
* ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันศุกรที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

นโยบายและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) * 
 

นโยบาย เปาหมาย 

ดานการจัดการศึกษา 
 

๑. เรงรัดการผลิตบัณฑติและพัฒนากําลังคน
ใหไดมาตรฐานคุณภาพ สนองความตองการ
กําลังคนของภาคเกษตรอุตสาหกรรม 
ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาคธุรกิจ  
และภาครัฐ 

๑.๑ บัณฑิตที่พึงประสงคตามขอกําหนดของหลักสูตรและ
ลักษณะวิชาชพี 

๑.๒ บัณฑิตที่มีคณุสมบัติตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

๒. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม         
ที่เนนดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
วิทยาศาสตรประยุกต  วทิยาศาสตรการกฬีา  
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ภาษาตางประเทศ 
และการสื่อสารทางการตลาด 

๒.๑ เปดหลักสูตรใหมไมนอยกวา  ๑  หลักสูตร/ปการศึกษา 
๒.๒ เพ่ิมสัดสวนของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร : สังคมศาสตร 

เทากับ ๔๐ : ๖๐ 
๒.๓ หลักสตูรทุกหลักสตูรมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ

ของ สกอ. 
๓. เรงรัดการผลิตบัณฑติที่มีทกัษะดาน

ภาษาตางประเทศ  โดยเฉพาะภาษาของ
ประเทศในกลุมอาเซียน 

๓.๑ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีทักษะ
ดานภาษาตางประเทศ  โดยเฉพาะภาษาของประเทศ
ในกลุมอาเซียน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. เรงรัดการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในดานการเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร 
วิทยาศาสตรประยุกต  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อัญมณีศาสตรและบริหารธรุกิจ  โดยเนน
การทําวิทยานิพนธ 

๔.๑ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานการเกษตร  
อุตสาหกรรมการเกษตร  วทิยาศาสตรประยุกต  
อัญมณีศาสตรและบริหารธุรกิจไมนอยกวา ๒ หลักสูตร 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



 

นโยบาย เปาหมาย 

ดานการผลิตครู สงเสริมวิทยฐานะคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

๑. สงเสริมการผลิตครทูี่สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ 

๑.๑ บัณฑิตครูที่มีคุณภาพตอบสนองสาขาที่ขาดแคลน  เชน  
คณิตศาสตร  เคมี  ชีววทิยา  ฟสิกส  การศึกษาพิเศษ  
การศึกษาปฐมวัย  และภาษาอังกฤษ  เปนตน 

๒. เรงรัดการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 

๒.๑ บัณฑิตครทูุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

๓. สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาการศึกษา
ตลอดชีวติใหกับบคุลากรทัว่ไป โดยเฉพาะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๑ มีโครงการพัฒนาการศึกษาตลอดชวีติใหแกบุคลากรทัว่ไป  
โดยเฉพาะครแูละบุคลากรทางการศึกษา ภายในป 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔. เรงรัดการพัฒนาโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหเปน
แหลงเรียนรู/แหลงสาธิตการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๔.๑ โรงเรียนสาธติของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เปนโรงเรียนตนแบบดานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ซ่ึงเปดสอนหลักสูตร  ๒  ภาษา  และเนนทักษะดาน
คอมพิวเตอร ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕. สงเสริมการจัดตั้งศูนยศึกษาความเปนเลิศ 
ดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 

๕.๑ มีศูนยศึกษาความเปนเลศิดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



 

นโยบาย เปาหมาย 

ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

๑. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การศึกษาที่สามารถสรางคุณภาพการศึกษา 
ไดอยางแทจริง 

๑.๑ มหาวิทยาลัยผานเกณฑการประเมินในภาพรวมของ 
สมศ./ สกอ./ ก.พ.ร. ในระดับดี และผานการรับรอง
วิทยฐานะของ สกอ.ในระดับดี ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  โดยบูรณาการใหอยูในวิถชีีวติ
การทํางาน 

๒.๑ บุคลากรทุกระดับตระหนักและปฏบิัติงานดวย
วัฒนธรรมคุณภาพ 

๓. สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากจิกรรมตาง ๆ 
(non-academic) นอกเหนือจากการเรยีนรู
ดานวิชาการ 

๓.๑ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุน
นักศึกษาในการจัดตั้งชมรมเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

๓.๒ มีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม
ของนักศึกษา  เชน  สถานที่จัดกิจกรรม  วัสดุอุปกรณ 

 



 

นโยบาย เปาหมาย 

ดานการวิจัยและพัฒนา  

๑. สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาดานวิชาการและ
พัฒนาทองถิ่น 

๑.๑ มีงานวิจัยที่เดนไมนอยกวา  ๕  โครงการตอป 
๑.๒ มีแหลงชุมชนที่เปนโครงการพัฒนาตามเปาหมาย

อยางนอย  ๔  แหง 
๑.๓ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนมีเจตคตทิี่ดี        

ตอการเขารวมในโครงการวิจัย 
๒. มุงเนนการผลิตงานวิจัยที่เปนการสราง

องคความรูใหมทางดานเกษตรไมผลเมืองรอน 
อัญมณี  อุตสาหกรรมและอาชีพในทองถิน่ 
ที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการ
ประกอบอาชพี 

๒.๑ มีงานวิจัยที่พัฒนาองคความรูใหม 
 ไมนอยกวา ๑๐โครงการตอป 
๒.๒ เกิดโครงการสรางงานใหมจากการนําผลการวิจัย       

ไปใช ๑๐ โครงการ 
๒.๓ ชุมชนสามารถนําผลการวจัิยไปใชเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการประกอบอาชีพ 
๓. สงเสริมและพฒันาอาจารย และบุคลากร

ของมหาวทิยาลัยใหมีความสามารถในการ 
ทําวิจัยเพ่ิมขึน้  โดยแสวงหาความรวมมือ 
กับ วช., สกว., และ สวทช. ฯลฯ 

๓.๑ อาจารย บุคลากร และนักศกึษาเขารวมโครงการวิจัย
ไมนอยกวารอยละ  ๕๐  ของแตละกลุม 

๔. สนับสนุนใหมีการเผยแพรงานวิจัยทั้งใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาต ิ

๔.๑ มีงานวิจัยที่เผยแพรระดับชาติ/นานาชาตไิมนอยกวา 
๕ เรื่องตอป 

๕. สนับสนุนใหมีการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ  
นวัตกรรม ทีมุ่งสูการจดสิทธิบตัรได  
รวมถึงการพฒันาการปรับปรุงเทคโนโลยี
ที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น 

๕.๑ มีการสรางสรรคสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ทีมุ่งสูการ     
จดสิทธิบตัรไดไมนอยกวา  ๒  เรื่องตอป 

๕.๒ มีงานวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิน่ 
ไมนอยกวา  ๒  เรื่องตอป 

๖. เรงรัดใหมีการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ          
การเรียนการสอน  และเพ่ิมศักยภาพ        
ในการแขงขันของมหาวิทยาลัย 

๖.๑ มีงานวิจัยสถาบันไมนอยกวา  ๕  เรื่องตอป 
๖.๒ มีการนําผลงานวิจัยสถาบันไปใชในการพัฒนางานดานตาง ๆ  

๗. ประสานความรวมมือดานการวิจัยกับ
หนวยงานอื่นทั้งภายใน ภายนอก           
และตางประเทศ 

๗.๑ มีความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานอื่น             
ไมนอยกวา  ๔  แหง 

 



 

นโยบาย เปาหมาย 

ดานการถายทอดองคความรูและบริการ
วิชาการแกชมุชน 

 

๑. สงเสริมใหมีการนําผลการวจัิยและพัฒนา
มาจัดระบบองคความรู  เพ่ือนําไปสูการ
ถายทอดความรูแกชุมชน 

๑.๑ มีการนําผลงานการวิจัยไปถายทอดความรูสูชุมชน  
ไมนอยกวา  ๕  เรื่องตอป 

๑.๒ ชุมชนไดรับความรูจากผลงานวิจัยและสามารถนําไปใช 
ประโยชนได 

๒. สงเสริมใหมีการบริการวิชาการในหลากหลาย 
รูปแบบทีส่อดคลองกับความตองการของ
สังคม  ชุมชน  และทองถิ่น 

๒.๑ มีรูปแบบการบริหารวิชาการอยางนอย  ๔  รูปแบบ 
๒.๒ สังคม  ชุมชน  และทองถิ่นมีสวนรวมในการใหบริการ

วิชาการ 
๓. เรงรัดงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาฟนฟู

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓.๑ มีการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางนอย  ๔  โครงการ 

๓.๒ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
๓.๓ ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในโครงการและมีจิตสํานกึ

ในการฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔. สงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีและ

ถายทอดแกชมุชน  เพ่ือเปนการตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชวีติ 
และอาชีพ  เพ่ือความยั่งยืนของชุมชนใน
ภาคตะวันออก 

๔.๑ มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยี และถายทอดแกชุมชน
อยางนอย  ๓  โครงการตอป 

๔.๒ คุณภาพชีวิตของประชากรในทองถิ่นดีขึน้กวาเดิม 

๕. สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  รวมทั้ง  
สงเสริมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชื  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ                 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา             
สยามบรมราชกุมารี 

๕.๑ มีโครงการวิจัยและพัฒนาปาซึ่งอยูในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ อยางนอย  ๓  โครงการตอป 

๕.๒ มีการรวบรวมพันธุไมของภาคตะวันออกเพ่ือใหเปน
แหลงการศึกษาดานพันธุกรรมพืช 



 

นโยบาย เปาหมาย 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๑. สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนสถานที่
แลกเปลีย่นเรียนรู (Knowledge sharing) 
ทางดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น  
สรางความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม 
(Assimilation) ที่สรางสรรคคุณคาของ
ความเปนคน  เพ่ือใหผูสนใจทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมเขามาศึกษาคนควาได
อยางกวางขวาง 

๑.๑ ผูสนใจทางดานศิลปวัฒนธรรมเขามาศึกษาคนควา       
ไมนอยกวา  ๒,๐๐๐  คนตอป 

๑.๒ ผูที่เขามาศึกษาคนควาไดรับความรูทั้งดานวิชาการ
และสุนทรียภาพ 

๒. สงเสริมการสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม
แกเยาวชน  นักศึกษาและประชาชนในทองถิ่น 
เพ่ือใหเกิดความตระหนักถงึ คานิยม 
เอกลักษณ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เชิดชูภูมิปญญาไทย  โดยสอดแทรกไวใน
กระบวนการเรียนการสอน 

๒.๑ มีโครงการสรางจิตสํานึกดานวัฒนธรรมใหแก      
เยาวชน  นักศึกษา  และประชาชนในทองถิ่น          
อยางนอย  ๑๐  โครงการตอป 

๓. สนับสนุนใหมีการวิจัยทางดานวัฒนธรรม 
เพ่ือนําไปใชในการสงเสริมการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน 

๓.๑ มีโครงการวิจัยทางดานวัฒนธรรมอยางนอย ๒ โครงการตอป 

๔. สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรม 
เพ่ือการอนุรักษและเผยแพร  ทั้งภายใน 
ประเทศและตางประเทศ 

๔.๑ มีเครือขายทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและเผยแพร
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศไมนอยกวา  ๕  สถาบัน 

๕. เรงรัดการพัฒนาพระตําหนกั  ภูมิทัศน
บริเวณพระบรมราชินยานุสาวรีย      
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีและบริเวณ 
เขตพระราชฐานใหสวยงาม  รวมทั้ง 
พัฒนาพิพิธภัณฑ  วัฒนธรรมทองถิ่น  
เพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรยีนรูทางดาน
การเกษตร  ศลิปหัตถกรรม  วฒันธรรมทองถิน่ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
เพ่ือสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 
ของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก 

๕.๑ มีโครงการพัฒนาพระตําหนักและภูมิทัศนบริเวณ      
พระบรมราชินยานุสาวรียสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  
บริเวณเขตพระราชฐาน  รวมทั้ง พัฒนาพิพิธภัณฑ
วัฒนธรรมทองถิ่น และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕.๒ มีผูเขาชมอยางนอย  ๒๐,๐๐๐  คนตอป 



 

นโยบาย เปาหมาย 

ดานการบริหารจัดการ  

๑. เรงรัดใหสรางระบบการบรหิารองคกร 
โดยใชหลักธรรมาภิบาล  หลักองคกร 
แหงการเรียนรูและพัฒนา  และหลักการ
กระจายอํานาจ 

๑.๑ มหาวิทยาลัยบริหารงานอยางมีประสิทธภิาพ เพ่ือเปน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร  
ซ่ึงสงผลใหมีการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 

๒. เรงรัดใหมีระบบการบริหารเชิงกลยุทธ   
มีการถายทอดวิสัยทศัน คานิยม ไปสูการ 
ปฏิบัตทิี่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

๒.๑ ผูบริหารทุกระดับบริหารงานตามหลักการบริหารงาน
เชิงกลยุทธ  มีการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย    
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและวตัถุประสงค 

๒.๒ มีการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  ผูบรหิารระดับสูง  
ใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและพันธกิจที่กําหนด
ไวอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

๓. พัฒนาระบบการบริหารงานดวยสารสนเทศ ๓.๑ มีการนําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาใชในการ
บริหารงานและการเรียนการสอน 

๓.๒ มีระบบฐานขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ  เชื่อถือได 
๔. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่ครอบคลุม 

กระบวนการคดัเลือก  การพฒันาฝกอบรม  
การใหรางวัลอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส  
และการใหสวสัดิการ 

๔.๑ มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและเปนธรรม 
๔.๒ มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ที่กําลังปฏิบตังิานและผูที่เกษียณอายุ 

 



 

นโยบาย เปาหมาย 

ดานการเงิน  
๑. สงเสริมใหมีระบบการระดมทุนและสินทรัพย 

ที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบการคิดตนทุน 
การศึกษาตอหนวย  เพ่ือใชเปนฐานในการ 
จัดสรรทรัพยากรใหคุมทุน  การใชทุนและ
ทรัพยสินใหคุมคา  ตลอดจนมีระบบการ
ควบคุม ตรวจสอบที่เขมแขง็ 

๑.๑ มีแผนการเงินที่ม่ันคงสอดคลองกับแผนดําเนินงาน  
แผนดานการบริหาร  แผนดานกายภาพ  แผนดานวิชาการ 
และอ่ืน ๆ  ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

๒. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบการเงิน  การจัดทาํ 
งบการเงินรวมและงบที่จําแนกตามหนวยงาน  
รวมทั้งมีแผนการเงินที่ม่ันคง 

๒.๑ หนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน มีรายงานการเงิน
ซ่ึงแสดงถึงศูนยตนทุน กําไร 

๒.๒ มีการจัดทํารายงานการเงินที่แสดงถึงการไดมาของรายได  
การจัดสรร  การใชจายที่มีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
เปนธรรมอยางชัดเจน 

๒.๓ มีรายงานการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูตรวจสอบ
ภายนอก 

๓. เรงรัดระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับ
การใชเงินทุกประเภท 

๓.๑ มีระบบการตดิตาม ตรวจสอบ มีการกําหนดเปาหมาย
การใชงบประมาณ  และประเมินผลการใชเงินควบคู  
ไปกับผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยั 

๓.๒ มีระบบการตดิตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของ
บุคลากรทุกระดับ 

๔. สนับสนุนใหมีการนํารายไดไปลงทุนภายใต
การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง 

๔.๑ หนวยงานที่เกีย่วของกับการจัดหารายไดของมหาวิทยาลยั 
มีการวิเคราะหความเสี่ยงกอนลงทุนและใชระบบการ
บริหารงานเชงิธุรกิจ 

 



 

นโยบาย เปาหมาย 

ดานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศและตางประเทศ  

๑. สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน
ในประเทศและตางประเทศ  และใหมี
ความครอบคลุมสาขาวชิาตาง ๆ 

๑.๑ มีหลักสูตรทีเ่ปนสากลและสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑติ 

๑.๒ คณาจารย นักศึกษา มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู   
ทั้งดานวิชาการและดานภาษาตางประเทศ 

๑.๓ มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่เปนสากล 
๒. เรงรัดการผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานภาษา 

อยางนอย  ๓  ภาษา  
๒.๑ มีการจัดตั้งศูนยภาษาตางประเทศ  เชน  สถาบันขงจื้อ 

 


