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The Development Strategies of Students’ Identity of Nakhon
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การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อสร้างตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2) เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต และ 3) เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสำ�หรับการสร้างตัวบ่งชี้ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ นักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
สภานักศึกษา ชมรมต่างๆ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
แบบสอบถามและแบบประเมิน จำ�นวน 5 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คือ “บัณฑิตทำ�งาน
เป็นทีม ชำ�นาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น” มีภารกิจที่เป็นจุดเน้น จุดเด่น ที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ จำ�นวน 4 ภารกิจ และ มีตัวบ่งชี้ที่เป็น จุดเน้น จุดเด่น ตามอัต
ลักษณ์ จำ�นวน 12 ตัวบ่งชี้ 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงการ/
กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นคือ 2.1) การสร้างความตระหนักรับรู้ 2.2) การสร้างกระบวนการ
เรียนการสอน และ 2.3) การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา และ 3) ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนานักศึกษา มี
ผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์ ทำ�ให้นักศึกษามี ความรู้ ความเข้าใจ และ พึงพอใจกับอัตลักษณ์ มากที่สุด มีกิจกรรม
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ได้ทุกด้าน และส่งผลต่อด้านการทำ�งานเป็นทีม และ มีผลทำ�ให้นักศึกษามี
พฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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Abstract

The purpose of this research and development was threefold: First, to construct the
indicators of student identity at Nakhon Sawan Rajabhat University (NSRU); Second, to establish
a strategic plan for developing student identity; and Third, to study      the desired characteristics of students based on a strategic plan for developing student identity.  The sample group
in this study consisted of administrators, lecturers, officials, stakeholders, and present alumni.   
Sample in   this study was divided into 3 groups: 1) a group for establishing indicators of developing student identity as administrators, staffs, personnel, stakeholder, alumni, and present
students; 2) a group for building   strategic plan as experts and a quality assurance committee; and 3) a group for using development as students from student organization, student club,
student council, and student who participating with this research. Also, research instruments
consisted of 5 sets of questionnaire and 5 sets of evaluation form.  These following statistics
were applied: percentage, means, and standard deviation.  Research fiflffllndings were as follows: 1)
As a result of student identity at the NSRU was “Working in team, Expertise in technology, Honesty, and having Public-mindedness on community and locality”.  Moreover, also had 4 missions
and 12 indicators that could be reflflffllected university’s identity and uniqueness; 2) Strategic plan
for development consisted of university’s philosophy, visions, missions, and projects/ activities,
based on the three strategic issues: 2.1) building awareness and perception, 2.2) developing   
teaching and learning processes, and 2.3) developing activities and supporting students; and
3) Strategies for using students development affecting the student perception toward identity.  
These aspects made students have knowledge, understanding, and satisfaction on identity at
the highest level.  In addition, these activities had effects on practitioners with identity in every
aspect and team working. As a result of student behaviors, they were able to perform their
designed characteristics based on the NSRU student identity.  
Keywords: Development Strategies, Identity, Identity Indicators, Nakhon Sawan Rajabhat University

ความสำ�คัญของปัญหาการวิจยั

สภาพการณ์ปจั จุบนั จะพบว่าสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รบั การประเมินจาก
หลายหน่วยงานโดยมีตวั บ่งชีท้ ห่ี ลากหลาย    เพือ่ ทำ�การ
ประเมินให้ได้ตามเป้าหมายการดำ�เนินงานและเพือ่ ความ
ครบถ้วนเชิงบทบาทหน้าทีก่ ารเป็นทีป่ รึกษา สภาพความ
เป็นจริงแล้ว แต่ละมหาวิทยาลัย มีความหลากหลายแตก
ต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์ ธรรมชาติ พัฒนาการ และ
วัฒนธรรมของแต่ละแห่ง สิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาอย่างยิง่    คือ  
“เครือ่ งมือซึง่ เป็นตัวบ่งชี/้ ตัวชีว้ ดั ในการประเมินคุณภาพ”
ของแต่ละสถาบันย่อมมีความแตกต่างตามอัตลักษณ์  เช่น

มหาวิทยาลัยของรัฐ มีทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ โดย
เฉพาะด้านงบประมาณมากเพียงพอ ทีจ่ ะบริหารองค์กร
ให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานตามทีก่ �ำ หนด เมือ่ เทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่สามารถเทียบเคียงได้กบั ทรัพยากร
ทุกๆด้านทีม่ อี ยู่ แต่การประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะต้องรับการประเมินโดยตัวบ่งชี/้
ตัวชีว้ ดั    ซึง่ เป็นตัวเดียวกัน ใช้เกณฑ์ เดียวกัน และอีก
ประการสำ�คัญ ตัวบ่งชี้ ทีท่ �ำ การประเมินนัน้ มีบางตัวที่
ไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ไม่สะท้อนภารกิจตามพระ
ราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏปีพ.ศ. 2547 มาตรา 7
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มาตรา 8 จึงทำ�ให้ ผลการประเมินบางตัวบ่งชี้ อยูใ่ นเกณฑ์
ทีไ่ ม่ดพี อ   ผลสัมฤทธิต์ ามบทบาทหน้าทีใ่ นระยะยาวยัง
ไม่โดดเด่น เนือ่ งจากมหาวิทยาลัย ยังไม่มกี ารกำ�หนด
อัตลักษณ์   ตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์ทช่ี ดั เจน เพือ่ การ
ดำ�เนินงานทีส่ อดคล้องกับ  จุดเน้น จุดเด่น ตามปรัชญา
ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตัง้
สถาบัน ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ ปี
พ.ศ. 2547   มาตรา 8 (ผลการศึกษาการดำ�เนินงาน
ตามภารกิจและอัตลักษณ์, 2553)   
ปีพ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัย จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ซึง่ เป็นระยะเวลาครบรอบห้าปีพอดี
ทำ�ให้เป็นปัญหาต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพิม่ มาก
ขึน้ เนือ่ งจาก ปี พ.ศ. 2554 สำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา กำ�หนดกลุม่ ตัวบ่งชีใ้ น
การประเมิน เป็น 3 กลุม่ ตัวบ่งชี้ คือ กลุม่ ตัวบ่งชีพ้ น้ื
ฐาน  กลุม่ ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ และกลุม่ ตัวบ่งชีม้ าตรการ
ส่งเสริม เพือ่ ทำ�การประเมินผลการดำ�เนินงาน ทีเ่ ป็น
จุดเน้น จุดเด่น ตามบทบาทหน้าที่ และวัตถุประสงค์
การจัดตัง้ สถาบัน จึงเป็นเรือ่ งทีเ่ ร่งด่วน ทีบ่ คุ ลากรทุก
ฝ่ายควรให้ความตระหนักในการพัฒนาการดำ�เนินงาน
ตามภารกิจและอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ให้มคี วามโดดเด่น เพือ่ ให้มหาวิทยาลัย ได้
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็นทีย่ อมรับของ
สาธารณชน
ผู้วิจัยจึงให้ความสำ�คัญกับการค้นหาภารกิจ
ทีเ่ ป็นจุดเน้น จุดเด่น และ อัตลักษณ์ ตัวบ่งชีต้ าม
อั ต ลั ก ษณ์ ซึ่ ง จะเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ท่ี แ สดงความเป็ น
ตัวตนที่แท้จริง เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
ให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามอัตลักษณ์ โดยใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นและ
สังคม  ต่อไป

คำ�ถามหลักในการวิจยั

1.อั ต ลั ก ษณ์ แ ละตั ว บ่ ง ชี้ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีลกั ษณะเป็นอย่างไร

2.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาตามอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีลกั ษณะเป็นอย่างไร
3.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถนำ�ไปใช้ได้
หรือไม่ เพียงใด

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1.เพือ่ สร้างตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  
2.เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
3.เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาทีไ่ ด้
รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอบเขตของการวิจยั   

ขอบเขตด้านเนือ้ หา และกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   มี
ดังนี้
1. การสร้างตัวบ่งชี  
้ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
ศึกษาประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าทีส่ าย
สนับสนุน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั
จำ�นวน 434  คน เลือกแบบเจาะจงกรณี ผูบ้ ริหาร  ผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั และสถิตทิ ใ่ี ช้ ค่า
ร้อยละค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การสร้างแผนยุทธศาสตร์ กลุม่ ตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการสร้างแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้
เชีย่ วชาญ จำ�นวน 3 คน   คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2553 2554 จำ�นวน 30 คน
3. การศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาที่
ได้รบั การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์อตั ลักษณ์บณ
ั ฑิต  
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ประกอบด้วย นักศึกษาองค์การบริหาร
นักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  สภานักศึกษา ชมรมต่างๆ
ทุกคณะฯ ตัวแทนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ จำ�นวน 485 คน  
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สมมติฐาน

สามารถสร้างความตระหนักรับรู้กับนักศึกษาได้ไม่ต่ํา
ผูว้ จิ ยั ได้ตง้ั สมมติฐานตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที3่ กว่าร้อยละ 80
เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั 2. นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาตามโครงการมีพฤติกรรม
การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์ การแสดงออกที่พึงประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ บั ณฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดังนี้
3.51
1.  กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ทใ่ี ช้ในการพัฒนา
  กรอบความคิดในการสร้างยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

5  ทรัพยากร
1บุคลากร
-สาย ก ผู้บริหาร
- สาย ข ผู้สอน
-สาย ค สนับสนุน
- ผู้เชี่ยวชาญ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- นักศึกษา
2.งบประมาณ
3.สื่อเทคโนโลยี
4.การบริหารจัดการ
5..อื่นๆ

4 หน่วยระบบ
ทำ�งานของ ยพ.
1.สร้ า งตั ว บ่ ง ชี้ ต ามอั ต
ลักษณ์บัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ  
นครสวรรค์
2.สร้างแผนยุทธศาสตร์
พั ฒ นาตามอั ต ลั ก ษณ์
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์
3.พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยท้องถิ่นที่พัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3 เป้าประสงค์
ของ ยพ.
กำ�หนดให้มีอัต
ลักษณ์/ตัวบ่งชี้ตาม
อัตลักษณ์และมี
แผนยุทธศาสตร์
พัฒนานักศึกษา
ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ตาม
อั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์

(1.2 )ปัญหาปัจจัยมหาวิทยาลัย
ยังไม่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ที่ชัดเจน

2  ปัญหาเป้า

(1.1)ปัญหาสืบเนื่อง
1)ผลการประเมินไม่โดดเด่นไม่
สอดคล้อง กับปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ
2)ไม่มีผลการประเมิน จุดเน้น จุด
เด่น ตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ของ
สถาบัน

1 ปัญหาทุกข์ร้อน

ขาดอัตลักษณ์และ ตัวบ่งชี้ ตาม
อัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

ชื่อปัญหาเป้า: ขาดอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
Construct:   1) ขาดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ 2) ขาดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามอัตลักษณ์
3) ขาดการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ทฤษฏีและแนวคิดที่ใช้ : ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีอัตลักษณ์   พระราชบัญญัติ ม.ราชภัฏ 2547   มาตรา 7,8,9   แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัด
คุณภาพของ สกอ. สมศ. กพร.  เอกสารการวิจัยเกี่ยวข้อง

แผนภาพ 1 :  การแทนค่ายุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ศึกษาปัญหาและความต้องการจำ�เป็นการพัฒนาตามภารกิจและอัตลักษณ์

ขั้นตอนที่1
การสร้างตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์

วิเคราะห์ข้อมูล
  (Analysis)

  ระดมสมอง
(Brainstorming)

  สนทนากลุ่ม
(Focus group)

กำ�หนดภารกิจ/จุดเน้น/อัตลักษณ์และร่างตัวบ่งชี้ตามภารกิจและอัตลักษณ์
ศึกษา/วิเคราะห์ความเหมาะสมตัวบ่งชี้ตามภารกิจและอัตลักษณ์
   อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้ตามภารกิจและอัตลักษณ์

ขั้นตอนที่2
สร้างแผนยุทธศาสตร์ตาม
อัตลักษณ์

ศึกษา พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ/แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ SWOT

จัดทำ�ร่างแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต

นำ�เสนอแผนยุทธศาสตร์  
ต่อผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการ  

ตรวจสอบความเหมาะสม/วิพากษ์ยุทธศาสตร์/วิเคราะห์/ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต

ขั้นตอนที่3
พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์

นำ�เสนอแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อผู้บริหาร  

   สร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบ/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเมินผลการพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
สรุปรายงานผลระดับความสำ�เร็จการพัฒนาตัวบ่งชี้ตาม   
อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนภาพ 2  กรอบความคิดว่าด้วยขัน้ ตอนวิธกี ารวิจยั และพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
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ทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมที่ จ ะกล่ า วถึ ง
ต่อไปนี้ เป็นกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกำ � หนดอั ต ลั ก ษณ์ การสร้ า งตั ว
บ่งชี้และการสร้างแผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา
ให้ มี คุ ณ ลั ก ษ ณะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ดั ง นี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เฉลียว บุรภี กั ดี (2540) กล่าวถึง กรอบ
แนวคิดทฤษฎีวา่ ด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา มี   5
ขัน้ ตอน คือ 1) การระบุและวิเคราะห์ปญ
ั หาทุกข์
ร้อน 2) การกำ�หนดและวิเคราะห์ปญ
ั หาเป้า  3) การ
กำ�หนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 4)การสร้างหน่วย
ระบบทำ�งาน   5) การจัดหาทรัพยากร ซึง่ กรอบ
การดำ�เนินการวิจยั และพัฒนา ครัง้ นี้ ใช้แนวคิด
ทฤษฎีวา่ ด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา มี   5 ขัน้
ตอน เป็นตัวแบบในการวิเคราะห์ปญ
ั หา การพัฒนา
อั ต ลั ก ษณ์ บั ณฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์
2.แนวคิดทฤษฎีและความหมายอัตลักษณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรม เกีย่ วกับ อัต
ลักษณ์ อ้างถึงใน อภิญญา เฟือ่ งฟูสกุล (2543) กล่าว
ถึงความหมายของ อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัต-ตะ-ลัก)
ประกอบด้วยคำ�ว่า อัต กับคำ�ว่า ลักษณ์ อัต มาจาก คำ�
ว่า อตด แปลว่า ตน ตัวเอง ส่วนคำ�ว่า ลักษณ์ แปล
ว่า ลักษณะ ดังนัน้ อัตลักษณ์ จึงแปลว่า ลักษณะของ
ตนเอง ลักษณะของตัวเอง เป็นศัพท์ทค่ี ณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติให้ตรง
กับคำ�ภาษาอังกฤษว่า Character เป็นลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล ซึง่ รวมสติปญ
ั ญา คุณธรรม จริยธรรม
ความประพฤติ ท่ี แ สดงออกเป็ น ลั ก ษณะนิ สั ย ของ
บุคคลนัน้ แต่ปจั จุบนั มีการนำ�คำ�ว่า อัตลักษณ์ ไป
ใช้แทน คำ�ว่า ตน ตัว เช่น หนังสือเรือ่ งนีป้ รากฏ
อัตลักษณ์ของนักเขียนแจ่มแจ้งทีเดียว
ครูควรช่วย
นั ก เรี ย นให้ พัฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ข องเขาได้ อ ย่ า งเหมาะ
สม หรือใช้ อัตลักษณ์เพือ่ แทนคำ�ว่า เอกลักษณ์ คำ�

ทัง้ สองคำ�นีอ้ าจจะดูมคี วามหมายใกล้เคียงกันมาก แต่
มีลกั ษณะเน้นต่างกัน อัตลักษณ์เน้นลักษณะทัง้ หมด
ของบุคคลโดยไม่ได้เปรียบเทียบกับใคร ส่วนเอกลักษณ์
เน้นลักษณะที่เป็นหนึ่ง ลักษณะที่โดดเด่นซึ่งเป็นส่วน
ที่แ ยกบุ ค คลนั้น ออกจากบุ ค คลอื่น ส่ ว นทฤษฎี อัต
ลักษณ์ ของ (Stryker and Burke, 2011) กล่าวถึง
อัตลักษณ์ Identity นัน้ เป็นหน่วยเล็กๆ ในการศึกษา
ทางสังคมวิทยา ซึง่ เชือ่ มโยงเรือ่ งของทัศนคติทม่ี ตี อ่ ตัว
ตนและพฤติกรรมอันเกิดจากบทบาทของบุคคล และ
ความหมาย อัตลักษณ์ (Identity) สำ�นักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
อภิธาน
ศัพท์ การประกันคุณภาพการศึกษา (2554) หมายถึง
ผลผลิตของผูเ้ รียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถาบัน สรุปว่าการกำ�หนด
อัตลักษณ์ Identity   ผูว้ จิ ยั พิจารณาทีพ่ ฤติกรรมของ
บัณฑิต และวิเคราะห์ภาพลักษณ์จาก จุดเน้น จุดเด่น
และ ภาพลักษณ์ทส่ี าธารณชนกล่าวถึง   ประวัตขิ อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิต   จากผลผลิตของผูเ้ รียนตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
สถาบัน ซึง่ ผูว้ จิ ยั นำ�ความหมาย ของสำ�นักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อภิธานศัพท์
การประกันคุณภาพการศึกษา (2554) เป็นฐานข้อมูล
ในการสร้างตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
3.แนวคิดและความหมายตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวบ่ง
ชี้อัตลักษณ์ สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา อภิธานศัพท์ การประกันคุณภาพ
การศึกษา (2554) ได้ให้ความหมายของตัวบ่งชีต้ ามอัต
ลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชีท้ ป่ี ระเมินผลผลิตตามปรัชญา
ปณิ ธ าน พั นธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ง
สถาบัน รวมถึงความสำ�เร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่
ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน   รัชต์วรรณ
กาญจนปัญญาคม (2545) ศึกษาการพัฒนาดัชนีเพือ่
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มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ กล่าวว่า ตัวบ่งชีท้ ด่ี จี ะต้องมีความ
สอดคล้องกับ วิสยั ทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ซึง่ หนังสือแปล โดย สวัสดิ  
์ ประทุมราช, ผู้
แปล  (2545) ได้กล่าวถึงการสร้างตัวบ่งชี้ ให้ค�ำ นึงถึง
องค์ประกอบของอัตลักษณ์ทด่ี ี จะมีสามส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน คือ การรูเ้ ชิงจริยธรรม ความรูส้ กึ เชิงจริยธรรม
และการกระทำ�เชิงจริยธรรม และ ศิรชิ ยั    กาญจน
วาสี ( 2007) กล่าวถึง ตัวบ่งชีท้ ด่ี พี ฒ
ั นาขึน้ ใช้ให้เหมาะ
สมกับบริบทของหน่วยงาน
และมีความสอดคล้อง
กับ วิสยั ทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์   ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
พัฒนาตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์
ให้สอดคล้องกับแผน
พัฒนามหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ มหาวิทยาลัย และจะต้อง
ใช้ ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถาบัน รวมถึงความสำ�เร็จ
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   ตัวบ่งชีท้ ไ่ี ด้นน้ั
จะต้องได้จากกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมของผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ ให้สอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรม  
4. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาตามอัตลักษณ์
คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ
อุดมศึกษา (2553) คำ�อธิบายตัวบ่งชีท้ ่ี 2.8 กล่าวว่า
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยของคุณภาพบัณฑิตตาม
เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
และ ถนอม อินทรกำ�เนิด (2550) ได้ให้แนวคิดสำ�คัญ
ในการพัฒนาบัณฑิตคือ
หลักไตรสิกขาทีป่ ระกอบ
ด้วย ศีล   สมาธิ และปัญญา บัณฑิตทีไ่ ด้พฒ
ั นาถึง
พร้อมด้วยไตรสิกขา จะมีคณ
ุ ลักษณะ3 ประการคือ
1)มีศลี สมบูรณ์ 2)มีจติ สมบูรณ์ 3)มีปญ
ั ญาสมบูรณ์  

วิธด
ี �ำ เนินการวิจยั

วิธดี �ำ เนินการวิจยั และพัฒนาครัง้ นี้ แบ่งเป็น

3 ขัน้ ตอน โดยแต่ละขัน้ ตอนใช้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา
ทีเ่ หมาะสมดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที1่ การสร้างตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่
สร้ า งตั ว บ่ ง ชี้ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ นครสวรรค์ โดยมี วิ ธีดำ � เนิ น การ ดั ง นี้
1) ศึกษาปัญหาและความต้องการจำ�เป็นในการดำ�เนิน
งานตามภารกิจและอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์      
2)  วิเคราะห์ขอ้ มูลของปัญหาและความต้องการ
จำ � เป็ นในการดำ � เนิ นงานตามภารกิ จและอั ต ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      
3) จัดสัมมนาระดมสมอง   (brainstorming)   เพือ่
สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม โดย ผูบ้ ริหาร  คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน ได้แสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ และ ร่วมกันกำ�หนดอัตลักษณ์ และตัว
บ่งชีต้ ามอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  
4 ) ส น ท น า ก ลุ่ ม ( f o c u s g r o u p ) แ บ บ
เจาะจง เพื่อเปิดโอกาสให้ผ้บู ริหาร คณาจารย์และ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ มีส่ว นร่ ว มกำ � หนดตั ว บ่ ง
ชี้ต ามอั ต ลั ก ษณ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์   
5)  กำ�หนดภารกิจ/จุดเน้นและอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์   
6) ร่างตัวบ่งชี้ท่ีสอดคล้องกับภารกิจและอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
7) ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวของบ่งชีต้ าม
อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
ขัน้ ตอนที2่    การสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขัน้ ตอนการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์น้ัน เนื่องจากมีข้อ
จำ�กัดเรือ่ งระยะเวลาในการวิจยั และพัฒนา ผูว้ จิ ยั จึงไม่
สามารถทีจ่ ะนำ� ภารกิจและตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์ ที่
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ได้จากกระบวนการวิจยั ตามขัน้ ตอนที1่ มาพัฒนาได้
ทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั จึงได้น�ำ ภารกิจและอัตลักษณ์ทเ่ี ป็นจุด
เน้น จุดเด่น ด้านการผลิตบัณฑิต จำ�นวน 1 ภารกิจ
และ ตัวบ่งชี้ ระดับความสำ�เร็จการพัฒนาบัณฑิต ด้าน
การทำ�งานเป็นทีม ชำ�นาญเทคโนโลยี ซือ่ สัตย์สจุ ริต
จิตสาธารณะต่อชุมชน และท้องถิน่ จำ�นวน 1 ตัวบ่ง
ชี้ ดำ�เนินการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั แิ ละ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี
วิธดี �ำ เนินการ ดังนี้
1) ศึกษาพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ
ปีพ.ศ. 2547 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแผน
ยุทธศาสตร์
2) จัดทำ� SWOTโดยประชุมสัมมนา ผูบ้ ริหาร/
อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน/นักศึกษา   และผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย โดยหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส   ภัย
คุกคาม ทีม่ ตี อ่ การพัฒนา ภารกิจและอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3)ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4)นำ�เสนอแผนยุทธศาสตร์ตอ่ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย โดยทำ�หนังสือ
ขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย และขอความอนุเคราะห์
อธิการบดี เพือ่ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้ขอ้ เสนอแนะ  
5)จั ด กระบวนการวิ พ ากษ์ แ ละตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
และผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิท่ีมีค วามเชี่ย วชาญเกี่ย วกั บ แผน
ยุทธศาสตร์
6)วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา ปรับปรุง แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ให้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ มีค วามสมบู ร ณ์ นำ� สู่ก ารปฏิ บัติ

ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนานักศึกษาให้มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่
ศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึง่ มีวธิ ี
ดำ�เนินการ ดังนี้
1)นำ�เสนอแผนยุทธศาสตร์ส่กู ารปฏิบัติโดย
ทำ�หนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ ประชุม
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบและผูเ้ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้ความ
อนุเคราะห์ นำ�แผนสูก่ ารปฏิบตั   ิ
2)สร้างความเข้าใจ และชีแ้ จงรายละเอียด
ของแผนยุทธศาสตร์กับผู้รับผิดชอบและนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
3)ดำ � เนิ นการตามโครงการและกิ จ กรรม
พัฒนานักศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิต โดยมีโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้
1)การสร้างความตระหนักรับรู้คุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
2)การสร้ า งกระบวนการเรี ย นสอนให้
นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต  
3)การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
4)ประเมิ น ผลการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ได้ รับ
การพัฒนาให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามอัตลักษณ์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5)สรุปรายงานผลระดับความสำ�เร็จในการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และพัฒนา

ผู้วิจัยได้กำ�หนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและ
พัฒนาครัง้ นีป้ ระกอบด้วยเครือ่ งมือแต่ละขัน้ ตอนและวิธี
การดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การสร้ า งตั ว บ่ ง ชี้ ต ามอั ต
ลั ก ษณ์ เครื่อ งมื อ ที่ใช้ ประกอบด้ ว ยแบบสอบถาม

Journal of the Association of Researcher Vol. 18 No. 2 May - August 2013

ชุ ด ที่ 1 และชุ ด ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการดำ � เนิ น
งานตามภารกิจและอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครสวรรค์ เป็ น แบบสอบถาม มาตรา
ป ร ะ ม า ณ ค่ า 5 ร ะ ดั บ ( R a t i n g s c a l e )  
แบบสอบถามชุดที่ 3 เพื่อศึกษาความต้องการจำ�เป็น
ของการดำ�เนินงานตามภารกิจและอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นแบบสอบถามแบบ
(Check List)  แบบสอบถามชุดที4่   เพือ่ สอบถามความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี้ตามภารกิจและอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย เป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5
ระดับ (Rating scale)  
ขั้นตอนที่2 การสร้างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์   เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสร้างแผนยุทธศาสตร์
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารประชุมเพือ่ ตรวจสอบยุทธศาสตร์และ
ความเหมาะสมของแผนยุทธศาสตร์ ด้วยกระบวนการ
วิ พ ากษ์ การสอบถามและข้ อ เสนอแนะ ของผู้
เชีย่ วชาญและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย
ขั้ น ตอนที่ 3 การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้
มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการพัฒนาและประเมิน ดังนี้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
พัฒนา ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(พ.ศ.2554 – 2556)โดยมี โครงการ/กิ จ กรรมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้
1)การสร้างความตระหนักรับรู้คุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
2)การสร้ า งกระบวนการเรี ย นสอนให้
นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต  
3)การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย
แบบประเมินชุดที่ 5 ใช้ประเมินการรับรูแ้ ละพฤติกรรม
การแสดงออกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ทำ�หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ จากอธิการบดี
คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก   สถาบัน เพือ่ ศึกษาปัญหา
และความต้องการจำ�เป็นในการดำ�เนินงานตามภารกิจ
และอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนวิธีการวิจัยและ
พัฒนา ดังนี้   
1)การสร้างตัวบ่งชี้ ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถาม
ชุดที1่ -3 และแบบประเมินชุดที่ 4  ให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ตามขัน้ ตอนที1่ ขัน้ ศึกษาปัญหา/ความ
ต้องการจำ�เป็นและความเหมาะสมการสร้างตัวบ่ง
ชี้ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง นำ�มาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป ใช้ระยะเวลา 3 เดือน
เริม่ ตัง้ แต่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554    ถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554    
2)การสร้ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ผู้ วิ จั ย จั ด
กระบวนการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ และเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนที่2  
ด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา Content Analysis ใช้ระยะ
เวลา 3 เดือน เริม่ ตัง้ แต่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554    
3)การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต ผูว้ จิ ยั แจกแบบประเมิน
ชุดที่ 5 ให้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการพัฒนาตามขัน้
ตอนที3่ ประเมินผลการพัฒนา

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามแจกให้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจัยและพัฒนา และนำ�ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ทำ�การวิเคราะห์   เพือ่ หาค่า ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั และพัฒนา

1)ผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ การ
สร้ า งตั ว บ่ ง ชี้ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต พบว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
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มี   อัตลักษณ์ คือ “บัณฑิตทำ�งานเป็นทีม ชำ�นาญ
เทคโนโลยี ซื่อ สั ตย์สุจ ริต จิตสาธารณะต่อ ชุมชน
และท้องถิน่ ” และ มีภารกิจทีเ่ ป็นจุดเน้น จุดเด่น ที่
ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
จำ�นวน 4 ภารกิจ และมี ตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์ ที่
ใช้ ป ระเมิ น ผลผลิ ต ตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง สถาบั น รวมถึ ง
ความสำ�เร็จตาม จุดเน้น จุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 12 ตัวบ่งชี  ้
2) ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ การสร้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตพบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาตามอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต ประกอบด้ ว ย
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น คือ
1)การสร้างความตระหนักรับรูค้ ณ
ุ ลักษณะ
ตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
   2)การสร้างกระบวนการเรียนสอนให้นกั
ศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต  
   3)การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
3)ผลการพั ฒ นาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้
รั บ การพั ฒ นา ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอั ต
ลักษณ์บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า
ยุทธศาสตร์ทใ่ี ช้ในการพัฒนานักศึกษา มีผลต่อการรับรู้
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต โดยผ่านเว็ปไซต์ มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อย
ละ 96.90 และนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ พึงพอใจ
กับอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตมากทีส่ ดุ ร้อยละ99.30  มีกจิ กรรม
ทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษา ทำ�งานเป็นทีม มากทีส่ ดุ คือ
โครงการประกวดกองเชียร์กฬี าคณะฯ ร้อยละ 99.00  
และมีกจิ กรรมผ่านบทเพลงทางสายฝันและเพลงทีห่ นึง่
ในใจ ส่งผลต่อการปฏิบตั ติ ามอัตลักษณ์ทกุ ด้านคือ ด้าน
การทำ�งานเป็นทีม ด้านชำ�นาญเทคโนโลยี ด้านซือ่ สัตย์
สุจริต และด้านจิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิน่ และ
พบว่า ยุทธศาสตร์ทใ่ี ช้ในการพัฒนานักศึกษา มีผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตาม

อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาพ
รวมทุกด้านบ่อยอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ 4.55 ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.55   และนักศึกษามีพฤติกรรม
การแสดงออกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
รายด้านบ่อยอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ ด้านความซือ่ สัตย์
สุจริต ค่าเฉลีย่    4.63 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.55
สรุปผลการวิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ไี ด้จากการ
วิจยั และพัฒนาครัง้ นี้ คือ การสร้างตัวบ่งชีต้ ามอัต
ลักษณ์และการสร้างแผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   ซึง่ สามารถสรุปผล
การวิจยั และพัฒนา ได้ ดังนี้
1 . อั ต ลั ก ษ ณ์ บั ณ ฑิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภั ฏ นครสวรรค์ คื อ “บั ณ ฑิ ต ทำ � งานเป็ น ที ม
ชำ�นาญเทคโนโลยี ซือ่ สัตย์สจุ ริต จิตสาธารณะ
ต่อชุมชนและท้องถิน่ ” มีภารกิจทีเ่ ป็นจุดเน้น จุด
เด่ น ที่ส่งผลสะท้ อ นเป็ นเอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์
จำ�นวน 4 ภารกิจ และมีตวั บ่งชีท้ เ่ี ป็น จุดเน้น จุด
เด่น ทีส่ ง่ ผลสะท้อนอัตลักษณ์ จำ�นวน 12 ตัวบ่งชี้  
2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงการ/กิจกรรมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น คือ 1) การสร้าง
ความตระหนั ก รั บ รู้ 2) การสร้ า งกระบวนการ
เรียนสอน 3) การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา
3.ยุทธศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนานักศึกษา มี
ผลต่อการรับรูอ้ ตั ลักษณ์ ทำ�ให้นกั ศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจ และพึงพอใจ กับอัตลักษณ์ มากทีส่ ดุ มีกจิ กรรม
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ได้ทุกด้านและส่ง
ผลต่อด้านการทำ�งานเป็นทีมมากที่สุด และมีผลทำ�ให้
นักศึกษามีพฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์

อภิปรายผล

ผลการวิ จัย และพั ฒ นาตามวั ต ถุ ป ระสงค์
การสร้างตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต และการสร้าง
แผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์ตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  สามารถ อภิปรายผล ได้ดงั นี้
1)จากผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ การสร้าง
ตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต  พบว่า มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ นครสวรรค์ มี อั ต ลั ก ษณ์ และมี ก ารกำ � หนด          
อัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับความหมายของ ฉลาดชาย
รมิตานนท์ (2550) กล่าวว่า อัตลักษณ์คอื ตัวตน ตัว
เอง ลักษณะของตนเองโดยเน้นลักษณะทัง้ หมดโดยไม่
ได้เปรียบเทียบกับใครซึง่ สอดคล้องกับหนังสือแปล โดย
สวัสดิ  ์ ประทุมราช, ผูแ้ ปล  (2545) อัตลักษณ์ ทีเ่ หมาะ
สำ�หรับการศึกษา ประกอบด้วยคุณค่าเชิงปฏิบตั ิ คุณค่า
เชิงการกระทำ�  สอดคล้องกับงานวิจยั ของ   ฉัตรธิดา  
หยูคง และ สุรพงษ์ ยิม้ ละมัย (2554) ได้ศกึ ษา อัต
ลักษณ์ ของเภสัชกรหญิงมีการสร้างขึน้ หลากหลายและ
แตกต่างภายใต้การนิยามความเป็นตัวตนของเภสัชกร
หญิงที่มีต่อกลุ่มคนอื่นและบริบททางสังคม และการ
สร้างตัวบ่งชีต้ ามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและนักศึกษา
โดยจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพือ่ ระดมสมอง (Brainstorming) และกระบวนการสนทนากลุม่ (Focus  
group) ซึง่ มีความสอดคล้อง    ศิรชิ ยั    กาญจนวาสี
( 2007) กล่าวว่า ตัวบ่งชี/้ ตัวชีว้ ดั ผลการดำ�เนินงานที่
สำ�คัญในการวัดผลการดำ�เนินงานควรพิจารณาจาก
ตัวบ่งชี/้ ตัวชีว้ ดั ซึง่ สามารถสะท้อนคุณภาพ หรือความ
สำ�เร็จของการดำ�เนินงานที่สำ�คัญต้องครอบคลุมทั้ง
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล สอดคล้องกับ สุวมิ ล  ติ
รกานันท์ (2539) ตัวชีว้ ดั ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ต้องมีความเหมาะ
สมกับประเด็นที่ต้องการประเมินสามารถวัดได้แม่นยำ�
ถูกต้องทีส่ �ำ คัญต้องกำ�หนดเกณฑ์ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ
สอดคล้องกับ พงศ์เทพ  จิระโร (2547)  ได้ท�ำ การวิจยั
เรือ่ งการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสำ�หรับ
การศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ พบว่า มีตวั บ่งชีข้ อง
การศึกษาเฉพาะทาง  ผลการประเมินเห็นด้วยกับตัวบ่งชี้
ระดับมาก  สอดคล้องกับ สุทธิธชั คณกาญจน์ (2547)
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ พบว่า ผลการพัฒนาตัวบ่งชีเ้ พือ่ ใช้ประเมินผล
การดำ�เนินงานของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ทีน่ �ำ ตัว

บ่งชีไ้ ปใช้ มีความเห็นสอดคล้องกัน ซึง่ การวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์การสร้างตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ ผู้วิจัย
สามารถหาแบบจำ�ลองที่เหมาะสมและสอดคล้องใกล้
เคียงกับงานวิจยั ครัง้ นี้
2)จากผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ การสร้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต พบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต และได้นำ�อัตลักษณ์
และตั ว บ่ งชี้ต ามอั ต ลั ก ษณ์ จั ด ทำ � แผนยุ ท ธศาสตร์
โดยใช้ช่ือว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   ประกอบด้วย
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และมีโครงการและกิจกรรม
ตามประเด็นของแผนยุทธศาสตร์จ�ำ นวน 3 ประเด็น
คือ 1) การสร้างความตระหนักรับรูค้ ณ
ุ ลักษณะตาม
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต   2)การสร้างกระบวนการเรียนสอน
ให้นกั ศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต และ3)
การสร้างกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนานักศึกษา เพราะถือว่านักศึกษาเป็นทั้ง
ปัจจัย ด้านการนำ�เข้า ด้านกระบวนการ และเป็นทัง้
ผลผลิตและผลลัพธ์   ซึง่ สอดคล้องกับ หลักการบริหาร
สมยศ นาวีการ(2538)   เกีย่ วกับหลักการบริหาร 4M
ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับ คน เป็นลำ�ดับแรก และหลักการ
พัฒนานัน้ ต้องพัฒนาทีค่ นก่อน ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือก การ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่เร่ง
ด่วนทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาอย่างยิง่ ทุกๆ ด้าน โดย
เฉพาะ ด้านการทำ�งานเป็นทีม ด้านชำ�นาญเทคโนโลยี
ด้านความซือ่ สัตย์สจุ ริต จิตสาธารณะ ต่อชุมชนและ
ท้องถิน่ ซึง่ เป็นความต้องการของสังคม ซึง่ ยุทธศาสตร์
ที่ใช้ในการพัฒนานั้น ผู้วิจัยใช้หลักการบนพื้นฐาน
แนวคิดสอดคล้องกับ กิตติยา สีออ่ น(2547)   ทำ�การ
วิจยั พบว่า คุณลักษณะของบุคลากรด้านความตระหนัก
ถึงความสำ�คัญและการมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกัน
คุณภาพภายใน  คือ การทำ�งานเป็นทีม  สอดคล้องกับ
สุภชั ฌาน์ ศรีเอีย่ ม (2554) ทำ�การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนา
อัตลักษณ์นสิ ติ นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา พบว่า
ปัจจุบนั อัตลักษณ์นสิ ติ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพรวมอัตลักษณ์ดา้ นบวกอยูใ่ นระดับจริงมาก   ส่วน
ในภาพรวมอั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นลบอยู่ ใ นระดั บ จริ ง ปาน
กลาง และ ธัญญลักษณ์   ศิรชิ นะ และปรียนุช ชัย
กองเกียรติ (2542) ทำ�การวิจยั นักศึกษาพยาบาลยะลา
พบว่า นักศึกษามีคา่ เฉลีย่ คุณลักษณะทางจริยธรรม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านความกตัญญูกตเวที จัดอยู่
ในระดับสูง และสอดคล้องโคแกน (Cogan, & Derricott, 1988, pp. 138-146) ศึกษาอนาคตของการ
จัดศึกษาสำ�หรับศตวรรษที่ 21 (Citizenship For
the 21 Century : An International Perspective
on Education) พบว่า การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ส�ำ หรับอนาคต 8 ข้อ มีขอ้ ทีส่ อดคล้อง
กับงานวิจยั คือ มีความสามารถในการทำ�งานร่วมกับ
ผูอ้ น่ื มีกระบวนการทำ�งานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ มีความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในสังคมและที่ตนสังกัด  
3) จากผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า ผลการรับรูอ้ ตั ลักษณ์และ
พฤติกรรมการแสดงออกคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ มีดงั นี้ ผลการรับรูอ้ ตั ลักษณ์ ผล
ของยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักรับรู้อัตลักษณ์
ของสถาบัน   ด้วยการประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ พบว่า นักศึกษา สามารถรับรูอ้ ตั ลักษณ์ของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผ่าน เว็ป
ไซต์ (Web   Site)มากทีส่ ดุ รองลงมากิจกรรมรับรู้
อัตลักษณ์โดยผ่านการประกวดกองเชียร์กีฬาคณะฯ
และ ผลยุทธศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญตามอัตลักษณ์บัณฑิต พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจ อัต
ลักษณ์ ได้ถกู ต้อง ผลยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ ด้วยโครงการ/กิจกรรม พบ
ว่า โครงการทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษา รับรูอ้ ตั ลักษณ์ทกุ ๆ
ด้านมากทีส่ ดุ
คือโครงการประกวดวาดภาพตามอัต
ลักษณ์ และโครงการทีน่ กั ศึกษารับรูอ้ ตั ลักษณ์แล้วเกิด
ความซาบซึ้งสร้างอุดมการณ์โดยตระหนักถึงการนำ�
ไปปฏิบตั ใิ ห้ได้ทกุ ด้าน คือโครงการผ่านบทเพลงตาม

อัตลักษณ์ (เพลงทางสายฝัน และ เพลงทีห่ นึง่ ในใจ)
ผลคุณลักษณะการแสดงออกทีพ่ งึ ประสงค์ตามอัต
ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต ผลของพฤติ ก รรมการแสดงออก
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต พบ
ว่ า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ มี
พฤติ ก รรมการแสดงออกคุ ณ ลั ก ษณะที่พึง ประสงค์
ตามอั ต ลั ก ษณ์ บัณฑิ ต ภาพรวมทุ ก ด้ า นแสดงออก
บ่อยอยู่ในระดับมากที่สุด และพฤติกรรมรายด้านที่
แสดงออกบ่อยอยู่ในระดับมากที่สุด คือความซื่อสัตย์
สุจริต รองลงมาด้านจิตสาธารณะต่อชุมชนและท้อง
ถิน่   และมีความชำ�นาญเทคโนโลยีในการใช้เทคโนโลยี
4)จากผลการวิ จั ย และพั ฒ นาทำ � ให้ เ กิ ด
ผลลัพธ์กบั มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนีผ้ วู้ จิ ยั
นำ�กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ขัน้ ตอน
เฉลียว บุรภี กั ดี (2541, หน้า 4)   เป็นแนวทางในการ
ศึกษา วิเคราะห์ปญ
ั หาและ การกำ�หนดระบบทำ�งาน
โดย สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
ซึง่ การมีสว่ นร่วมของบุคลากรนัน้ ถือว่าเป็นจุดเด่น และ
เป็นวัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
รายการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการภายนอก
(2551-2553)ได้ให้ขอ้ ชืน่ ชมว่า “บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  มีวฒ
ั นธรรมการทำ�งานแบบพีแ่ บบ
น้อง”  และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ในรายงานการ
วิจยั ของไชยรัตน์ ปราณี (2553)ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า
กลไกทีจ่ ะทำ�ให้แผนยุทธศาสตร์มกี ารขับเคลือ่ นได้อย่าง
มีคุณภาพต้องได้รับความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย
จากการใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพบว่า
มีผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
ดังนี้ ผลการประเมินสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ (25532554)  ปี พ.ศ. 2553ได้ส�ำ รวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า ผู้
ใช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจอยูท่ ่ี ร้อยละ 85.69 และ ใน
ปีพ.ศ.2554 ได้ส�ำ รวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
มีความพึงพอใจอยูท่ ่ี ร้อยละ 86.34 จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจทีไ่ ด้มานัน้ มีความโดดเด่นเพิม่ ขึน้ อย่าง
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เห็นได้ชดั เนือ่ งจากกระบวนการวิจยั และพัฒนาโดย
การสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม จึงได้รบั ความพึงพอใจ
ของบุคลากรและเป็นทีย่ อมรับต่อสาธารณชน ต่อไป
ผลการประเมิ น สำ � นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกรอบสาม
(2554) กลุม่ ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ ซึง่ ผลการบริหารสถาบัน
ให้เกิดอัตลักษณ์ มีผลการประเมินคุณภาพอยูใ่ นระดับ
ดีมาก และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ มีผล
การประเมินคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย
1.สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) สามารถดำ�เนินการวิจยั และพัฒนาตัวบ่งชีอ้ ตั
ลักษณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพือ่ พัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
บริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ต่อไป
2.สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.)สามารถดำ�เนินการร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา เพือ่ พัฒนาระบบการประเมินกลุม่
ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ให้มมี าตรฐาน โดยใช้ตวั บ่งชีจ้ ากการ
วิจยั เป็นต้นแบบ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการปฏิบตั ิ
1.ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ เช่น คณบดีคณะต่างๆ หรือฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ควรมี การนำ�ผลการวิจยั และพัฒนา ครัง้
นี้ ดำ�เนินการจัดทำ�แผนขอตั้งงบประมาณในการขับ
เคลือ่ น อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต ให้มคี วามโดดเด่นทุกๆด้าน
อย่างต่อเนือ่ ง ต่อไป

2.สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นองค์การสำ�หรับการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ทุกระดับ เพือ่ ให้กลุม่ ตัวบ่ง
ชี้อัตลักษณ์มีมาตรฐานการได้มาซึ่งอัตลักษณ์และตัว
บ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ ควรมีการตรวจสอบการได้มาซึง่ น่าจะ
อยูบ่ นพืน้ ฐานจากกระบวนการวิจยั หรือกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา เพือ่ ป้องกันการ
กำ�หนดอัตลักษณ์และตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ เพือ่ รับการ
ประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
3.กระบวนการวิจยั และพัฒนา ครัง้ นี้ เป็นกระ
บวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมของ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์
นักวิชาการ เจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสี ย ทั้ง ภายในและภายนอกรวมถึ ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ศิ ษ ย์
ปัจจุบัน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น จึงควรเผย
แพร่ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หน่ ว ยงานการศึ ก ษา
เฉพาะทาง หรือ หน่วยงานอืน่ ๆ พิจารณาปรับใช้เป็น
แนวทางการพัฒนา ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีการกำ�หนดภารกิจทีเ่ ป็นจุดเน้น จุดเด่น  
จำ�นวน 4 ด้าน และตัวบ่งชี้ ตามอัตลักษณ์  จำ�นวน 12
ตัวบ่งชี้ เนือ่ งจากระยะเวลามีจ�ำ กัด ผูว้ จิ ยั นำ�ภารกิจที่
เป็นจุดเน้น จุดเด่นจำ�นวน 1ภารกิจและตัวบ่งชีต้ ามอัต
ลักษณ์ จำ�นวน 1 ตัวบ่งชี้ ในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
สูก่ ารปฏิบตั แิ ละพัฒนานักศึกษา เพือ่ ให้มหาวิทยาลัย มี
ความโดดเด่นในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพือ่ การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า
ควรมีการสร้างแผนยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั แิ ละพัฒนา
ให้ครบทุกภารกิจในการทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไป
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