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นโยบายและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  เมื่อวนัเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖   
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เทเวศร ์ กรุงเทพมหานคร 

- ผ่านมติเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
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สารบญั 
 

เรื่อง หน้า 

๑. นโยบายด้านการจัดการศึกษา ๑ 

๒. นโยบายด้านการผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒ 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๓ 

๔. นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา ๔ 

๕. นโยบายด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน ๕ 

๖. นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๖ 

๗. นโยบายด้านการบริหารจัดการ ๗ 

๘. นโยบายด้านความร่วมมือกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ  ๘ 
 

 



นโยบายและเป้าหมายของสภามหาวทิยาลัย 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
 

๑. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 

 นโยบาย 

๑. การผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานสอดรับประชาคมอาเซียน 

๒. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสารทางการตลาด 
ในรูปของสหวิทยาการซึ่งบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน  

๓. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตให้กับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. เร่งรัดการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสหวิทยาการ โดยเน้นการทําวิทยานิพนธ์ 

 เป้าหมาย 

๑. บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อกําหนดของหลักสูตรและลักษณะวิชาชีพ 

๒. บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

๓. เพิ่มสัดส่วนของบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ : สังคมศาสตร์ เท่ากับ ๔๐ : ๖๐ 

๔. เปิดหลักสูตรใหม่ในรูปของสหวิทยาการ 

๕. หลักสูตรทุกหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. 

๖. โครงการพัฒนาการศึกษาตลอดชี วิตให้แก่บุคลากรทั่วไปในท้องถิ่น รวมถึงบุคลากร                  
ทางการศึกษา 

๗. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ หลักสูตร 
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๒. นโยบายด้านการผลิตครู ส่งเสริมวทิยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบาย 

๑. ผลิตครุศาสตรบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงได้มาตรฐานวิชาชีพสอดรับประชาคมอาเซียน  

๒. การพัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เป้าหมาย 

๑. บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

๒. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

๓. โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานประกอบด้วยหลักสูตร ๓ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ            
เพื่อนบ้าน)  โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
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๓. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นโยบาย 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถสร้างคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพและเป็นรูปธรรม 

๒. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ (non-academic) นอกเหนือจากการเรียนรู้              
ด้านวิชาการ 

เป้าหมาย 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีผ่านเกณฑ์การประเมินของ  สมศ./ สกอ./ ก.พ.ร. ในระดับดี   

๒. มีการจัดสรรงบประมาณโครงการที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการจัดต้ังชมรมเพื่อดําเนิน            
กิจกรรมต่าง ๆ 
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๔. นโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา 

นโยบาย 

๑. ส่งเสริมให้มีการสร้างกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถในสาขาวิชาการเฉพาะตรงตามความเชี่ยวชาญ 
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสังคม และปัญหาเฉพาะหน้า 

๒. ส่งเสริมการวิจัยโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนทางด้านสหวิทยาการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าหมาย 

๑. มีงานวิจัยที่แก้ไขปัญหาท้องถิ่นที่สามารถนําไปขอตําแหน่งทางวิชาการได้ 

๒. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก 
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๕. นโยบายด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการแกชุ่มชน  

นโยบาย 

๑. สนับสนุนการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการไปสู่การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

๒. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น. 

๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน สร้างกลไก สร้างคุณค่า         
ต่อสังคม ชุมชน องค์กรให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน 

๔. สนับสนุนการให้บริการวิชาการที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 

๕. สนับสนุนบริการวิชาการภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้านให้กับบุคลากรภายในและภายนอก             
ตามโอกาส 

๖. จัดทําแผนแม่บทบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย 

๑. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน             
การสอนและการวิจัย 

๒. มีรูปแบบการบริการวิชาการอย่างน้อย ๔ รูปแบบ 

๓. สังคม ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ 

๔. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กรภายนอกตามเกณฑ์ สมศ. กําหนด 

๕. โครงการพระราชดําริบรรจุอยู่ ในแผนการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า ๗ โครงการ                     
ต่อปีงบประมาณ 

๖. จัดบริการวิชาการภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย ๓ ภาษา/ปีการศึกษา 

๗. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้านไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

๘. มีแผนแม่บทบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
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๖. นโยบายด้านการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบาย 

๑. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

๒. สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักที่จะร่วม
อนุรักษ์และทํานุศิลปวัฒนธรรม 

๓. สนับสนุนให้มีการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมเพื่อนําไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

๔. สนับสนุนให้มีงานวิจัยและการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

๕. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้สวยงาม เหมาะสมที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม              
และการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย 

๑. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในวังสวนบ้านแก้ว 

๒. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในวังสวนบ้านแก้ว และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

๓. จัดโครงการสร้างจิตสํานึกในด้านวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนประชาชนในท้องถิ่น 

๔. มีโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมอย่างน้อย ๒ โครงการต่อปี 

๕. มีผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

๖. มีเครือข่ายทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

๗. เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว และผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ              
ให้เป็นที่รู้จักด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

๘. รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของวังสวนบ้านแก้ว 

๙. พัฒนาสุนทรียภาพของวังสวนบ้านแก้วให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้เข้าชม 

๑๐. มีผู้เข้าชมวังสวนบ้านแก้วเพิ่มมากขึ้น 
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๗. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

นโยบาย 

๑. พัฒนาระบบและกํากับการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาผู้บริหารโดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรม วิสัยทัศน์ และความสามารถในการระดมทุน และความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

๓. กํากับระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้งบประมาณ          
ทุกประเภท 

๔. กระจายอํานาจการบริหารวิชาการไปยังคณะและรวมอํานาจการบริหารจัดการสู่ส่วนกลาง 

เป้าหมาย 

๑. คัดเลือกผู้บริหารทุกระดับโดยมุ่งเน้นด้านจริยธรรม 

๒. ร้อยละของความสุข ความภาคภูมิใจของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

๓. มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ เช่ือถือได้ และมีการนํามาใช้เพื่อการบริหาร และการ
ตัดสินใจ 

๔. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

๕. จํานวนหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ 

๖. จํานวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 

๗. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ มีการกําหนดเป้าหมายการใช้งบประมาณและประเมินผลการใช้
เงินควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากร้อยละความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท 
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๘. นโยบายด้านความร่วมมือกับสถาบนัในประเทศและตา่งประเทศ  

นโยบาย 

๑. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ครอบคลุม
สาขาวิชาต่าง ๆ  

๒. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาอย่างน้อย ๓ ภาษา  ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
(ภาษาอาเซียน) และภาษาเพื่อนบ้าน 

๓. พัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาประเทศ 

เป้าหมาย 

๑. มีหลักสูตรที่เป็นสากลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร 

๒. คณาจารย์ นักศึกษา มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านภาษาต่างประเทศทุกคน 

๓. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่เป็นสากลในระดับมาก 

๔. จัดต้ังศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประสานงานเกี่ยวกับ
อาเซียนศึกษา 

๕. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา มีการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย ๕ ประเทศ 

๖. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ) ในระดับดี 

  




