 4.  ดานการบริหารจัดการ 

  4.1  ชุมชนและสังคม 

   4.1.1 เปนแหลงความรูของทองถ่ิน 

   4.1.2  รวบรวมขอมูลและองคความรูของทองถ่ิน 



แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564  ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา 27 

 
 

   4.1.3  รวมมือกับทองถ่ินบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

   4.1.4  ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา 

   4.1.5  สรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน 

  4.2  บุคลากร 

   4.2.1  บุคลากรมีความมั่นคง 

    1) หาอัตราบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมพนักงานท่ีจางดวยงบประมาณรายได 

เพื่อใหเกิดความมั่นคง และเปนการลดคาจางจากเงินรายได เพ่ือนำเงินไปพัฒนานกัศึกษา 

    2)  ปรับเงนิเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยงบเงินรายไดใหสูงขึ้น ใหใกลเคียง

หรือเทียบเทากับพนกังานมหาวิทยาลัยที่จางดวยงบประมาณแผนดิน 

    3) สงเสริมสวัสดิการใหบุคลากร โดยจัดสรางที่พักใหเพียงพอ 

   4.2.2 บุคลากรตองเปนมืออาชีพ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีการฝกอบรมในสถาน

ประกอบการตามสาขา และวิชาชีพ 

   4.2.3  สรางสังคมธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

อยางเปนรปูธรรม ภายใตการดำเนินงานที่มุงเนน 

    1)  นิติธรรม (คุณธรรม) ความโปรงใส กระจายอำนาจ 

    2)  มุงเนนฉันทามติ ในการทำงานรวมกับชุมชนและสังคม 

    3)  การมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

    4)  มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม (ความรับผิดชอบ) 

    5)  ความคุมคาของการใชงบประมาณ (อยางมีประสิทธิผล) 

    6)  บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดคุณคา (ประสิทธิภาพ) 

      7)  พัฒนากระบวนการงานประจำเพ่ือใหการบริการอยางมีคุณภาพ (การตอบสนอง) 

    8)  ลดความเหลื่อมล้ำของบคุลากรใน มรม. (ความเสมอภาค) 

  4.2.4  ลดรายจาย-เพ่ิมรายได  โดยเพ่ิมรายไดที่นอกเหนือจากคาลงทะเบียนของนักศึกษาโดย

ประกอบการทางดานธุรกิจ เชน 

    

 

    1) กิจการโรงแรม หอพัก และโรงเรียนสาธิต 

    2) การสรางสปอรตคลับของกีฬาตางๆ ใหผูประกอบการมืออาชีพมาเชาเหมาเพื่อใหได

รายไดท่ีแนนอน 

    3) สรางอาคารพาณิชยใหเชา 

    4) สรางรายไดจากนวัตกรรมดานการวิจัย 

    5) จัดใหมีรานคาสวัสดิการของบุคลากร และนักศึกษา 
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    6) สรางหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ระยะกลาง ที่สอดคลองกับความตองการ 

 แถลงในทิศทางการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

รองศาสตราจารย ดร.นิรุต  ถึงนาค  ในวันที่  4 ตุลาคม  2561 ณ หองประชุมวิญูควุานันท 

2.1.7 นโยบายและจุดเนนการบริหารคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  โดยรองศาสตราจารย 

ดร.เสาวลักษณ  โกศลกิตติอัพร  คณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีนโยบายที่สอดคลองกับพันธกิจและเปาประสงคของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอนทุกระดบัใหมีคุณภาพ โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานและ

สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและของประเทศ  

2. นโยบายพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 สงเสรมิคณาจารยทำผลงานวิชาการ เพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน เชน ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามลำดับ สงเสรมิใหคณาจารยและบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

3. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา 

 ผลิตบัณฑติที่มีความรูคูคุณธรรม  มุงประโยชนสาธารณะ มีจิตอาสาและเสียสละใหเปนบุคลากร  

ที่มีคุณภาพเพ่ือทำงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

4. นโยบายดานการวิจัย 

 สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรผลิตงานวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยประยุกต ทางรฐัศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตร เพื่อสรางองคความรูในการนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน  บริการวิชาการและการ

แกไขปญหาสังคม 

5. นโยบายดานการบริการวิชาการ 

 มีศูนยสงเสริมและเรียนรูประชาธิปไตยเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรและ

นักศกึษาไดใชองคความรูในการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและประเทศ 

6. นโยบายดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมดานทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมใหสอดคลอง

กับภูมิปญญาทองถิ่น 

 

7. นโยบายดานการบริหารจัดการ 
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 สงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติธรรม คุณธรรม มี

ประสิทธิภาพ คุมคา มีสวนรวม มีความรับผิดชอบ โปรงใสและตรวจสอบได 

8. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 

 สงเสริมใหระบบการเงินและงบประมาณของคณะรฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มีความโปรงใส

และตรวจสอบได 

9. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมมาตรฐาน ใชตัวชี้วัดตางๆเปน

แนวทางในการพัฒนาแตละดานของระบบการศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 

2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะรัฐศาสตรฯ ในสวนนี้  เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่สงผล

ตอการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตรฯ  ซึ่งพิจารณาจากขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของ โดยใชเทคนิค 

SWOT Analysis ซึ่งจะแบงการประเมินออกเปน  2  สวน คือ  สวนแรก  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

มุงเนนการประเมิน จุดแข็ง (Strength)  และจุดออน (Weakness) ของการบริหารงานคณะรัฐศาสตรฯ และ

สวนท่ีสอง การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก มุงเนนการประเมินโอกาส (Opportunity) และภาวะคกุคาม 

(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

เอ้ือตอการพัฒนาของคณะภายใตสภาพสังคมในปจจุบัน รวมถึงภัยคุกคามหรืออุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการ

ดำเนินงานคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรได มีรายละเอียดดังน้ี 

 
1. จุดแข็ง (Streangth) 

1.1 คณะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สังคมและมาตรฐาน

ของ สกอ. 

1.2 มีความรวมมือทางวิชาการกับองคกรภายในและภายนอก เชน DSI กกต. สถาบนัพระปกเกลา 

1.3 คณะมีนโยบายสนับสนุนการจัดทำวจิัยและการเผยแพรผลงานแกบุคลากร 

1.4 มีการประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยแกบุคลากร 

1.5 มีโครงสรางและระบบการบริหารงานทีค่ลองตัว มีการบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ 

1.6 มีการกระจายอำนาจการบรหิารจัดการ เชน จากคณบดีสูระดับหลักสูตร 

1.7 ผูบริหารมีภาวะผูนำและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร  
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1.8 สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรเขาสูตำแหนงทางวิชาการ และการขยายเครอืขายในการ

ใหบริการวิชาการ 

1.9 มีอาจารยที่วุฒิปรญิญาเอก และเขาสูตำแหนงทางวิชาการสูงขึ้นทุกป 

1.10 มีอิสระในการทำงานและการบริหารจัดการหลักสตูรและงานในหนวยงาน 

 

2. จุดออน (Weakness) 

2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอ เชน การประชาสัมพันธ การพัฒนานักศึกษา และดาน

คอมพิวเตอร 

2.2 ศักยภาพของบุคลากรดานการผลิตงานวิจัยและงานวิชาการ ยังมีจำนวนนอย 

2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัยไมเพียงพอ เชน เทคโนโลยีในหองเรียน 

2.4 การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนนุไมชัดเจน สงผลใหเกิดการทำงานทับ

ซอน 

2.5 ขาดคูมือกระบวนการทำงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ไดมาตรฐานทำใหไมสามารถทำงานทดแทนกันได 

2.6 ขาดการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกที่สงผลตอการรับนักศึกษา 

2.7 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถูกนำไปใชเพื่อพัฒนาศกัยภาพบุคลากรยังนอย  

2.8 วัฒนธรรมการทำงานในรูปแบบราชการของมหาวิทยาลัยฯและวัฒนธรรมองคกร คานิยมทางสังคม 

ที่ยึดติดมายาวนานทำใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบการบริหารงานใหมๆ ของคณะ 

2.9 ศักยภาพของผูเรียนยังมีนอย เชน ภาษา การเขียน การอาน และการนำเสนอ และเทคโนโลย ี

 

2.2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

การพิจารณาปจจัยภายนอกหนวยงานจะพิจารณาจากสถานการณภายนอกที่เผชิญอยูหรือ

เก่ียวของดวย ท้ังในลักษณะที่เปนรปูธรรม และนามธรรม อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือนโยบาย

รัฐบาลที่เก่ียวของ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการของผูรับบริการ ตลอดจน สถานการณ

ตางประเทศที่เก่ียวของตาง ๆ ทั้งน้ีเพื่อวิเคราะหหาปจจัยภายนอกที่ เปน โอกาส (Opportunity) และ         

ภัยคุกคาม (Threat) ที่สงผลในเชิงบวกและลบตอการดำเนินงานของคณะรัฐศาสตรฯ โดยมีรายละเอียดและ

การวิเคราะห ดังตอไปนี้  
 

ปจจัยภายนอก 

3. โอกาส (Opportunity) 

3.1 ยุทธศาสตรของจังหวัดเร่ืองการเปนศูนยกลางทางการศกึษา 

3.2 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ เปดโอกาสใหขยายความรวมมือกับองคกรในประเทศและ

ตางประเทศทุกระดับ 

3.3 คาเลาเรียนถูก และมีระบบการจายคาเลาเรียนที่เอ้ือตอคนทั่วไปที่มีฐานะยากจน 



แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564  ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา 31 

 
 

3.4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและมิติทางสังคม/นโยบายมหาวิทยาลัยฯ 

3.5 ลักษณะการปกครองและบริหาราชการแผนดินของประเทศไทย เชน อปท 

3.6 การบริหารยุคใหมท่ีเนนผลลัพธ วิธีการที่ชัดเจน เชน การกำหนดนักศึกษาเขาเรียนและจบ 

3.7 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

3.8 การเขาสูประชาคมอาเซียน สงผลตอการรวมมือตางๆ เชน วิชาการ งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

4. ภัยคุกคาม (Treath) 

4.1 คานิยมของผูเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมโลก จากเดิมนิยมรบัราชการเปนทำงาน

เอกชน  เปนเจาของกิจการหรืออาชีพอิสระ 

4.2 สวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูล เชน การจัดสรรทุน กยศ. มีจำนวนจำกัด ซึ่งไมสอดคลองกับ

ความตองการและคาครองชีพที่สูงข้ึน  

4.3 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศสงผลกระทบตอรายรับของผูปกครอง ทำใหหยุดเรียนกลางคัน 

4.4 งบประมาณที่รฐับาลหรือมหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนจึงไมเพียงพอตอความตองการ สงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษามาตรฐานในระดับสากล 

4.5 ปญหาดานประชากรศาสตร สงผลกระทบตอจำนวนนักศึกษาที่ลดลงในภาพรวมทั้งหมด 

4.6 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยฯ หรอืคณะฯ หากนำผลการ

ประเมิน ไปผูกกับการจัดอันดับและการจัดสรรงบประมาณในอนาคต 

4.7 มหาวิทยาลัยขนาดใหญเปดรับนักศึกษาจำนวนมากขึ้น 

4.8 นโยบายรัฐบาลเปล่ียนแปลงตามรัฐบาลใหม หรือกระทรวง และบางอยางไมเอื้อตอสาย

สังคมศาสตร 

4.9 มหาวิทยาลัยและสถาบันคูแขง เชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่

ใกลเคยีง อาชีวะ วิทยาลัยเทคนิค ฯลฯ 
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การวิเคราะห TOWS Matrix 

 

กลยุทธเพิ่มศักยภาพ  

(S + O) 

กลยุทธเรงพัฒนา  

(W + O) 

กลยุทธสรางภูมิคุมกัน  

(S + T) 

กลยุทธแกวิกฤติ  

(W + T) 

1. ปรบัปรุงหลักสูตร ใหตรง

ตามกับมาตรฐาน สกอ. และ

ใหสอดคลองกับความตองการ

ผูเรียนมากที่สุด 

1. เพิ่มการผลิตดานงาน

วิชาการและงานวิจัยใหมี

แหลงทนุที่หลากหลายเพิ่ม

มากขึ้น 

1. การปกปองรักษาและ

ยกระดับระบบการบริหาร

จัดการธรรมาภิบาล 

1. การทบทวนกระบวนการ

รับนักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ขยายเครอืขายความ

รวมมือทางวิชาการ (mou) 

กับองคกรภายในและ

ภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 

2. เพิ่มการประชาสัมพันธ

เชิงรกุใหมากข้ึนและสราง

ระบบคาเลาเรียนใหเอ้ือตอ

สังคมและบุคคลทั่วไป 

2. การสรางความเขมแข็ง

และยกระดับคุณภาพ

หลักสูตร 

2.  ปรบัปรุงกระบวนการ

ทำงาน และสรางวัฒนธรรม

องคกร เพื่อพัฒนาระบบ

การบริหารงานใหม 

3. สงเสริมบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนเขา

สูตำแหนงที่สูงข้ึน 

3. พัฒนานาระบบการ

บริหารงานใหตรงตามหลัก

ธรรมาภิบาลและมีความ

โปรงใส มีประสิทธิภาพ 

3. การสรางความเข็มแข็ง

และยกระดับขององคการ 

ระดบัคณะ 

3. ปรับปรุงเพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากร สาย

วิชาการ สายสนับสนุน และ

นักศึกษา ใหเปนผูมีความรู 

มีคุณธรรมธรรม และ

ศักยภาพ 
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4. สรางความรวมมอืดาน

บริการวิชาการแกชุมชน 

ทองถ่ิน และบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการพัฒนา

ทองถ่ินใหมากขึ้น  

4. สรางคูมือในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงาน

ขององคกรมากขึ้น 

4. การสรางความเข็มแข็ง

และยกระดับของผูบรหิาร 

4. การเพ่ิมมาตรการในการ

กำกับติดตามบุคลากร  

ดานการผลิตงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการ 

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเอ้ือตอการ

จัดการเรียนการสอนและมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 5. การสรางความเขมแข็ง

และระดมทรัพยากรเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ินอยาง

สรางสรรค 

5. มีการลดภารกิจเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 จากขอมูลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกสงผลใหการจัดทำแผนยุทธศาสตรจะตองมี

ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งนโยบายทุกระดับเพ่ือให

เกิดการตอบสนองและการดำเนินงานตามพันธกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะรัฐศาสตร

และรัฐประศาสนศาสตรจึงไดมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรโดยมีการปรับปรุงใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและปจจัยแวดลอมตางๆ ท่ีไดทำการวิเคราะหเพ่ือใหการดำเนินงานของคณะ

และหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 



ตารางท่ี 1 SWOT Graph คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

 

จากการวิเคราะห กลยทุธของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรทำใหออกมาเปนตารางกราฟ โดยมีคา

คะแนนท่ี WT ที่มทีั้งจุดออนและภัยคุกคาม ซ่ึงคณะใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรของคณะเพื่อ

แกวิกฤติ 
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ตาราง ความสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและประเด็นยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พันธกิจสัมพันธเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  ผลิตและพัฒนาครูมือ

อาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาระบบบริหาร

จัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พันธกิจสัมพันธเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตรสูความเปนเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหาร

จัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

การแปลงยทุธศาสตร ์

     แผนยุทธศาสตรคณ
ะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ

.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ
 พ

.ศ.2562)      หนา 52  
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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 

 กรอบคิดสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจอาศัยรากฐานแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญามหาวิทยาลัยทุนเดิมที่สั่ งสมและผลการวิ เคราะหปจจัยสำคัญภายในสังคมมหาวิทยาลัยฯ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2562 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-

2574) แผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2561-2564) นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม วิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตรและกลยุทธ ของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและจุดเนนการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย ดร.นิรุต  ถึงนาค  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม รวมถึงพลวัตของสังคมระดับประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือให

กรอบแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ปของคณะรัฐศาสตรฯสามารถขับเคลื่อนไดอยางมีทิศทางตลอดระยะเวลาของ

การดำเนินงานตามแผนอยางตอเนื่องคณะรัฐศาสตรฯจึงไดกำหนดสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร            

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

3.1.1 วิสัยทัศน 

“ผูนำดานการเมืองการปกครองและการบริหาร เพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสังคมสูระดับสากล” 

3.1.2 คำนิยาม 

 1) เปนคณะที่เปนผูนำทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ดานการจัดการศึกษา ดานการวิจัย   

และดานการบริการวิชาการแกทองถิ่นและชุมชน 

2) เปนคณะที่เปนผูนำการพัฒนาทองถิ่นและสงัคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.1.3 คานิยมรวม 

 P = PRESTIGE    = องอาจ 

 S = SMART LEADER  = ฉลาด  

 P = PROFESSIONAL   = เชี่ยวชาญ 

 A = ACADEMIC  = วิชาการเปนเลิศ 
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3.1.4 พันธกิจ 

 1.  ผลิตบัณฑติทางดานรัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรเชิงบูรณาการ และการวิจัย เพ่ือใหมี

ความรู มีวิสัยทัศนในการพัฒนาและมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร    

 2. จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและมีมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพ 

 3. ใหบรกิารวิชาการแกสังคมและทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใชองคความรูจากการ

เรียนการสอน การวิจัยและศักยภาพอ่ืนๆของคณะ  

3.1.5 เปาประสงค 

 1.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวย

การบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมและดานการศึกษา 

 2.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวย

การบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 2.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนมืออาชีพ  

มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต

ดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 

 3.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรไดรับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติดานการเปน

หนวยงานทางการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ 

 3.2 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว 

มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1.6 กลยุทธ 

 1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับทองถ่ินในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และดำเนินการตามพันธกิจ

และศักยภาพของคณะฯ 
 2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคม

ทองถ่ินใหบรรลุเปาหมาย 
 3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของ

นักศกึษาและอาจารยกับการพัฒนาทองถ่ินอยางสรางสรรค 
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 4. สรางความรวมมอื สงเสรมิการเรียนรูของชุมชนและ  ทองถิ่น เพื่อสรางความรักความผูกพัน พลัง

ประชารัฐในชุมชนและทองถิ่น 
 5. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยากร/สหกิจศึกษา/

WIL/Start up ท่ีตอบสนองการพัฒนาทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

 6. พัฒนาหองปฏิบัติการ/ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ 

 7. พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสายสนบัสนุนใหเปนมืออาชีพ 

  

 

 

8. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิตทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต 

ในศตวรรษท่ี 21 และคุณลกัษณะ 4 ประการ ไดแก  

  - มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

  - มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

  - มีงานทำ  - มีอาชีพ 

  - เปนพลเมืองดี 

 9. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี คนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนา 

มหาวิทยาลยั 

 10. สรางเครอืขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัน 

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะท่ีสงผลตอ

การเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 12. สงเสริมและพัฒนาใหผูบริหารและบุคลากรบริหารงานและปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 

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

พิเศษโดยมีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่สำคญัในแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

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

เพื่อการพัฒนา

ทองถ่ินอยาง

สรางสรรค 

1.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศ

ในการสรางความมั่นคงใหกับ

ประเทศดวยการ บูรณาการองค

ความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

เชิงพืน้ที่ ชุมชนและทองถ่ินไดรับ

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดาน

สังคม ดานสิ่งแวดลอมและดาน

การศกึษา 

 

1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับทองถิ่นในการ

วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินการตามพันธกิจและ

ศักยภาพของคณะฯ 
2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและนอก

มหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมทองถ่ิน

ใหบรรลุเปาหมาย 
 3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยศิลปะ

และวัฒนธรรม และการบริการวิชาการของนักศึกษาและ

อาจารยกับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค 
  4. สรางความรวมมือ สงเสริมการเรียนรูของชุมชนและ  
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ทองถ่ิน เพื่อสรางความรักความผูกพัน พลังประชารัฐใน

ชุมชนและทองถิ่น 

2. ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของคณะ

รัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตรสู

ความเปนเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศ

ในการสรางความมั่นคงใหกับ

ประเทศดวยการบูรณาการองค

ความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

เชิงพื้นที่ 

2.2 อาจารยและบุคลากรทางการ

ศึกษาคณะรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตรมีความเปนมือ

อาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3 ยกระดับคุณภาพบัณฑติ

รัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตรใหเปนที่ตองการของผูใช

บัณฑติดวยอัตลักษณดาน

สมรรถนะและคุณลักษณะ  

5. ปรบัปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม

ในรูปแบบสหวิทยากร/สหกิจศึกษา/WIL/Start up ที่

ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ิน และสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาประเทศ 

6. พัฒนาหองปฏิบัติการ/ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อ

สนับสนุนการผลิตบัณฑติท่ีมีคุณภาพ 

7. พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนให

เปนมืออาชีพ 

8. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑติทั้ง

ดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต 

ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ ไดแก 

 - มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

 - มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

 - มีงานทำ  - มีอาชีพ 

 - เปนพลเมืองดี 

 

 

3. พั ฒ น า ระ บ บ

การบริหารจัดการ           

บนพ้ืนฐานธรรมา      

ภิบาล 

 

3.1 ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร แ ล ะ รั ฐ

ป ระศ าส น ศาสต ร ได รั บ ก าร

ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติดาน

การเปนหนวยงานทางการศึกษา

เพื่อทองถ่ินที่สรางความม่ันคง

ใหกับประเทศ 

3.2 ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร แ ล ะ รั ฐ

ประศาสนศาสตรมีระบบบริหาร

จัดการที่ มีป ระสิทธิภ าพและ

คลองตัว มุงเนนการสราง 

9. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี คนเกงใหพัฒนาและแสดง 

ออกถึงความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนา 

มหาวิทยาลยั 

10. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและ

ตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัน 

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกัน 

คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะที่สงผลตอการ 

เปนที่ยอมรบัในระดับชาติ 

12. สงเสริมและพัมนาใหผูบริหรและบุคลากรบริหารงาน
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ธรรมาภิบาลความพรอมและ

ความสามารถปรับตัวอย างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 

 

3.3 แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2562-2565 ประจำปงบประมาณ        

พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: พันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางสรางสรรค 

เปาประสงคที่ 1.1 : คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับ

ประเทศดวยการ บูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชนและทองถ่ินไดรบัการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมและดานการศึกษา 

กลยุทธ :  1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และดำเนินการตามพันธ

       กิจและศักยภาพของคณะฯ 

   2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคม   

       ทองถ่ินใหบรรลุเปาหมาย 
   3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ

       ของนักศึกษาและอาจารยกับการพัฒนาทองถ่ินอยางสรางสรรค 
      4. สรางความรวมมือ สงเสริมการเรียนรูของชุมชนและ  ทองถ่ิน เพื่อสรางความรักความผูกพัน 

       พลังประชารัฐในชุมชนและทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.1 จำนวนภาคเีครือขายทั้งภาครฐั 

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

ที่รวมมือกับมหาวิทยาลยัดำเนิน

 2 3 3 3 
1. โครงการบรกิารวิชาการแกชมุชน โดย

นักศกึษาป.ตรี ภาค กศ.บป. 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
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โครงการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่

บริการอยางตอเนื่องทุกป 
สมรรถนะปฏิบิงาน สาหรับนักศกึษา 

ภาค กศ.บป. 

3. โครงการสงเสริมความเปนพลเมือง

และรับผิดชอบตอสงัคม (Citizenship 

and Social Responsibilities)  

4. โครงการ สมัมนากลยุทธ และ 

อัตลักษณ สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตศตวรรษที่ 21 นกัศึกษาหลกัสูตร

รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการภาครฐัและ

ภาคเอกชน 

5. โครงการ สมัมนาวิชาการ การจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน งานวจิัย และ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูประเดน็ปญหาการ

จัดการภาครฐัและภาคเอกชน  

สูชุมชน และทองถ่ิน ในศตวรรษที่ 21 

6.โครงการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- พิธีไหวคร ู

- พิธีอญัเชญิสิงห 

 

 

 

 

 

    หลักสูตร รป.ด.รอ. 

 

 

หลักสูตร รป.บ.          

3.1 จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจ

สัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่คณะฯ 

เปนแกนนำดำเนินการ/มีสวนรวม 

 2 2 3 3 

3.2 จำนวนผูเขารวมโครงการที่

เกีย่วกับการนอมนำพระราโชบาย 

ดานการศึกษา เพื่อเสรมิ สราง 

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคท้ัง 4 

ประการ สูการปฏิบัติในพืน้ท่ีบรกิาร 

 100 110 120 130 

3.3 จำนวนโครงการในการดำเนนิงาน

สงเสริมบรูณาการ การจัดการเรียน

การสอน การวิจยั ศิลปะและ

วัฒนธรรม และการบรกิารวชิาการ 

ของนกัศกึษาและอาจารยกับการ

พัฒนาทองถิน่อยางสรางสรรค 

 2 2 3 3 

3.4 จำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่รวม

จัดกิจกรรมบูรณาการพนัธกจิเพือ่การ

พัฒนาทองถิน่       

 2 2 2 2 

3.5 จำนวนโครงการการสราง

ความรวมมือ 

ในการเรียนรูของชมุชนและทองถิ่น  

เพื่อสรางความรักความผกูพัน  

พลังประชารัฐในชมุชนและทองถ่ิน 

 1 2 2 2 
7. โครงการลอยกระทง   

8. โครงการบูรณาการการเรยีนการ

สอน วิจยั ทำนุบำรุงศลิปะวัฒนธรรม 

สูชมุชน 

9. โครงการเครือขายความรวมมอื

ดานการวิจัยและบริการวิชาการสู

ชุมชนระหวางภาครัฐและเอกชน ทั้ง

ในและตางประเทศ  

10 .โครงการสรางเครือขายความ

รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ทั้ง

ในและตางประเทศ 

      หลักสูตร รป.บ. 

       

 

 

 

           ฝายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรสูความเปนเลิศ 

เปาประสงค : 2.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับ 

    ประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

        2.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปนมือ

    อาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

        2.3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑติ

   ดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 

กลยุทธ :   5. ปรบัปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรปูแบบสหวิทยากร/สหกิจศึกษา/ 

        WIL/Start up ที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

    6. พัฒนาหองปฏิบัติการ/ สิ่งสนับสนุนการเรยีนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑติท่ีมีคุณภาพ 

    7. พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนมืออาชีพ 

    8. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิตทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต 

       ในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

 

ตวัชี้วัด 
เปาหมาย 

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.1 จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรงุ

ใหทันสมัยตอบสนองตอการ

พัฒนาทองถิ่นและสอดคลอง กบั

แนวทางการพัฒนาประเทศ 

 

6 6 6 6 

1. โครงการสัมมนานักศกึษาชัน้ปที่ 4 

เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร

ประจำปการศึกษา 2562  

2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 

ประจาป 2562  

3. โครงการสิงหอีสานสมัพันธ ครั้งท่ี 10  

4. โครงการสัมมนานักศกึษาชัน้ปที่ 4 

หลังฝกประสบการณวิชาชีพทาง

รัฐศาสตรประจาปการศึกษา2562  

 

 

     หลักสูตร ร.บ. 1.2 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตอบ 

สนองการพัฒนาทองถิ่นและสอด 

คลองกับแนวทางการพัฒนา

ประเทศ 

 

1 1 2 2 
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ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม หนวยงานที่รบัผดิชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 จำนวนหลักสูตรที่ไดคะแนน

ผลการประเมินการพัฒนาสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูตามเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน (SAR) ที่ไดคะแนนการ

ประเมินระดับ 3 ขึ้นไป 

 

6 6 6 6 

5. โครงการคายอาสาพัฒนาอีสานเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน (Singhawarun - Arsa 

Youth Camp) ครั้งท่ี 13  

6. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหมสูชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย สา

หรับนักศึกษารัฐศาสตร ปการศึกษา 

2563  

ประกอบดวย  

1) กิจกรรมสอบวัดความรู 

2) กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตร  

7. โครงการสิงหวรุณวิชาการ  

8. โครงการประเพณีบุญชาวสิงห ครั้งที ่

9 ประกอบดวย  

1) พิธีทางศาสนาทาบุญตักบาตร  

2) กิจกรรมการไหวครู  

3) กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และเชิด

ชูเกียรติ “คนเกง – คนดี  

ศรีรัฐศาสตร”  

9. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital 

Lieracy)  

10. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ

ศิลปะการพูดและการสื่อสารเพ่ือ

ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล สาหรับนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 เพ่ือเตรียมความพรอมกอน

การฝกประสบการณวิชาชีพฯ และการ

ประกอบอาชีพ  

11. โครงการจัดต้ังหองสมุดสาขา

รัฐศาสตร (ปที่ 2)  

12. โครงการสงเสริมการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ และการเขาสูตาแหนงทาง

วิชาการของอาจารยและการเขาสูตา

แหนงทางวิชาชีพบุคลากรสาย

สนับสนุน  

13. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        หลกัสตูร ร.บ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ระดับความพึงพอใจของ

อาจารยและนกัศึกษาตอสิ่งสนับ 

สนุนการเรียนรูของหลักสูตร 

 
3 3 3 3 

2.3 จำนวนอาจารยทีม่ตีำแหนงทาง

วิชาการ(ศาสตราจารย/รอง

ศาสตราจารย/ผูชวยศาสตราจารย) 

ที่เพิ่มขึ้น            

 
1 1 2 2 

2.4 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

ที่เขาสูตำแหนงวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น

ตอจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

ที่มีผลงานวิชาการ-นวัตกรรม-

งานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

 

0 0 1 1 

2.5 จำนวนหลักสตูรท่ีไดปรับ

กระบวนการจัดการเรียนรูที่บูรณา

การกับการทำงาน เสริมสราง

ทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนา

ทองถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL /Start 

up) 

 

0 0 1 2 

3.1 จำนวนโครงการท่ีสงเสริมการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

ทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ 

 

3 4 5 5 

3.2 จำนวนนักศึกษาของหลักสูตร

ไดรับการสงเสริมการพัฒนาดาน

สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

 
120 150 150 150 
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ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 

4 ประการ 

อาจารยและบุคลากรสาขารัฐศาสตร 

14. โครงการปรับปรุงหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑติ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2564 ใหเปนหลักสตูรการจัดการ   

15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

หลักสตูรรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต 

 

หลักสูตร รป.ด. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม หนวยงานที่รบัผดิชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3.3 จำนวนนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีท่ีไดรบัการอบรมการ

ใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 

CEFR (B1) หรือเทียบเทา

มาตรฐานสากลอื่นๆ 

 

120 150 150 150 

16. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรรฐั

ประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตเพือ่เพิ่ม

สมรรถนะในการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการสูความเปนเลิศ 

17. โครงการ สัมมนากลยุทธ และ 

อัตลักษณ สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

18. โครงการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษาสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

19. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให

เปนมอือาชีพและเปนท่ียอมรับ ในสาย

วิชาการและสายสนับสนุน สูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

20. โครงการ สัมมนาวิชาการ การจัดการ

ภาครฐัและภาคเอกชน งานวิจัย และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประเดน็ปญหาการจัดการ

ภาครฐัและภาคเอกชน  

สูชุมชน และทองถ่ิน ในศตวรรษที่ 21 

21. โครงการเปดการเรียนการสอนแบบ

ทางไกลทางอินเตอรเน็ต สูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

22. โครงการเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษาสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

           หลักสูตร รป.ด. 

 

 

 

 

          หลกัสูตร รป.ด.รอ. 

 

 

 

 

 

 

          หลกัสูตร รป.ม.รอ. 

 

 

3.4 จำนวนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีไดรบัการอบรมดาน

ดิจิทัล (IC) หรือเทียบเทา หรือ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

120 150 150 150 

3.5 รอยละของบัณฑิตไดงานทำ/ 

ประกอบอาชีพอิสระ/ ตรงสาขา 

ภายในระยะเวลา 1 ป 

 30 35 40 40 
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23. กิจกรรมการปฐมนิเทศกอนฝก

ประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร 

24. โครงการปจฉมินเิทศนักศึกษาชั้น  ป

ที่ 4 ไดแก 

- ปจฉิมนิเทศ   

- งานบายเนยีร   
25. โครงการกฬีา รปศ. สัมพนัธ  ดนิ น้ำ 

ลม ไฟ 

26. โครงการสงหอีสาน รปศ. 

27. โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม 

และเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษา 

และรับนองใหม 

 - ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม  

- เตรยีมความพรอมกอนเขาศกึษา  

-  รับนองใหม 

 

 

 

 

    หลักสตูร รป.บ. 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม หนวยงานที่รบัผดิชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 
    

 28. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศกึษา

และทกัษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21  

- อบรมคอมพิวเตอร โปรแกรม Excel 

และทกัษะดจิิทัล  

- พัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ  

- อบรมเตรียมสอบ   

- กิจกรรมพัฒนานักศกึษา ภาค กศ.บป.  

29. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร

สาขารฐัประศาสนศาสตร  

30. โครงการของฝายพัฒนานกัศกึษา 

31. โครงการใหความรูเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ( QA) 

32. โครงการอบรมทักษะ

ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ.รฐัศาสตร

และรัฐประศาสนศาสตร  

33. โครงการอบรมทักษะสารสนเทศ

สำหรับ นศ.รฐัศาสตรและ               

รัฐประศาสนศาสตร  

 

 

หลักสุตร รป.บ. 

 

 

 

 

    ฝายพัฒนานักศกึษา 
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34. โครงการการบริการขอมูลขาวสาร

สำหรับนักศึกษา ศิษยเกาฯลฯ (Web)   

35. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

36.โครงการการแนะแนวการศึกษา

ตอ  

37. กำกับติดตามหลักสูตรจัดทำแผน 

KM แบบบูรณาการกับการทำงาน   

38. โครงการ Open house 

 

 

 

สำนักงานคณบด ี

 

          ฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

เปาประสงค :   3.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรไดรับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติดานการ

      เปนหนวยงานทางการศึกษาเพ่ือทองถ่ินที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ 

  3.2 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ 

       คลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมี   

       ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ :  9. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี คนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพเพ่ือ

     พัฒนามหาวิทยาลัย 

  10. สรางเครอืขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตาม

       วสิัยทันและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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  11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะท่ี

       สงผลตอการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม หนวยงานที่รบัผดิชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1.1 ระดับความสำเร็จในการ

สงเสริมบุคลากรใหพัฒนาและ

แสดงออกถึงความรู ความ 

สามารถและศักยภาพ เพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยาง

เต็มที ่

 2 2 2 3 

1. โครงการประกันคุณภาพหลกัสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต  

2. โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ใหเปนมืออาชีพและเปนทีย่อมรับ ในสาย

วิชาการและสายสนับสนนุ สูตรรฐั

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

การจดัการภาครฐัและภาคเอกชน 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ใหเปนมืออาชีพและเปนทีย่อมรับ ในสาย

วิชาการและสายสนับสนนุ สูตรรฐั

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การจดัการภาครฐัและภาคเอกชน 

 

       หลักสูตร ร.บ. 

 

      หลกัสูตร รป.ด. 

 

     

       หลกัสูตร รป.ด. รอ. 

 

 

 

 

         

       หลกัสูตร รป.ม.รอ. 

 

1.2 จำนวนอาจารย/บุคลากรที่

ไดรับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 

 2.00 2.00 2.00 2.00 

2.1จำนวนเครือขายความรวมมือ

ของมหาวิทยาลัยกับองคกรภาย 

ในและตางประเทศ เพื่อ

เสรมิสรางประสิทธิผลตาม

วิสัยทศันและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

 3.00 3.00 3.00 3.00 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม หนวยงานที่รบัผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

2.2 จำนวนโครงการท่ีได

ดำเนินการภายใตเครือขายความ

รวมมือของคณะ/มหาวิทยาลัย 

 

3 3 3 3 

5. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในหลกัสูตร รป .บ .  

6. โครงการประชาสัมพนัธหลกัสูตร 

7. ครุภณัฑ 

8. คาจางบุคลากร  

9. วัสดุเพ่ือการศึกษา 

10. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ

             
 
 
                หลักสูตร รป.บ. 

 

 

 

2.3 ระดับความสำเร็จของ

โครงการภายใตเครือขายความ

รวมมือกับองคกรภายใน/

ตางประเทศ 

 

2 2 2 2 
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2.3 จำนวนเว็ปไซดของหนวยงาน

ที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย 
 1 1 1 1 

คณะฯ ป 2562   

11. โครงการบริหารจัดการระบบการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

     

             ฝายแผน 

2.4 ระดับความสำเรจ็ของคณะใน

การบรหิารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนน

การสรางธรรมาภิบาล ความ

พรอมและความสามารถปรับตัว

อยางมีประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

3 3 3 3 

2.5 ระดับความสำเร็จในการ

ดำเนินงานเพ่ือยกระดับ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ของคณะ 

 

2 3 3 3 

2.6 ระดับความสำเรจ็ในการ

ดำเนิน งานเพ่ือยกระดับการ

ประกันคุณ ภาพการศึกษาของ

คณะ 

 

3 3 3 3 

 



3. ท ำวิ จั ย ให มี คุณ ภ าพ

อยางตอเนื่อง   

แผนผงัยุทธศาสตรของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ( พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 )  

ฉบบัทบทวน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

วิสัยทัศน 

 

 

พันธกิจ 

  

 

  

  

 

  

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

 

 

เปาประสงค 

 

“ผูนำดานการเมืองการปกครองและการบริหารเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสังคมสูระดับสากล” 

1. ใหบริการวิชาการแกสังคมและทองถิน่ และ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใชองคความรู

จากการเรียนการสอน การวิจัยและศักยภาพ

อื่นๆของคณะ 

2. จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ

และมีมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพ 

 

3.  ผลิตบัณฑิตทางดานรฐัศาสตร 

และรฐัประศาสนศาสตร เชิงบรูณา

การ และการวิจยั เพ่ือให มีความรู 

มีวิสัยทัศนในการพัฒนาและมีหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 

1. พันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น

อยางสรางสรรค 

2. ยกระดับคณุภาพการศึกษาของคณะ

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบน

พ้ืนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีความเปน

เลิศในการสราง 

ความม่ันคงใหกับประเทศดวยการ บูรณาการองคความรู

สูนวัตกรรมเพื่อ 

การพัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชนและทองถ่ินไดรับการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ  

ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอมและดานการศกึษา 

 

2.1 คณะรัฐศาสตรและรฐัประศาสนศาสตรมีความเปนเลิศในการ

สรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสู

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

2.2 อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาคณะรัฐศาสตรและรฐั

ประศาสนศาสตรมีความเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนทีย่อมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรให

เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและ

คุณลักษณะ  

 

3.1 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรไดรับการ

ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติดานการเปนหนวยงาน

ทางการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับ

ประเทศ 

3.2 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมีระบบ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนน

การสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถ

ปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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กลยุทธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธที่ 1 

1. สรางและพัฒนาความรวมมือกบั

ทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ

ดำเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของ

คณะฯ 

2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัย

และนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนนิ

โครงการพัฒนาสังคมทองถ่ินใหบรรลุ

เปาหมาย 

3. บูรณาการการจดัการเรียนการสอนและ

การวจิัยศลิปะและวัฒนธรรม และการ

บริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย

กับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค 

  4. สรางความรวมมือ สงเสริมการเรียนรู

ของชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือสรางความรัก

ความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและ

ทองถิ่น 

 

กลยุทธที่ 2 

5. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนา 

หลักสตูรใหมในรูปแบบสหวิทยากร/สหกิจ

ศึกษา/WIL/Start up ที่ตอบสนองการพัฒนา

ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา

ประเทศ 

6. พัฒนาหองปฏิบัติการ/ สิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรูเพื่อสนับสนุนการผลติบัณฑติที่มีคุณภาพ 

7. พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสาย

สนับสนุนใหเปนมืออาชีพ 

8. ผลิตบณัฑิตไดตามความตองการของผูใช

บัณฑิตทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต 

ในศตวรรษที่ 21 และคณุลักษณะ 4 ประการ 

 

กลยุทธท่ี 3 

9. สงเสรมิบุคลากรเปนคนดี คนเกงใหพัฒนา

และแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพ

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

10. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกร

ภายในและตางประเทศเพ่ือเสริมสราง

ประสิทธผิลตามวสัิยทันและพันธกิจของ

มหาวิทยาลยั 

11. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือยกระดับการ

ประกันคณุภาพการศึกษาของหลกัสูตรและ

คณะที่สงผลตอการเปนทีย่อมรับในระดับชาต ิ
  

แผนยุทธศาสตรคณ
ะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ
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ตัวชี้วัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตามกลยุทธที่ 1 

1.1 จำนวนภาคีเครือขายท้ังภาครฐั ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลยั

ดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินในพื้นที่บริการ

อยางตอเนื่องทุกป 

3.1 จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพนัธเพ่ือ

การพัฒนาทองถิน่ที่คณะฯ เปนแกนนำดำเนินการ/มี

สวนรวม 

3.2 จำนวนผูเขารวมโครงการที่เก่ียวกับการนอมนำ

พระราโชบาย ดานการศกึษา เพ่ือเสริม สราง 

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ สูการ

ปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ 

3.3 จำนวนโครงการในการดำเนินงานสงเสริมบูรณา

การ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและ

วัฒนธรรม และการบรกิารวชิาการ ของนกัศึกษาและ

อาจารยกับการพัฒนาทองถ่ินอยางสรางสรรค 

3.4 จำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่รวมจัดกิจกรรม

บูรณาการพันธกิจเพื่อการพฒันาทองถ่ิน       

  3.5 จำนวนโครงการการสรางความรวมมือ 

   ในการเรียนรูของชุมชนและทองถ่ิน  

   เพื่อสรางความรักความผูกพัน  

พลังประชารัฐในชุมชนและทองถิ่น 

ตามกลยุทธที่ 2 

1.1 จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหทันสมัยตอบสนองตอ

การพัฒนาทองถิ่นและสอดคลอง กับแนวทางการพัฒนา

ประเทศ 

1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย

ตอบ สนองการพัฒนาทองถิ่นและสอด คลองกับแนว

ทางการพัฒนาประเทศ 

2.1 จำนวนหลักสูตรท่ีไดคะแนนผลการประเมินการพัฒนา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (SAR) ที่ไดคะแนนการประเมินระดับ 3 

ขึ้นไป 

2.2 ระดับความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่ง

สนับ สนุนการเรียนรูของหลักสูตร 

2.3 จำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการ(ศาสตราจารย/รอง

ศาสตราจารย/ผูชวยศาสตราจารย) ที่เพิ่มขึ้น            

2.4 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขาสูตำแหนงวิชาชีพท่ี

เพิ่มขึ้นตอจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานวิชาการ-

นวัตกรรม-งานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

2.5นวนหลักสูตรท่ีไดปรับกระบวนการจัดการเรียนรูที่บูรณา

การกับการทำงาน เสริมสรางทักษะและจิตสำนึกในการ

พัฒนาทองถ่ิน (สหกิจศึกษา/WIL /Start up) 

3.1 จำนวนโครงการท่ีสงเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต 

ทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ 

ตามกลยุทธที่ 3 

1.1 ระดับความสำเร็จในการสงเสริมบุคลากรใหพัฒนา

และแสดงออกถึงความรู ความ สามารถและศักยภาพ 

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มที ่

1.2 จำนวนอาจารย/บุคลากรท่ีไดรับรางวลัระดับชาติ/

นานาชาต ิ

2.1จำนวนเครือขายความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับ

องคกรภาย ในและตางประเทศ เพ่ือเสรมิสราง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2.2 จำนวนโครงการที่ไดดำเนินการภายใตเครือขาย

ความรวมมือของคณะ/มหาวิทยาลัย 

2.3 ระดับความสำเร็จของโครงการภายใตเครือขาย

ความรวมมือกับองคกรภายใน/ตางประเทศ 

2.3 จำนวนเว็ปไซดของหนวยงานท่ีไดรับการปรับปรุง

ใหทันสมัย 

2.4 ระดับความสำเร็จของคณะในการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิ

บาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสทิธผิล 

2.5 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของคณะ 

2.6 ระดับความสำเร็จในการดำเนิน งานเพื่อยกระดับ

การประกันคุณ ภาพการศึกษาของคณะ 
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ตัวชี้วัด (ตอ) 
 

ตามกลยุทธที่ 1 ตามกลยุทธท่ี 2 

3.2 จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรไดรับการสงเสริมการพัฒนา

ดานสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และ

คุณลักษณะ 4 ประการ 

3.3 จำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ไดรับการอบรมการ

ใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (B1) หรือเทียบเทา

มาตรฐานสากลอื่นๆ 

3.4 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการอบรมดาน

ดิจิทัล (IC) หรอืเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลยักำหนด 

3.5 รอยละของบัณฑิตไดงานทำ/ ประกอบอาชีพอิสระ/ ตรง

สาขา ภายในระยะเวลา 1 ป 

ตามกลยุทธที่ 3 
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ผลผลิต 

 

ผลผลิตตามกลยุทธท่ี 1 

1. โครงการบรกิารวิชาการแกชมุชน โดยนักศึกษาป.ตร ี

ภาค กศ.บป. 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะปฏิบิงาน สา

หรับนักศกึษา ภาค กศ.บป. 

3. โครงการสงเสริมความเปนพลเมืองและรบัผิดชอบตอ

สังคม (Citizenship and Social Responsibilities)  

4. โครงการ สมัมนากลยุทธ และ 

อัตลักษณ สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที ่21 

นักศกึษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน 

5. โครงการ สมัมนาวิชาการ การจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน งานวจัิย และแลกเปลี่ยนเรียนรูประเดน็

ปญหาการจัดการภาครฐัและภาคเอกชน  

สูชุมชน และทองถิ่น ในศตวรรษที ่21 

6.โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

- พิธีไหวคร ู

- พิธีอัญเชิญสิงห 

7. โครงการลอยกระทง   

8. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน วิจยั ทำนุ

บำรุงศลิปะวัฒนธรรม สูชุมชน 

9. โครงการเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและ

บริการวิชาการสูชุมชนระหวางภาครัฐและเอกชน ทั้ง

ในและตางประเทศ  

10 .โครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศ 

ผลผลิตตามกลยุทธท่ี 2 

1. โครงการสัมมนานักศกึษาชัน้ปที ่4 เพื่อเตรียมความ

พรอมกอนออกฝกประสบการณวชิาชีพทางรัฐศาสตรประ

จาปการศกึษา 2562  

2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาป 2562  

3. โครงการสิงหอีสานสัมพันธ ครั้งท่ี 10  

4. โครงการสัมมนานักศกึษาชัน้ปที ่4 หลังฝก

ประสบการณวิชาชีพทางรฐัศาสตรประจาปการศกึษา

2562 

5. โครงการคายอาสาพัฒนาอีสานเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

(Singhawarun - Arsa Youth Camp) ครั้งที ่13  

6. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมสูชีวิต

นักศึกษามหาวิทยาลัย สาหรับนักศึกษารัฐศาสตร ป

การศึกษา 2563  

ประกอบดวย  

1) กิจกรรมสอบวัดความรู 

2) กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตร  

7. โครงการสิงหวรุณวิชาการ  

8. โครงการประเพณีบุญชาวสิงห ครั้งท่ี 9 ประกอบดวย  

1) พิธีทางศาสนาทาบุญตักบาตร  

2) กิจกรรมการไหวคร ู 

3) กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และเชิดชูเกียรติ “คนเกง 

– คนด ี 

ศรีรัฐศาสตร”  

9. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Lieracy) 

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 3 

1. โครงการประกนัคุณภาพหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

2. โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่เพ่ิมศกัยภาพและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพและเปนที่

ยอมรับ ในสายวิชาการและสายสนับสนนุ สตูรรฐั

ประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่เพ่ิมศกัยภาพและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพและเปนที่

ยอมรับ ในสายวิชาการและสายสนับสนนุ สตูรรฐั

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน 

5. โครงการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในหลักสูตร 

รป .บ.  

6. โครงการประชาสัมพันธหลกัสูตร 

7. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะฯ ป 2562   

8. โครงการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 

 

แผนยทุธศาสตรคณ
ะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ

.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน ประจำปงบประมาณ
 พ

.ศ.2563)           หนา 57 

 



 

 

ผลผลิต (ตอ) 

 

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 1 

 

ผลผลิตตามกลยุทธท่ี 2 

10. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดและ

การสื่อสารเพื่อปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล สาหรับนักศึกษา

ชั้นปที ่4 เพ่ือเตรยีมความพรอมกอนการฝก

ประสบการณวิชาชีพฯ และการประกอบอาชีพ  

11. โครงการจัดตั้งหองสมุดสาขารัฐศาสตร (ปที ่2)  

12. โครงการสงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ และ

การเขาสูตาแหนงทางวิชาการของอาจารยและการเขาสู

ตาแหนงทางวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน  

13. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแกอาจารยและ

บุคลากรสาขารัฐศาสตร 

14. โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับ

ปรับปรงุ พ.ศ.2564 ใหเปนหลักสูตรการจดัการ   

15. โครงการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาหลกัสูตรรัฐ

ประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต 

16. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรรฐัประศาสนศาตร

ดุษฎบีัณฑิตเพื่อเพิม่สมรรถนะในการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการสูความเปนเลิศ 

17. โครงการ สัมมนากลยทุธ และ 

อัตลักษณ สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที ่21 

นักศกึษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน 

18. โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาสูตรรฐั

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน 

19. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มศกัยภาพและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพและเปนท่ี

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 3 
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ผลผลิต (ตอ) 

 
ผลผลิตตามกลยุทธที่ 1 

 

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 2 

20. โครงการ สัมมนาวิชาการ การจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน งานวจัิย และแลกเปลี่ยนเรียนรูประเดน็

ปญหาการจัดการภาครฐัและภาคเอกชน  

สูชุมชน และทองถิ่น ในศตวรรษที ่21 

21. โครงการเปดการเรยีนการสอนแบบทางไกลทาง

อินเตอรเน็ต สูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน 

22. โครงการเตรยีมความพรอมกอนเขาศกึษาสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน 

23. กิจกรรมการปฐมนเิทศกอนฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางรฐัประศาสนศาสตร 

24. โครงการปจฉมินเิทศนักศกึษาช้ัน  ปที่ 4 ไดแก 

- ปจฉิมนิเทศ   

- งานบายเนยีร   

25. โครงการกฬีา รปศ. สัมพันธ  ดนิ น้ำ ลม ไฟ 

26. โครงการสงหอีสาน รปศ. 

27. โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม และเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา และรับนองใหม 

 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

- เตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา  

-  รับนองใหม 

28. โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

- อบรมคอมพิวเตอร โปรแกรม Excel และทักษะดจิิทัล  

- พัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ  

- อบรมเตรียมสอบ   

- กิจกรรมพฒันานักศกึษา ภาค กศ.บป.  

ผลผลิตตามกลยุทธท่ี 3 
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ผลผลิต (ตอ) 

 

 

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 1 

 

ผลผลิตตามกลยุทธที่ 2 

29. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรสาขารัฐประศาสน

ศาสตร  

30. โครงการของฝายพัฒนานกัศึกษา 

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 

อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) โดยแนวคิดดังกลาว

ตองการใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเนนถึงวัตถุประสงคและ

สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน ทั้งในแงของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) และความคุมคาของ

เงิน  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยนำเอาเทคนิคการ

บริหารจัดการสมัยใหมเขามาประยุกตใช  เชน  การวางแผนเชิงกลยุทธ  การวัดและการประเมินผลงานการ

บริหารคุณภาพโดยรวม เปนตน เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม “การบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์” 

หรือ  RBM  (Results Based Management)  เปนการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิง   

กลยุทธ  ระบบการงบประมาณ  และระบบการวัดผลงานเขาดวยกันอยางครบวงจร โดยกำหนดวัตถุประสงค

ขององคกรและเปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดทำ

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา รวมท้ังการใช

ประโยชนของขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน  ในสวนของระบบการงบประมาณ เปนการเชื่อมโยงผลงานของหนวยงาน

ภาครัฐในแผนระดับยุทธศาสตรกับคำของบประมาณ กลาวคือ ผลผลิตหลัก ในแผนยุทธศาสตรกับเม็ดเงิน

งบประมาณจะตองสอดรับกัน  เรียกวา การวางแผน “การงบประมาณท่ีมุงเนนผลงาน” หรือ PBB 

(Performance Based Budgeting) หนวยงานภาครัฐจะตองแสดงตนทุนกิจกรรม (Activity based costing)  

และตนทุนตอหนวย  (Unit cost)  อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยสรุป

แลวกรอบการบรหิารยุทธศาสตรอยางครบวงจร มี 5 ขั้นตอนดังน้ี 

1. การพัฒนายุทธศาสตร  คือ  การกำหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร  โดย

อาจใชเครื่องมือในการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งขององคกร  (SWOT Analysis)  การวิเคราะหความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Analysis) ทั้งนี้ยุทธศาสตรตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ

แผนดินและพันธกิจขององคกร 

2. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถายทอด และแปลงยุทธศาสตรไปสูการ

ปฏิบัติ โดยตองกำหนดเปาประสงคและกลยุทธท้ังในระดับกระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคลที่

สามารถปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน รวมทั้งมีความสมดุลระ ดพภหวางมิติ

ประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกรดวย ซึ่งหนวยงานอาจใช Balanced 

Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธได 

3. การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธท่ีไดวางไว 
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4. การติดตามและเรียนรู คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว ซึ่งหลายๆ หนวยงานไดประยุกตใชรายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได 

5. การทดสอบและปรับยุทธศาสตร คือ การปรับยุทธศาสตรในเขากับสถานการณหรอืความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยตองมีการประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตร 

(Strategic Risk) เพ่ือปองกันมิใหยุทธศาสตรคลาดเคลื่อนและไมตรงตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดดำเนินการการแปลง

แผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ  โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ การสื่อสารถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ไปสูระดับหนวยงานปฏิบัติตาง ๆ กำหนดเปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับมหาวิทยาลัยฯ คณะ/สำนัก      

ไปจนถึงระดบับุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกันรวมทั้งมีความสมดุล

ระหวางมิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพ มิติดานประสิทธิภาพ และมิติดานการพัฒนาองคกร   

4.1 การแปลงแผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 

กำหนดวา การบริหารราชการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้         

(1) กอนจะดำเนินการตามภารกิจได สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ        

(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ

งบประมาณท่ีจะตองใชในการดำเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ มาตรา 16 กำหนดใหสวนราชการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ

นั้น โดยใหจัดทำเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 และ       

(วรรคสอง) กำหนดวา ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหระบุ

สาระสำคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง

ประมาณการรายไดและรายจาย และทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ และ 

(วรรคสาม) กำหนดวา เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว 

ใหสำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสำเร็จในแตละภารกิจตาม

แผนปฏิบัติราชการดังกลาว และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ. 2547 ขอ 8 กำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิ ธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลาดังตอไปนี้                 

(1) แผนปฏิบัติราชการ  4  ป  ใหจัดทำใหแลวเสร็จภายใน  60  วัน  นับตั้งแตวันที่แผนบริหารราชการ

แผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และ (2) แผนปฏิบัติราชการประจำป  ใหจัดทำและเสนอรัฐมนตรีให

ความเห็นชอบกอนเสนอคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณตอไป  ดังนั้น  จึงเปนหนาท่ีของสวน

ราชการที่จะตองดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4  ป และแผนปฏิบัติราชการประจำปใหสอดคลองกับ

แผนบริหารราชการแผนดินฯ ตามมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  
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4.2 กลไกการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

เนื่องจากแผนยุทธศาสตรของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีลักษณะเปนแผนท่ีชี้ทิศทางการพัฒนาคณะใน

อนาคต จำเปนตองมีกลไกการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพื่อใชเปนเครื่องมือของคณะผูบริหารและบุคลากรใน

การบริหารงานใหมีความสอดคลองและตอเนื่อง จึงมีขอเสนอกลไกในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. เมื่อคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรใหความเห็นชอบแผนฯ  ฉบับน้ี

แลวเห็นควรใหมีคณะกรรมการติดตามแผนฯ เพื่อกำกับดูแลการขับเคลื่อนแผน การติดตามประเมินผลเพื่อ

การปรับปรุงพัฒนาแผนใหดียิ่งข้ึน 

 2. การจัดทำแผนระยะตางๆ ตามวาระของผูบริหาร  สามารถดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมไดตาม

ความเหมาะสม  สอดคลองกับบริบทและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง  สรางความรวมมือในการกำหนด

วิสัยทัศนรวม  ตลอดจนการจัดทำแผนงาน  งาน  โครงการ  กิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะรวมคิดรวมทำเพ่ือให

เกิดความเขาใจรวมกัน 

 3. กำหนดตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนโดยถายทอดตัวชี้วัดและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวาง

คณบดีและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ตลอดจนถายทอดตัวชี้วัดและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ

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  ไปจัดทำเปนแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยการถายทอดนโยบาย 

ผลผลิต ผลลัพธ และคาเปาหมายใหแกหลักสูตรฯ ตางๆ ภายในคณะ เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติสำหรับหลักสูตรฯ 

ตาง ๆ ใหเปนไปอยางสอดคลองประสานกันทั้งในแงทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1. การถายทอดแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564       

สูระดับหลักสูตรฯ ตางๆ โดยการชี้แจง ทำความเขาใจ และความชัดเจน ในแตละประเด็น จัดการสัมมนา

ถายทอดตัวชี้วัดตอบุคลากรของคณะ 

2. พิจารณาสนับสนุนเพ่ือใหโครงการที่กำหนดไวสามารถดำเนินไปได ทั้งนี้คณะใหการสนับสนุน

ในดานการปรับโครงสราง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับบุคคลากรการจัดสรรหรือจัดหา

งบประมาณ การสนับสนุนสถานท่ี วัสดุอุปกรณ 
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3. การสรางพลังและความรวมมอืเพ่ือนำไปสูผลท่ีตั้งเปาหมายไว ตามแผนงานและโครงการเรื่อง

ที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการใหบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นวิธีการที่จะนำมาใช

ประกอบดวย  การมีสวนรวม การทำงานเปนทีม ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ 

4. คณะจะจัดระบบการสื่อสารองคกรอยางทั่วถึงและตอเน่ืองแกสาธารณะและบุคลากรในทุก

ระดับ การวางระบบสนับสนุนตาง ๆ เชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมี

สวนรวม เพ่ือถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคาเปาหมายที่สำคัญใหแกหลักสูตรฯและบุคลากร 

5. คณะจะจัดใหมีระบบการจัดการความรูในองคกรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่

ดี (Best Practice) การสรางระบบแรงจูงใจตางๆ เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถ ขวัญและกำลังใจของ

บุคลากร หนวยงานและองคกรใหมีความเขมแข็งและมีระบบการวิเคราะหติดตามสถานการณ เพ่ือใหสามารถ

สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไดดีการบริหารผลการดำเนินงาน  คณะจะจัดระบบการบริหารผลการ

ดำเนินงาน ใหมีกลไกเพ่ือเฝาระวังและตรวจสอบผลการดำเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจวาจะตองมีการแกไขอยางไร โดยใหมีการรายงานตามลำดับขั้นของความรับผิดชอบเปน

รายเดือนหรือรายไตรมาสขึ้นอยูกับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใชการกำหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม 

การกำหนดตารางเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการจัดทำกิจกรรมเปนกลไกกำกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

งาน/โครงการและความสำเร็จขององคกร คณะจะจัดใหมีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และ

กอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการ

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 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูเปาหมายที่กำหนดไว คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร จะได

ดำเนินการผานกลไกการบริหารราชการ ซึ่งไดแก คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

รวมถึงคณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีจะมีการจัดตั้งข้ึนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย นอกจากนี้เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไปสู

การปฏิบัติและการเบิกจายงบประมาณจากแผนงาน/ โครงการ จึงเห็นควรใหมีระบบหรือกลไกกำกับการ

ดำเนินงานตามแผน โดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของประเมินสถานการณความจำเปนในการปรับแผนและกำกับการ

ดำเนินการ การเรงรัดเบิกจายงบประมาณ รวมทั้งการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในแผนงาน/ โครงการ

สำคัญตามยุทธศาสตร ดังน้ี  

 

หนวยงานรับผิดชอบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
หนวยงานหลักท่ี

รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร 1  พันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค 

กลยุทธที่ 1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับทองถ่ินในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ

ดำเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของคณะฯ 
คณะ/หลักสูตร 

กลยุทธที่ 2. บูรณาการความรวมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนิน

โครงการพัฒนาสังคมทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย 
คณะ/หลักสูตร 

กลยุทธที่ 3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม และการ

บริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารยกับการพัฒนาทองถิ่นอยางสรางสรรค 
คณะ/หลักสูตร 

กลยุทธที่ 4. สรางความรวมมือ สงเสริมการเรยีนรูของชุมชนและ  ทองถิ่น เพื่อสรางความ

รักความผูกพัน พลังประชารัฐในชุมชนและทองถ่ิน 

คณะ/หลักสูตร 

ยุทธศาสตร 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรสูความเปนเลิศ 

กลยุทธที่ 5. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยากร/

สหกิจศึกษา/WIL/Start up ที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาประเทศ 

คณะ/หลักสูตร 

กลยุทธที่ 6. พัฒนาหองปฏิบัติการ/ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสนับสนนุการผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพ 

คณะ/หลักสูตร 

กลยุทธที่ 7. พัฒนาศักยภาพผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนมืออาชีพ คณะ/หลักสูตร 

กลยุทธที่ 8. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิตทั้งดานสมรรถนะ วิชาชีพ 

ทักษะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

คณะ/หลักสูตร 

ยุทธศาสตร 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล  

กลยุทธที่ 9. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี คนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความสามารถและ

ศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

คณะ/หลักสูตร 

กลยุทธที่ 10. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพื่อเสรมิสราง

ประสิทธิผลตามวิสัยทนัและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

คณะ/หลักสูตร 

กลยุทธที่ 11. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับการประกันคณุภาพการศึกษาของหลักสูตร

และคณะที่สงผลตอการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

คณะ/หลักสูตร 
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   ตอนท่ี 5 

การกำกับติดตามและประเมินผล 

 

การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ตามพระราชกฤษฎีกา 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา14 กำหนดใหตองมีการติดตาม

ประเมินผล ดังนั้นคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรจึงไดกำหนดข้ันตอนการติดตามประเมินผล

ความกาวหนาการปฏิบัติงานของคณะ ออกเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การติดตามผลความกาวหนาประจำป เปนการติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัดตาง ๆ  

ในแตละยุทธศาสตรเพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหวางเปาหมายที่กำหนดไวกับผลที่เกิดข้ึนจริง ซึ่งจะ

นำไปสูการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหวางดำเนินการ ตลอดจนการทบทวนเปาหมายและกลยุทธให

เหมาะสมกับสถานการณที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน 

ระยะที่ 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เปนการประเมินผลในระหวางที่มีการปฏิบัติตามแผน

ยุทธศาสตร เปนการทบทวนผลความกาวหนาและปญหาอุปสรรคตาง ๆ รวมทั้งวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือนำไปสูการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และเปาหมาย     

กลยุทธหลักเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ ในกรณีท่ีมีความจำเปนใหเหมาะสม

ตอไป 

ระยะที่ 3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนเปนการประเมินผล เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใชแผน

เพื่อสรปุการปฏิบัติราชการและประเมนิผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น 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

กอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการ

ปฏิบัติงานที่ไดจริงกับเปาหมายท่ีกำหนดไวทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ทั้งนี้จะใช

รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การ



แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564  ฉบับทบทวน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563             หนา 68 
  
 

ประเมินเชิงปริมาณ (Qualitative  evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders 

audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหวางโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

(Post-project evaluation) ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลจากหนวยงานกลางตาง ๆ ใหเปน

เอกภาพ 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานตาง ๆ  

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กลาวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) นอกจากนี้คณะยังมีการประเมินคุณภาพ

จากหนวยงานอ่ืนๆ เชน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

 

5.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป โดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 

หลักการและท่ีมา 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา  

“ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึง

ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและ

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 

2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12

กำหนดวาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำ

ความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการและ

มาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด 

3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตรที่  1  

การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน กำหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดำเนินงาน

โดยจัดใหมีการเจรจาและทำขอตกลงวาดวยผลงานประจำป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดำเนินงาน

รายปกับหัวหนาสวนราชการไวเปนการลวงหนารวมทั้งใหมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามขอตกลง

ดังกลาวทุกสิ้นปและถือเปนเงื่อนไขสวนหน่ึงของการใหเงินรางวัลประจำปแกสวนราชการ 
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4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด

ของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพ่ือเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ที่สำนักงาน

คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอโดยกำหนดใหทุกสวนราชการจะตองทำการพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการและทำขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และ

จะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว 

5. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการซึ่ งวัดระบบประเมินผลการดำเนินงานภายใน 

มหาวิทยาลัย (Internal Performance Agreement : IPA) โดยจะตองจัดให มี ระบบในการถ ายทอด

เปาประสงคตัวชี้วัดตามพันธกิจและยุทธศาสตรของวิทยาลัยไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบกำหนดเปนตัวชี้วัดผล

การดำเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล  และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 

คำรับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) ระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับคณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เปนการประเมินผลภายใต 

กรอบการประเมินผลใน 4 มิติ คือ 

มิติที่ 1 : ดานประสิทธิผล แสดงถึงผลที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ที่ไดกำหนด ซึ่งสะทอนเอกลักษณและจุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา 

มิติท่ี 2 : ดานคุณภาพ แสดงถึงการใหความสำคัญกับการใหบริการที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

มิติที่ 3 : ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ ไดแก

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการและ 

การจัดทำตนทุนตอหนวย 

มิติที่  4 : ดานการพัฒนาสถาบัน แสดงความสามารถในการบริหารการศึกษา การเสริมสราง 

ธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย คุณภาพของอาจารย  

การจัดการระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ การจัดการความรู การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

และการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน 
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มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร 

แสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค และ

เปาหมายตามยุทธศาสตรของสวนราชการเพ่ือให 

เกิดประโยชนสุขตอประชาชนผูรับบริการ เศรษฐกิจ 

สังคม ประเทศชาติ 

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

แสดงการใหความสำคัญกับลูกคาใน 

การใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจ 

แกผูรับบริการ 

มิติท่ี 3 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน  

การบริหารงบประมาณ การประหยัดพลังงาน  

การลดระยะเวลาการใหบริการ การประหยัด

งบประมาณ การจัดทำตนทุนตอหนวย เปนตน  

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร 

          ความสามารถในการเตรียมพรอมกับ 

การเปลี่ยนแปลงขององคกร เชน การจัดการ 

องคความรู การจัดการสารสนเทศ การบริหาร

จัดการองคกร เปนตน 

 

5.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 การประกันคุณภาพภายในจะดำเนินการโดยบุคลากรของ

สถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกำหนดใหสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเปนอิสระและความ

เปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และ

กฎหมายที่เก่ียวของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามกอนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดตระหนักดีถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดจัดทำประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป 

พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ภายใตหลักการ

สำคัญสามประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดำเนินการ

ของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
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ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

จากนโยบายและแนวปฏิบัติขางตน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหงจำเปนตองพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบัน  เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

สำหรับระบบการประกันคุณภาพพ้ืนฐาน จะพิจารณาจากตัวปอน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต 

(Output) ตลอดจนผลลัพธและผลกระทบจากการจัดการศึกษา (Outcome and Impact) สาระสำคัญของ 

การดำเนินการตามคุณภาพใด ๆ จะอยูที่การวางแผน (Plan) การสรางกลไกการควบคุม ตลอดจน 

การปฏิบัติงานตามองคประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอคณุภาพ (Do) ซึ่งปจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กำหนดไว 9 ดาน จากนั้นจึงจัดใหมีการตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน (Check) 

เพื่อใหทราบจุดออน จุดแข็ง ที่จะนำไปสูการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา (Adjust/Act) อยางตอเนื่อง

ตอไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดดำเนินการดานการประกันคุณภาพมาตั้งแตป พ.ศ. 2541 และ 

มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ปจจุบันการประกันคุณภาพครอบคลุมทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 

2549 มหาวิทยาลัยไดเริ่มนำระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเปนระบบ 

การตรวจประเมินคุณภาพภายในและพัฒนามาใชในปการศึกษา 2550 โดยคณะ/หนวยงาน จัดทำรายงาน 

การประเมินตนเอง 7 หมวด เริ่มตั้งแตการนำองคกร การวางแผนยุทธศาสตร การมุงเนนผูรับบริการและ 

ตลาด การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และ

ผลลัพธ โดยในหมวดที่ 7 ผลลัพธ มหาวิทยาลัยไดบูรณาการตัวชี้วัดของระบบการประเมินตาง ๆ ไดแก  

ระบบคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) (สมศ.) ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

(THES) การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  

มาเปนมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU Quality Standard) 57 กลยุทธ  

นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกยังมีความสัมพันธ

กัน  เริ่มจากเมื่อมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแลว จะตองจัดทำรายงาน

ประจำป  ซ่ึ ง เป นผลจากการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในหรือรายงานการประเมินตนเอง  

(Self-Assessment Report : SAR) รายงานดังกลาวนอกจากจะเปนการนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของแลวยังเปนเอกสารที่ใชเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.) อีกดวย 
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ในการวางแผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ เพ่ือนำไปปฏิบัติ ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

เกิดการบูรณาการ และเกิดประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงไดมี 

การกำหนดเปน “วงรอบของการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ (Integrated Cycle of Quality 

Assurance System)” ซึ่งประกอบดวยวงรอบประจำปของการวางแผนและงบประมาณ (Annual Cycle of  

Planning) การประกันคณุภาพ (Quality Assurance) และการรายงานผลและการปรับปรุง (Reporting and  

Improvement) 

5.2 แนวทางการประเมินและรายงานผล 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีระบบและกลไก 

การประเมินและรายงานผลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และคูมือติดตามประเมินผล   

แผนฯ ดังนี้ 

ขั้นตอนและตารางเวลาการปฏิบัติตามระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 

มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ัง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  องคประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา 

วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอำนาจ

และหนาที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด

การศึกษา การวิจัย ดังนี้ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟงความ

คิดเห็นอยางกวางขวางเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผล

งาน 

2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  

พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป บัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ

คณะผูบริหาร  และใหมีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  

โดยกำหนดอำนาจหนาที่ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  และใหรายงาน

ผลการติดตามและตรวจสอบตอสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยประจำป   

ใหจัดทำเปนรายงานการประเมินผลงานตอสภามหาวิทยาลัย   

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไดรับงบประมาณแผนดินในการดำเนินงานเปนหลัก คณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานจึงเห็นสมควรใชปงบประมาณแผนดินเปนปการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น การดำเนินการตามระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
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และประเมินผลการดำเนินงาน  มีขั้นตอนในการดำเนินงานในรอบปงบประมาณแผนดิน (1 ตุลาคม -  

30 กันยายน) ของทุกป ดังนี ้

 

ระยะเวลา สิ่งทีต่องดำเนินการ 

ภายในเดอืนสิงหาคม  25XX คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน 

จัดทำขอหารือและขอรับนโยบายและแนวทางในการติดตาม 

ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานจากสภามหาวิทยาลัย 

15  สิงหาคม - 14  กันยายน25XX คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน 

หารอืกับฝายบริหารเกี่ยวกับแนวทางและแผนงานการติดตาม  

ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน 

ภายในวันท่ี  20  กันยายน25XX คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน 

พิจารณาสรุปขอหารือเกี่ยวกับแผนการติดตาม ตรวจสอบ  และ

ประเมินผลการดำเนินงาน 

ภายในวันท่ี  30  กันยายน25XX คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน 

แจงฝายบริหาร  และรายงานใหสภามหาวิทยาลัย ทราบถึงขอสรุป

หารอืในการติดตาม  และประเมนิผลการดำเนินงาน 

ภายในวันท่ี  15  พฤษภาคม 25XX คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน 

จะติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบ

ครึ่งป  โดยหารือกับฝายบริหาร และรายงานผลการติดตามและ

ตรวจสอบตอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

สิ้นปงบประมาณเดอืนกันยายน  25XX 

(ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  25XX) 

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน

จะมีการประเมนิผลและหารือผลประเมินกับฝายบริหารแลวจัดทำ

รายงานการประเมิน  นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

การรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อมุงให

เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การดำเนินงานจะแจงผลการประเมินในรูปของบทวิเคราะหเชิงคุณภาพประกอบผลประเมินเชิงปริมาณ  

รวมทั้ งขอสังเกตและขอแนะนำในการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ ของมหาวิทยาลัยฯ ตอกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในทุกป การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานใน 2  ไตรมาสแรก  

เนนการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบการดำเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ โดยเสนอ

รายงานในลักษณะการประเมินความกาวหนา (Progress Report)  สวนใน 2 ไตรมาสหลัง เนนการกำกับ
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ติดตามและประเมินความสำเร็จตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  และเปาหมายของแผนกลยุทธ  โดยเสนอ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Evaluation Report) 

 ในการรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน  แบงออกเปน 2 ระดับ   

คือ ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือนำสารสนเทศจากการประเมินไปใชปรับปรุงกลยุทธและกลไกการดำเนินงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และระดับบุคคลมุงใหนำคูมือการประเมินเปนคูมือในการปฏิบัติงาน และนำ

สารสนเทศจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแตละบุคคล 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร (Strategic Monitoring & Evaluation) ถือไดวาเปนขั้นตอน

สุดทายที่สำคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตรเพ่ือใหทราบผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ  

เมื่อเปรียบเทียบกับเปาประสงคของยุทธศาสตรเปนไปตามเปาประสงคหรือไมมากนอยเพียงใดซ่ึงในกรณีที่

พบวาไมเปนไปตามเปาประสงคที่กำหนดไวก็จะนำมาสูการปรับกลยุทธและแนวทางการดำเนินงานใหสอดรับ

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 

ฉบับประจำปงบประมาณ 2562 จะใหความสำคัญตอการติดตามและประเมินผลใน 2 สวนท่ีสำคัญดังนี้ 

 สวนแรกจะเปนการติดตามประเมินผลที่ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามเปาประสงคของยุทธศาสตรใน

ทุกป 

 สวนที่สองจะเปนการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตรซึ่งถือวาเปนโครงการสำคญัเชิงรุก

ที่บรรจุไวในแผนยุทธศาสตรฯ ในทุกป โดยผูรับผิดชอบจะเปนผูรายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบฟอรม

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ชวยใหผูรับผิดชอบประเมินโครงการหรือแผนสามารถทำการสรุปผลและให

ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอคณะและมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

การนำผลมาใชในการวางแผนและตัดสินใจ  รวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานที่ต่ำกวาแผนไดเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สำหรับการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ทั้งฉบับนั้นจะแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะแรกเปนการประเมินครึ่งแผนคือหลังจากผานพน 2 ปแรกคือ ป  พ .ศ. 2560-2562  

จะมีการประเมินผลและเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

 ระยะที่ 2 เปนการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ทั้งฉบับ (เมื่อสิ้นแผนคือผานพน 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 

2560-2564) จะมีการประเมินผลและเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ท่ีจะกลาวถึงตอไปประกอบดวย 3 หัวขอ ดังนี้ 

1. วงจร PDCA และการปรับแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.  

2560-2564 

2. ขอบเขตและชองทางของการติดตามและประเมินผล 

3. วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตรรอบระยะเวลา

การประเมินผลและผูรบัผิดชอบในการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตร 
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 1. วงจร PDCA และการปรับแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-

2564 ฉบับประจำปงบประมาณ 2562  กระบวนการวางแผนที่นำเสนอโดยเดมมิ่ง (Demming) มองวา

กระบวนการของการวางแผนที่ เรียกวา PDCA นิยมนำมาใชอยางมากในองคการตาง ๆ โดยเฉพาะ 

การนำไปใช ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองคการ (Total Quality Management : TQM) โดย PDCA 

ประกอบไปดวย 

1.1 การวางแผน (Plan) 

1.2 การนำแผนไปปฏิบัติ (Do)  

1.3 การตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม (Check)  

1.4 การปรับปรุงแกไข (Action) 

จะเห็นไดวาในกระบวนการ PDCA มีการตรวจสอบหรือการติดตามควบคุมซึ่งเปนข้ันตอนหนึ่งใน

กระบวนการของการวางแผนโดยเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการนำแผนไปปฏิบัติ (Do) ดวยการตรวจสอบหรือ

การติดตามควบคุม (Check) ซึ่งเปนการนำผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดในแผน

ที่วางไว  ถาหากพบวาผลการปฏิบัติงานจริงไมไดตามแผนที่กำหนดไวก็จะนำไปสูการปรับปรุงแกไข (Action) 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไวในแผนตอไป วงจร PDCA นี้จะเปนกระบวนการที่

เกิดข้ึนอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุดท่ีจะทำใหเกิดการปรับปรุงแกไขตลอดเวลา (Continuous Improvement) 

เพื่อหาทางใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวในแผน  สำหรับแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้เมื่อขั้นตอนการวางแผน 

(Plan) เสร็จสิ้นมีการนำโครงการตาง ๆ  ในแผนไปปฏิบัติ (DO) ในแตละปจะมีการตรวจสอบหรือการติดตาม

ควบคุม (Check) โดยการนำผลงานที่ปฏิบัติไดจริงมาเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีวางไวในแตละป ผลที่ไดจาก

การตรวจสอบหรือการติดตามควบคุมอาจเปนไปไดใน 2 กรณี คือ ผลงานที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนท่ีวางไวกับ

ผลงานที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามแผนที่วางไว  ซึ่งในกรณีหลังก็จะเขาสูข้ันตอนของการปรับปรุงแกไข (Action)  

ซึ่งจะตองนำขอมูลที่รวบรวมไดจากการประเมินมาวิเคราะหหาสาเหตุและนำมาสูการกำหนดแนวทางแกไข

ตางๆ ตอไป นอกจากนี้แลวดวยสถานการณและสภาพแวดลอม ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ฯลฯ  

แตละชวงเวลาที่เปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ำ ซึ่งเปนภาวะ

คุกคามจากภายนอก  ลวนสงผลกระทบตอการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ฯ ที่ไดมีการจัดทำไวแลวทั้งสิ้น 

ดังน้ันการปรับแผนยุทธศาสตรฯ จึงเปนสิ่งจำเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนใหเปนลักษณะเปนแผนท่ี

มีการทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Rolling Plan) คือมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลอง

กับสถานการณโดยรอบอยูตลอด  และเปนแผนท่ีมีความเปนไปไดที่จะสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายที่ทบทวนและ

กำหนดข้ึนใหมไวดวย  ในการปรับแผนยุทธศาสตรฯ แตละปจะมีวิธีการดำเนินการคือทบทวน SWOT ใหม

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและสภาพแวดลอมที่ เปล่ียนแปลงไป มีการทบทวนกลยุทธ 

โดยกำหนดใหสอดคลองกับผลการวิเคราะห SWOT และตำแหนงยุทธศาสตรใหมของคณะ (ถามี) ทบทวน

โครงการยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีไดดำเนินการไปในแตละป โดยใชผลการประเมินโครงการ /แผน มาพิจารณาวา

ควรจะดำเนินการตอหรือไม  หรือควรมีการปรับเปาหมายใด ๆ บาง หรือจะเพ่ิมโครงการใหมใด ๆ ขึ้นมา    
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เปนตน สุดทายหากการปรับแผนยุทธศาสตรฯ เปนการปรับใหญหรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเปนอยางมากก็

อาจมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนขอความในวิสัยทัศนของคณะก็ได  สำหรับการปรับแผนยุทธศาสตรฯ ระยะ 

5 ปจะมีการปรับทุกปไปโดยในระยะครึ่งแผนจะมีการปรับแผนยุทธศาสตรฯ  ซึ่งการปรับแผนนี้ ก็คือ 

การยอนกลับเขาสูวงจร PDCA อีกครั้ง คือ เริ่มดวยกระบวนการวางแผน (Plan) ตอดวยการนำแผนไปปฏิบัติ 

(Do) ตามดวยการตรวจสอบหรือการติดตามควบคุม (Check) และทายสุดเปนการปรับปรุงแกไข (Action) 

แผนจึงนับไดวาเปนวงจรที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด นอกจากนี้กระบวนการหรือขั้นตอนตาง ๆ ของ

การปรับแผนยุทธศาสตรฯ รวมทั้งผูรับผิดชอบในการดำเนินการยังคงใชวิธีการเดียวกันกับการจัดทำแผน

ยุทธศาสตรฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีเริ่มจากการมีสวนรวมของทุกฝาย ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) การรับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 

การมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรจากระดับหลักสูตรฯและคณะ  โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนและ

พัฒนาทำหนาที่สนับสนุนในฐานะทีมยุทธศาสตรหรือที่เรียกวา OSM (Office Of Strategy Management) 

เพื่อใหการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ แลวเสร็จและนำเสนอตอคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตรและ 

รัฐประศาสนศาสตร   เพ่ืออนุมัติใชเปนแผนทิศทางของคณะตอไป 

2. ขอบเขตและชองทางของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามประเมินผลจะประเมินตามตัวชี้วัด ระดับเปาประสงคที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ

ซึ่งมี 35 ตัวชี้วัด การประเมินตามตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงคหรือผลลัพธ (Outcome) ของโครงการและระดับ

ผลผลิต (Output) ของโครงการโดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานเปนรายโครงการ แลวทำการสรุปเปน

รายงานทั้งแผนยุทธศาสตรฯ และแผน แผนงาน/ โครงการเพ่ือนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรและผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ตามลำดับ  นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2560  

ซึ่งเปนปแรกของการใชแผนยุทธศาสตรฯ จะจัดใหมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแตละหลักสูตรฯ  

ตามตัวชี้วัดท่ีตนเองรบัผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนคณะใหเปนไปตามเปาหมายตอไป 

3. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตร รอบระยะเวลา 

การประเมนิผลและผูรับผิดชอบในการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ และโครงการเชิงยุทธศาสตร 

3.1 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ โครงการเชิงยุทธศาสตร และกรอบระยะเวลา

การประเมนิจากตอนท่ี 3 กลาวถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ทั้ง 5 ป ของแผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564 และตอนที่ 4 กลาวถึง

แนวทางการนำแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ในสวนของการติดตามและประเมินผลปรากฏในตอนที่  5  

การกำกับติดตามและประเมินผลจะมีการติดตามตั้งแตระดับเล็กสุดคือระดับโครงการยุทธศาสตร/แผนงาน

และแผนจนถึงระดับใหญสุดคือระดับแผนยุทธศาสตรฯ ซึ่งการประเมินในแตละระดับจะเปนดังนี้ 

(1) ระดับแผนงาน/โครงการ หลังจากแผนยุทธศาสตรฯ ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ประจำคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแลวและโครงการตาง ๆ ในป พ.ศ. 2560 เริ่มมีการดำเนินการ

จนครบแตละไตรมาสจะมีการรายงานผลการดำเนินงานโดยผูรับผิดชอบโครงการตามแบบฟอรมที่กำหนด  
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ทั้งแผนงานและแผนเงิน โดยการเปรียบเทียบคาเปาหมายของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ (Outcome) และระดับ

ผลผลิต (Output) ของแตละโครงการที่ต้ังไวกับผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบแผนการใชจายงบประมาณ

กับผลการใชจายจริงที่ตั้งไวในแผนตั้งแตไตรมาสที่ 1 (ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (ระหวาง

เดือนมกราคม –มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (ระหวางเดือนเมษายน–มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (ระหวางเดือน

กรกฎาคม–กันยายน) และเมื่อครบทั้งป (4 ไตรมาส) จะมีการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม

โครงการเชิงยุทธศาสตรซึ่งจะเปนการประเมินทั้งผลผลิตและผลลัพธของโครงการเพื่อเสนอที่ประชุมผูบริหาร

และมหาวิทยาลัยตอไป การประเมินผลน้ีจะดำเนินการทุกป 

(2) ระดับแผน เปนการสรุปผลการดำเนินงานใหเห็นในภาพของแผน ไดแก แผนการผลิต

บัณฑิต แผนการวิจัย แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริการวิชาการ  แผนยุทธศาสตรศิลปะและวัฒนธรรม       

แผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธทางการเงิน แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาคณะสีเขียว ซึ่งมี 

การกำหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ พรอมกับระบุปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่มีไวดวย 

เพื่อการนำไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขตอไป การจัดทำรายงานผลการประเมินระดับแผนน้ีเปน 

การประเมินในระดับผลลัพธหรือ Outcome ของแผนและจะจัดทำพรอมกันกับระดับแผนงาน/โครงการ  

เพือ่เสนอตอที่ประชุมผูบริหารและมหาวิทยาลัยตอไป การประเมินผลนี้จะดำเนินการทุกป 

(3) ระดับแผนยุทธศาสตร จะมีการประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ทั้ งฉบับวาสามารถ

ดำเนินการไดบรรลุเปาประสงคตามตัวชี้วัดที่กำหนดไวหรือไม (ระดับผลลัพธหรือ Outcome) ในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรและพันธกิจทั้ง 4 ดาน รวมทั้งดานการสนับสนนุทุกพันธกิจหรือไม และตามมุมมอง 4 มิติ 

ของ Balanced Scorecard ตามแผนท่ียุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรฯ อันไดแก  ดานประสิทธิผล  

ดานคุณภาพการบริการ ดานประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร ในขณะเดียวกันก็รายงานถึงปญหา 

อุปสรรคที่ควรนำมาปรับปรุงแกไขเพ่ือการปรับแผนยุทธศาสตรฯ ใหดีย่ิงขึ้นตอไปดวยการประเมินผลแผน

ยุทธศาสตรฯ นี้จะใชขอมูลจากรายงานการประเมินผลทั้งระดับแผนแผนงาน/โครงการประจำปของแตละปมา

สรุปเปนผลการประเมินซึ่งครอบคลุมทั้งผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มี

ตอนักศึกษาและประชาชนท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ดวย ดังนั้น

จึงจะใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมโดยมหาวิทยาลัยจะนำเสนอแผน ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงนำเสนอตอที่ประชุมผูบริหารและมหาวิทยาลัยตอไป การ

ประเมินผลจะจัดทำ 3 ครั้ง ไดแก ครั้งแรกการติดตามความกาวหนาประจำป ครั้งท่ีสองเม่ือครบครึ่งแผนคือ

เมื่อครึ่งแผน (ป พ.ศ. 2562) และครั้งที่สามเม่ือสิ้นแผนยุทธศาสตรฯ ทั้งฉบับ (ปพ.ศ. 2564) 

3.2 หลักสูตรฯที่รับผิดชอบในการรายงานและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ รวมทั้งโครงการเชิง

ยุทธศาสตรในระดับโครงการ ผูท่ีรับผิดชอบตองรายงานผลการดำเนินงานในแตละไตรมาส ไดแก ผูรับผิดชอบ

โครงการ ซึ่งอาจจะมีหนวยงานเดียวหรือหลายหนวยงานก็ไดขึ้นอยูกับวาโครงการนั้นมีผูรับผิดชอบก่ีหนวยงาน 

ส วนการประเมิ นผล ท้ั งในระดับ โครงการ/แผนงานระดับแผนและระดับแผน ยุทธศาสตรฯนั้ น                  

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา โดย “คณะกรรมการติดตามและประเมินผล” เปนหนวยงานที่ทำหนาที่



แผนยุทธศาสตรคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2560-2564  ฉบับทบทวน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563             หนา 78 
  
 

ติดตามและประเมินผลในทุกระดับ พรอมกับนำเสนอผลการประเมินตอมหาวิทยาลัยฯและสาธารณชน 

เพื่อทราบตอไป อยางไรก็ตามนอกจากจะมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ  

ตามแนวทางที่กลาวมาขางตนแลว คณะจะเริ่มใหมีการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐตาม          

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุงประเมินการดำเนิน

ภารกิจของภาครัฐเพื่อใหไดผลผลิตผลลัพธตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ มีประโยชนที่สมดุลกับ

ทรัพยากรท่ีใช ซึ่งผลลัพธนั้นเปนไดทั้งผลสำเร็จและผลกระทบทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินโดยจะมี 

การประเมินความคุมคาตามกรอบและตัวชี้วัดที่ “สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ” กำหนดไวทั้ง 3 ดาน คือ ดานประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ 

และดานผลกระทบท้ังนี้ก็เพ่ือประโยชนของรัฐและประชาชนของประเทศโดยรวม 
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