
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

แผนกลยุทธ� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�  

พ.ศ. 2556 – 2560 



2 
 

 



ก 
 

คํานํา 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ          
(พ.ศ. 2556-2560) ฉบับนี้ เป/นแผนกลยุทธท่ีได2จัดทําข้ึนโดยเน2นกระบวนการมีส9วนร9วม ของภาคี
ทุกภาคส9วน ประกอบด2วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู2บริหาร บุคลากร ท่ีได2รวมพลังร9วมกัน
ระดมความคิด กําหนดกลยุทธ เป;าหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เพ่ือใช2เป/น
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะ 5 ป@ ภายใต2กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ป@ ของ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และพิจารณา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต9างๆ ในสังคมโลกอย9างมีพลวัตร  ไม9ว9าจะเป/นอิทธิพลกระแส
โลกาภิวัตน ปCญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบ วิกฤตการณทางด2านพลังงาน
และสิ่งแวดล2อม ปCญหาด2านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด2านโครงสร2าง
ประชากร การก2าวสู9การเป/นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป@ 2558 การพัฒนาท่ียั่งยืนบนฐาน
ของการพัฒนาความสามารถทางด2านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือใช2เป/นนวทาง        
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ แผนกลยุทธนี้จะบังเกิดผลอย9างเป/นรูปธรรม   
ได2นั้น จําเป/นต2องอาศัยพลังและการมีส9วนร9วมของทุกหน9วยงานร9วมกันบริหารจัดการและแปลง      
แผนกลยุทธฯ  ฉบับนี้ไปสู9การปฏิบัติอย9างจริงจังและต9อเนื่องต9อไป  

อย9างไรก็ตามการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                   
ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ.2556-2560) ได2รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี            
2 พฤษภาคม 2556 คณะทํางานใคร9ขอขอบคุณหน9วยงานภายในต9างๆ ผู2ท่ีเก่ียวข2องรวมท้ัง
ผู2ทรงคุณวุฒิได2เสียสละเวลาให2ความรู2และข2อเสนอแนะต9างๆ เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธฉบับนี้ มา ณ 
โอกาสนี้ และหวังว9าแผนกลยุทธฉบับนี้ จะเป/นประโยชนและเป/นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
และหน9วยงานต9างๆ ในช9วง 5 ป@ ข2างหน2าต9อไป  

 
 

                     กองนโยบายและแผน 
                     สํานักงานอธิการบดี 
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 

1. ความเป;นมาและกรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ป@ (พ.ศ. 2556-2560) ได2กําหนดข้ึนเพ่ือให2เป/นไปตาม
ข2อกําหนดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (1) ท่ีกําหนดให2สภามหาวิทยาลัย   
มีอํานาจและหน2าท่ีควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอํานาจหน2าท่ีกําหนดโนบายและ
อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ภายใต2    
การนําของ นายจรูญ ถาวรจักร นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังผู2บริหาร
มหาวิทยาลัย ได2มีการประชุม และกําหนดแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในช9วงป@ พ.ศ. 2556-2560     
ไว2  7  ประการดังนี้ 

นโยบายข,อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ให2มหาวิทยาลัย    
ได2รับการรับรองคุณภาพครบทุกมิติจากหน9วยงานต9างๆ ในระดับดีข้ึนไป โดยมหาวิทยาลัยพึงส9งเสริมให2
คณาจารย นักศึกษา ศิษยเก9า ได2มีผลงานท่ีโดดเด9น ได2รับรางวัลและการยกย9องในระดับชาติ รวมท้ังส9งเสริม
คณาจารยของมหาวิทยาลัยฯ ให2มีคุณวุฒิ ผลงานและตําแหน9งทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานของชาติ 

นโยบายข,อท่ี 2 พัฒนาและเพ่ิมบทบาทในการเป;นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท,องถ่ิน 
ด2วยการสร2างผลงานและการดําเนินการท่ีชัดเจนเป/นรูปธรรม โดยจัดให2มีกิจกรรมท่ีหยิบยกปCญหาของท2องถ่ิน
มาทําการวิจัย ให2บริการวิชาการ และนํามาใช2ในการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมุ9งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ       
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาท2องถ่ินและสังคมตามอัตลักษณได2อย9างชัดเจน  

 นโยบายข,อที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยมีการจัด
หลักสูตรปริญญาภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ อย9างน2อย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560 และส9งเสริมให2
หน9วยงานภายใน ตลอดจนคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรได2มีผลงานท่ีเป/นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ   

นโยบายข,อท่ี 4 ผลิตบัณทิตท่ีมีคุณภาพเป;นท่ียอมรับ โดยจัดให2มีการทบทวนปรับปรุง
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให2ทันสมัย สอดคล2องกับความต2องการของสังคม ความก2าวหน2า        
ทางวิชาการ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยกระดับความสามารถของนักศึกษาโดยภาพรวมในด2านภาษา 
คณิตศาสตร การใช2เหตุผล และส9งเสริม ปรับปรุง พัฒนานักศึกษาให2มีอัตลักษณ โดยเฉพาะความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาท2องถ่ิน และความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานในบริบทของการเป/นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน และจัดให2มีการคัดเลือก ส9งเสริมและยกย9องนักศึกษาท่ีมีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) 
เพ่ือเป/นการสร2างชื่อเสียงให2แก9มหาวิทยาลัย 

นโยบายข,อท่ี 5 พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
ในท,องถ่ิน และแสวงหาความรู,ใหมAให,เป;นท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให2มีการบูรณาการ
ศาสตรต9างๆ แบบสหสาขา สร2างเครือข9าย และแสวงหาระดมทรัพยากรเพ่ือสร2างผลงานการวิจัยและ         
การให2บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู2 การใช2ประโยชนจากผลงานวิจัย การให2บริการวิชาการกับสังคม 
ชุมชนในท2องถ่ิน หน9วยงาน ประชาคมวิชาการท้ังภายใน และภายนอกประเทศ 
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นโยบายข,อท่ี 6 พัฒนาเป;นมหาวิทยาลัยขนาดกลางท่ีมีจํานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยูA
อยAางน,อย 12,000 คน โดยจัดให2มีการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจน นําไปปฏิบัติได2จริงในด2านการรับนักศึกษา   
การลงทุนด2านอาคารสถานท่ี ห2องปฏิบัติการ ครุภัณฑ ความต2องการอัตรากําลังและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการบริหารการเงิน  

นโยบายข,อท่ี 7 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย โดยสร2างเสริมความเป/นองคการ
แห9งการเรียนรู2ในมหาวิทยาลัยท่ีมีพลวัตในการพัฒนาด2วยกระบวนการเชิงคุณภาพ และเรียนรู2เติบโตอย9าง
ต9อเนื่อง เสริมสร2างขีดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด2านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมท้ังความเป/น
นานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให2เป/นองคการท่ีมีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ สภาพการทํางานท่ีดี 
การมีสุนทรียะและเป/นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให2บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถ
ดึงดูดคนดีคนเก9งเข2ามาร9วมงานได2 ส9งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย บุคลากรและนักศึกษา 
รวมท้ังส9งเสริมการน2อมนําแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช2 ในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต และเตรียมการเพ่ือรองรับการก2าวสู9การเป/นมหาวิทยาลัยในกํากับ 

2. หลักการและเหตุผล 
จากกรอบนโยบายข2างต2น ประกอบกับการท่ีสังคมโลก ประเทศไทย สังคมได2มีการเปลี่ยนแปลง

อยู9ตลอดเวลา โดยมีประเด็นสถานการณท่ีสําคัญหลายประการ อาทิ ความขัดแย2งในคาบสมุทรเกาหลี การเข2าสู9
ประชาคมอาเซียน การเข2าสู9สังคมผู2สูงวัย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงข้ึนลง นโยบายการบริหาร
การศึกษาท่ีเปลี่ยนไป การแข9งขันของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากข้ึน การท่ีนักเรียนเข2ามาสู9ระบบ
อุดมศึกษาน2อยลง ต9างๆ เหล9านี้ล2วนเป/นปCจจัยท่ีมีผลกระทบต9อมหาวิทยาลัยท้ังในทางตรงและทางอ2อม  

ในการมหาวิทยาลัยจึงต2องเตรียมความพร2อมสําหรับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกล9าว
ข2างต2น โดยได2จัดทําแผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ป@ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ โดยนํานโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยมากําหนดเป;าหมายพร2อมทําการวิเคราะหสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน ปCจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีส9งผลกระทบต9อมหาวิทยาลัย จุดเสริม จุดด2อย เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะได2กําหนดเป;าหมายในอนาคต
อีก 5 ป@ข2างหน2า เพ่ือให2สามารถแข9งขัน กําหนดวิธีการ แนวทางการดําเนินการร9วมกัน การติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงแผน 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือแปลงนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป/นแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะเวล 5 ป@ 

(พ.ศ. 2556-2560) 
 2. เพ่ือเป/นทิศทางการทํางานการวางแผนดําเนินงานให2กับหน9วยงานในอีก 5 ป@ ข2างหน2า 

4. ประโยชน�ท่ีคาดวAาจะได,รับ 
1. เพ่ือกําหนดวิธีการ แนวทางการนําแผนกลยุทธท่ีนําไปสู9การปฏิบัติในช9วงระยะ 5 ป@

ข2างหน2า (พ.ศ. 2556-2560)  
2. เพ่ือใช2เป/นเครื่องมือท่ีช9วยให2มหาวิทยาลัยได2เห็นความเชื่อมโยงของการดําเนินงานต9างๆ ท่ี

ส9งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป/นอุปสรรคต9อกัน  
3. เพ่ือให2มหาวิทยาลัยนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากร

อย9างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
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บทที่ 2 

การประเมินผลการดําเนินงานและการวิเคราะห�สภาพแวดล,อม  

1. ข,อมูลพ้ืนฐาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีประวัติยาวนานกว9า 75 ป@ สมเด็จ
พระปZตุฉาเจ2าฟ;าวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เป/นผู2ก9อต้ังโดยประทานท่ีดิน ประมาณ 4  ไร9        
ให2กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังโรงเรียนฝ]กหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ต้ังอยู9เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี แขวง    
ทุ9งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   

   ในปCจจุบันได2ขยายการเรียนการสอน มาเป/นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม
ราชูปถัมภ ต้ังอยู9เลขท่ี 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีพ้ืนท่ี 381 ไร9 2 งาน 91 ตารางวา 
ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอน 6 คณะ 1 วิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต ได2แก9  

 1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทางด2านอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือให2ได2บุคลากรท่ีมีความรู2ความสามารถทางวิชาการ เป/นคนดี มีคุณธรรม มีความสุภาพอ9อนน2อม 
อดทนสู2งาน บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต2องเป/นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร2อมท่ีจะพัฒนาความรู2
ความสามารถให2ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีได2เป/นอย9างดี 

 2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ9งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป/นผู2นําทางด2านเทคโนโลยีการเกษตร
เพ่ือพัฒนาท2องถ่ิน ได2ทําการวิจัยโดยมุ9งเน2นการหาองคความรู2ใหม9และการวิจัยโดยได2บูรณาการกับภูมิปCญญาไทย
และภูมิปCญญาสากล การบริการวิชาการโดยมุ9งเน2นการให2ความรู2ทางด2านเทคโนโลยีการเกษตรแก9ชุมชน และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การทํานุศิลปวัฒนธรรม 
    3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
สนองความต2องการของท2องถ่ิน ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2 คู9คุณธรรม สํานึกในความเป/นไทย มีความรักและ        
ความผูกพันต9อท2องถ่ินอีกท้ังส9งเสริมการเรียนรู2ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช9วยให2คนในท2องถ่ินรู2 เท9าทัน         
การเปลี่ยนแปลง ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพ่ือมุ9งสู9ความเป/นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปCญญา
ท2องถ่ิน ภูมิปCญญาสากล ส9งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ 
ของคณะเพ่ือพัฒนาท2องถ่ิน พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ2านและเทคโนโลยีสมัยใหม9เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพของคนในท2องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส9งเสริมให2เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา 
และการใช2ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอย9างสมดุลและยั่งยืน เรียนรู2และเสริมสร2าง  
ความเข2มแข็งของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและท2องถ่ิน และเสริมสร2างความเข2มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครู
และบุคคลากรทางการศึกษาให2มีคุณภาพ เสริมสร2างความรู2ความเข2าใจในคุณค9า ความสํานึก และความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท2องถ่ิน ประสานความร9วมมือและช9วยเหลือเก้ือกูลระหว9างมหาวิทยาลัย ชุมชน องคการ
ปกครองส9วนท2องถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในประเทศและต9างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท2องถ่ิน 

4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดการศึกษาทางด2านมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ได2มาตรฐาน และสอดคล2องกับความต2องการของสังคมและท2องถ่ิน และแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ ผลิตบัณฑิตให2มีความรู2คู9คุณธรรม มีความสํานึกในความเป/นไทย พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร2างองคความรู2 
และความเป/นเลิศทางวิชาการด2านมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมุ9งเชื่อมโยงความรู2ท2องถ่ินเข2ากับระดับชาติ
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และภูมิภาค มีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเน2นความร9วมมือกับวัด และชุมชน เพ่ือผสมผสานความรู2ทาง
ตะวันออกเข2ากับตะวันตก อีกท้ังส9งเสริมการฟ̂_นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปCญญาพ้ืนบ2าน เป/นศูนยกลางของ
การอบรมความรู2การบริการทางวิชาการ และการวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให2กับสังคม ชุมชน 
และท2องถ่ิน ส9งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติงานของคณะ พัฒนา
และบริหารคณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการน2อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป/น
แนวทางในการพัฒนาคณะ 

5) คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตให2มีความเป/นผู2นําด2านบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน 
โดยยึดม่ันหลักการ และเหตุผล สามารถบูรณาการองคความรู2 ให2มีคุณธรรม และจริยธรรม จัดการเรียนการ
สอน การวิจัยทางด2านการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชนท่ีตอบสนองความต2องการของประชาคมอาเซียน 
การให2บริการวิชาการท่ีหลากหลายและถ9ายทอดองคความรู2ทางด2านบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน        
จัดกิจกรรมท่ีธํารงไว2 ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมให2นักศึกษา รวมท้ังการส9งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล2อม            
ได2ศึกษาวิจัยวิทยาการ และแสวงหาองคความรู2ใหม9เพ่ือการพัฒนาสู9ระดับสากล การบริหารจัดการ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกร  

6) คณะครุศาสตร เป/นสถาบันท่ีผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป/นองคกร
แห9งการเรียนรู2 วิจัยและพัฒนาองคความรู2และนวัตกรรมทางการศึกษา ให2การบริการทางวิชาการแก9สังคม 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท2องถ่ินและของชาติการซ่ึงผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญา
เอก มายาวนานกว9า 67 ป@ ได2ให2บริการวิชาการด2านการฝ]กอบรมพัฒนาครู และผู2บริหารของโรงเรียนท่ีอยู9ใน
พ้ืนท่ีบริการ     

7) วิทยาลัยนวัตกรรรมการจัดการ เป/นหน9วยงานเทียบเท9าคณะ ท่ีสภามหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน
เพ่ือจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการให2ได2การยอมรับในสังคมวิชาการและองคการการบริหารต9างๆ ท้ังใน
ประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต2 มีการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทาง
วิชาการ ด2านการบริหารจัดการ รวมท้ังมีมาตรฐานการเรียนรู2อย9าง  มีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนางานวิจัย
รวมท้ังสร2างองคความรู2ใหม9ให2กับชุมชน ประชาคมท้ังในท2องถ่ิน ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต2
อย9างต9อเนื่อง ให2บริการทางวิชาการ คําปรึกษา และเทคโนโลยีทางการจัดการท่ีหลากหลายแก9ชุมชน ประชาคม   
ท้ังในท2องถ่ิน จัดให2มีกิจกรรมท่ีธํารงไว2ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย เผยแพร9องคความรู2จาก 
ภูมิปCญญาท2องถ่ินสู9สังคมไทยและสังคมโลกประยุกตแนวพระราชดําริมาปรับใช2ในการพัฒนาหลักสูตร            
สร2างผลงานวิจัย รวมท้ังจัดบริการทางวิชาการในเรื่องท่ีเก่ียวข2องให2แก9ชุมชน ประชาคม ท้ังในท2องถ่ิน ในประเทศ 
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต2 เครือข9ายความร9วมมือทางวิชาการและทางวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและ
องคการการบริหารต9างๆ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส9งเสริมการมีส9วนร9วม และให2ความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให2มีคุณภาพสูง 

8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน เพ่ือให2นักเรียนทุกระดับมีพัฒนาการด2านร9างกายอารมณ สังคม สติปCญญา ได2เต็มศักยภาพ รู2สํานึกรัก
ในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถ่ินและสถาบัน มีทักษะท่ีจําเป/นในการดําเนินชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพ
ท่ีดี มีสุนทรียภาพ อยู9ร9วมกับผู2อ่ืนได2อย9างมีความสุข และได2พัฒนาองคความรู2ของตนเอง และแสวงหาความรู2
เพ่ือให2รู2เท9าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โรงเรียนเป/นแหล9งศึกษา ค2นคว2า ทดลอง ด2านการฝ]กประสบการณ
วิชาชีพท่ีมีมาตรฐาน 
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได2หน9วยงานภายในท่ีจัดบริการท่ีเก่ียวข2องกับการจัดการศึกษาอีก 2 

ศูนยการจัดการศึกษา ได2แก9 
1) ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร   
2) ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแก2ว  

2. การประเมินผลการพัฒนามหาวิทยาลัยในชAวงท่ีผAานมา  

2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรม
ราชูปถัมภ� ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบ9งชี้ มหาวิทยาลัยมี
ผลการประเมิน ในภาพรวมระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.53) โดยมีผลการประเมินแต9ละมาตรฐาน ดังนี้ 

องค�ประกอบท่ี จํานวนตัวบAงช้ี ระดับ คะแนนเฉล่ีย 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินงาน 

1 ดีมาก 5.00 

2. การเรียนการสอน 7 ดี 4.08 

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2 ดีมาก 5.00 

4. การวิจัย 3 ดีมาก 4.85 

5. การบริการวิชาการแก9สังคม 2 ดีมาก 5.00 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 ดีมาก 5.00 

7. การบริหารและการจัดการ 3 ดี 4.25 

8. การเงินและงบประมาณ 1 ดีมาก 5.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 ดีมาก 5.00 

10. นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 2 ดีมาก 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 9 องค�ประกอบ 23 ดีมาก 4.53 
ท่ีมา :  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป@การศึกษา 2554   
         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ระหว9างวันท่ี 15 - 16 สิงหาคม 2555 

จากตารางพบว9า การประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําป@
การศึกษา 2554 ท้ัง 9 องคประกอบ อยู9ในระดับ ดีมาก (อยู9ช9วงคะแนน 4.51 – 5.00) และระดับ ดี (อยู9ช9วง
คะแนน 3.51 – 4.50) ตามลําดับ 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามปF 2555 
 ตามมาตรฐานคุณภาพสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ซ่ึงได2ทําการประเมินมหาวิทยาลัย ในระหว9างวันท่ี 18-20 กันยายน 2555 มีจํานวน 18 ตัวบ9งชี้  มีผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับสถาบัน คือ 4.49 คะแนน ระดับดี สรุปผลการประเมิน
ได2ดังนี้ 
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ตัวบAงชี ้
คะแนนผลการ 

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุAมตัวบAงชี้พ้ืนฐาน 
ด,านคุณภาพบัณฑิต 
1. บัณฑิตปริญญาตรีได2งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป@ 4.35 ดี 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท หรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห9งชาติ 4.62 ดีมาก 
3. ผลงานของผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได2รับการตีพิมพหรือเผยแพร9 4.67 ดีมาก 
4. ผลงานของผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได2รับการตีพิมพหรือเผยแพร9 3.55 ดี 
ด,านงานวิจัยและงานสร,างสรรค� 
5. งานวิจัยหรืองานสร2างสรรคที่ได2รับการตีพิมพหรือเผยแพร9 3.41 พอใช2 
6. งานวิจัยหรืองานสร2างสรรคที่นําไปใช2ประโยชน 5.00 ดีมาก 
7. ผลงานวิชาการที่ได2รับการรับรองคุณภาพ 4.40 ดี 
ด,านบริการวิชาการแกAสังคม 
8. ผลการนําความรู2และประสบการณจากการให2บริการวิชาการมาใช2ในการพัฒนาการเรียน
การสอน และการวิจัย 

5.00 ดีมาก 
 

9. ผลการเรียนและเสริมสร2างความเข2มแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 5.00 ดีมาก 
ด,านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10. การส9งเสริมและสนับสนุนด2านศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบAงชี้ (1) 4.55  ดีมาก 
ด,านการบริการและพัฒนาสถาบัน   
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน2าที่ของสถาบัน 3.75 ดี 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน2าที่ของผู2บริหารสถาบัน 4.15 ดี 
14. การพัฒนาคณาจารย 2.59 พอใช2 
ด,านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
15. ผลการประเมินและสนับสนุนด2านศิลปะและวัฒนธรรม 4.56 ดีมาก 
กลุAมตัวบAงชี้อัตลักษณ� 
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณสถาบัน   
   16.1 ผลการบริหารสถาบันให2เกิดอัตลักษณ 5.00 ดีมาก 
   16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 4.71 ดีมาก 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน2นและจุดเด9นที่ส9งผลสะท2อนเป/นเอกลักษณของสถาบัน 5.00 ดีมาก 
กลุAมตัวบAงชี้มาตรการสAงเสริม 
18. ผลการชี้นํา ป;องกัน หรือแก2ปCญหาของสังคมในด2านต9างๆ    
   18.1 ผลการชี้นํา ป;องกัน หรือแก2ปCญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  ภายในสถาบัน  5.00 ดีมาก 
   18.2 ผลการชี้นํา ป;องกันหรือแก2ปCญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบAงชี้ (2) 4.49 ดี 
ท่ีมา : (ร9าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
         ในพระบรมราชูปถัมภ ระหว9างวันท่ี 18 – 20 กันยายน 2555 
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  จากตารางพบว9า ผลการประเมินในระดับดีมาก 13 ตัวบ9งชี้ ระดับดี 5 ตัวบ9งชี้ และระดับ
พอใช2 2 ตัวบ9งชี้ จากผลการประเมินดังกล9าว ตัวบ9งชี้ท่ีได2ระดับพอใช2 ได2แก9 

2.2.1 ตัวบ9งชี้ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร2างสรรคท่ีได2รับการตีพิมพหรือเผยแพร9 คะแนนการ
ประเมินอยู9ท่ี 3.41 คะแนน คณะกรรมการประเมินมีข2อเสนอแนะ และควรพัฒนา ดังนี้ 

  1)  ผลงานวิจัยในบางคณะวิชายังคงเผยแพร9โดยการลงตีพิมพลงในวารสารของ
มหาวิทยาลัยเป/นส9วนใหญ9 ถึงแม2ว9าวารสารของมหาวิทยาลัยจะอยู9ในฐานข2อมูลของ Thai-Journal Citation 
(TCI) แต9ก็จํากัดอยู9ในด2านสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเท9านั้นยังไม9มีบทความในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วารสารจึงอาจอยู9ในวงจํากัด จึงควรปรับปรุงวารสารของมหาวิทยาลัยให2มีความหลากหลายท้ังใน
ด2านสาขาวิชา ผู2ทรงคุณวุฒิ และประชาสัมพันธให2อาจารยนักวิจัยจากภายนอกสถาบันได2นําผลงานวิจัยมา
ตีพิมพด2วย  

 2) มหาวิทยาลัยควรมีการต้ังศูนยวิจัยเฉพะทางข้ึนในสาขาวิชาหรือในคณะวิชาใดคณะหนึ่ง
ท่ีมีอาจารย เครื่องมือและความพร2อม แล2วพัฒนาศูนยนั้นให2เป/นเป/นเลิศทางสาขาวิชานั้นๆ ให2ได2รับการ
ยอมรับในระดับชาติ จะช9วยให2เป/นแหล9งสร2างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพให2กับมหาวิทยาลัยได2เป/นอย9างดี  

 3) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรับอาจารยใหม9เข2ามาอย9างต9อเนื่อง อาจารยหลายท9านยัง
ขาดประสบการณในการทางวิจัย มหาวิทยาลัยควรมีระบบในการสอนและช9วยเหลืออาจารยใหม9เหล9านี้ให2
สามารถทําวิจัยและผลิตผลงานวิจัยได2 เนื่องจากผลงานวิจัยส9วนใหญ9ยังคงได2มาจากอาจารยท9านเดิมๆ ท่ีมี
ประสบการณสูงอยู9แล2ว  

 4)  ในบางคณะวิชาถึงแม2ว9าจะมีอาจารยจํานวนมาก แต9ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพยังคงมีจํานวน2อย 
เนื่องจากอาจารยมีภาระการสอนท่ีมาก มหาวิทยาลัยจึงควรมีระบบในการลดภาระการสอนของอาจารยลง 
เช9น การจ2างอาจารยพิเศษในบางรายวิชา เพ่ือให2อาจารยประจํา ได2มีเวลาในการทําวิจัยให2มากข้ึน ถึงแม2ว9า
จะต2องใช2เงินทุนมากข้ึน แต9การวิจัยก็เป/นภารกิจสําคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจําเป/นต2องมีการลงทุน 
  2.2.2 ตัวบ9งชี้ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย คะแนนประเมินอยู9ท่ี 2.59 คะแนน คณะกรรมการ
ประเมินมีข2อเสนอแนะ และควรพัฒนา ดังนี้ 

  1) ควรสนับสนุนให2คณาจารยทําผลงานวิชาการต9างๆ และการขอตําแหน9งทางวิชาการ 
  2) ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยในระดับปริญญาเอก 
3) ควรเน2นการพัฒนาคุณลักษณะความเป/นครูให2กับอาจารยผู2สอน โดยเฉพาะอาจารยใหม9 

และควรพัฒนาเทคนิคการสอนให2กับอาจารยผู2สอนอย9างสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะนําไปสู9การพัฒนาศักยภาพของความ
เป/นครูมืออาชีพ และนําไปสู9การพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 4)  ควรมีแนวทางส9งเสริมและสนับสนุนการยกย9องเชิดชูเกียรติอาจารยผู2สอนท่ีเป/นต2นแบบท่ีดี 
และมีการขยายผลอย9างต9อเนื่อง 

2.3  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. 2554  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2554  
ได2ทําการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี โดยมีการกําหนดประเด็นการประเมิน
แยกออกเป/น 8 มิติ ได2แก9 มิติท่ี 1 ด2านการเรียนการสอน มิติท่ี 2 ด2านการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสร2างสรรค 
มิติท่ี 3 ด2านการบริการวิชาการ มิติท่ี 4 ด2านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มิติท่ี 5 ด2านการบริหารจัดการ     
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มิติ ท่ี  6 ด2านการพัฒานาบุคลากรทางการศึกษา มิติ ท่ี 7 ด2านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก            
แนวพระราชดําริ และมิติท่ี 8 ด2านการสร2างเครือข9ายความร9วมมือ ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยสรุปผล
ได2ดังนี้ 

มิติท่ี 1 ด,านการเรียนการสอน 
                          จุดเดAน 

1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเปZดสอนระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท 7 หลักสูตรและปริญญาเอก 6 หลักสูตรซ่ึงช9วยสนองความต2องการในการ
ผลิตกําลังคนระดับสูงให2แก9ภาครัฐและภาคเอกชน 

2. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร และแผนการดําเนินการด2านวิชาการอย9างชัดเจน  
ทําให2หน9วยงานและบุคลากรมีเป;าหมายร9วมกันดําเนินงาน 

3. คณาจารยให2ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู2ท่ีเน2นผู2เรียนเป/นสําคัญทุกหลักสูตร และรายวิชา 

4. มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แม2จะไม9ครบทุก
หลักสูตรแต9เป/นการเริ่มต2นและมีการพัฒนาอย9างต9อเนื่อง 

5. แหล9งส9งเสริมการเรียนรู2มีมากพอในการจัดการเรียนการสอน เช9น ห2องปฏิบัติการ 
สํานักวิทยบริการมีการให2บริการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรู2 เป/นต2น 

6. การจัดการเรียนการสอนมีการใช2สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอน 
เพ่ือส9งเสริมการเรียนรู2ทุกหลักสูตร เช9น ใช2คอมพิวเตอร LCD บทเรียน E-Learning บทเรียนคอมพิวเตอรช9วยสอน 

7. มีการคิดกลยุทธในการรับนักศึกษาในรูปแบบต9างๆ ซ่ึงมีวิธีดีๆ ท่ีมหาวิทยาลัย 
ได2ดําเนินการอยู9แล2ว เช9น การให2โควตาโดยใช2เกณฑความสามารถพิเศษ การให2โควตาแก9โรงเรียนชุมชน
นักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต2 เป/นต2น 

8. มหาวิทยาลัยจัดให2มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคล2องกับคุณลักษณะบัณฑิต เช9น 
การมีจิตสาธารณะ การสร2างลักษณะนิสัย การสร2างบุคลิกภาพให2เหมาะสมกับสาขาวิชา การริเริ่มสร2างสรรคใน
ค2านวิชาชีพการฝ]กทักษะในการปฏิบัติงาน หรือการมีโอกาสได2ฝ]กตนเองในโครงการสหกิจศึกษา การเรียนรู2
จากอาจารย เพ่ือน หรือจากรุ9นพ่ี 

ข,อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมจํานวนอาจารยให2เพียงพอ และให2เป/นไปตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศึกษาในทุกหลักสูตร 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแผนการรับนักศึกษา โดยมีการกําหนดเป;าหมาย    

การรับนักศึกษา ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว สร2างกลยุทธการประชาสัมพันธเข2าถึงกลุ9มเป;าหมายในแต9ละ
คณะท่ีชัดเจน  

3. มหาวิทยาลัยควรเร9ง และผลักดันการพัฒนาหลักสูตรและสร2างหลักสูตรใหม9ตาม
กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและให2สอดคล2องกับความต2องการของตลาดแรงงานและภูมิภาค
อาเซียน 

4. ควรมีการวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยศิลปวัฒนธรรมและ   
การบริการทางวิชาการให2ชัดเจน 
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5. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการพัฒนาอาจารยท้ังด2านคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ   ไม9ว9าจะ
เป/นการให2ทุน หรือการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ หรือการสรรหาอาจารย ท่ีมีความรู2ความสามารถ
มาสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัย 

6. ควรมีการเตรียมตัวให2มีความพร2อมเข2าสู9ประชาคมอาเซียน 

มิติท่ี 2 ด,านการวิจัยส่ิงประดิษฐ�และงานสร,างสรรค� 
     จุดเดAน 

1. ให2ความสําคัญและสนับสนุนให2มีการพัฒนาตนเองด2านการวิจัยและผลิตผลงาน
สร2างสรรค ท้ังในส9วนของการฝ]กอบรมพัฒนา การสนับสนุนให2เข2าร9วมประชุมนําเสนอผลงาน 

2. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให2มีการวิจัยและวิจัยเพ่ือให2ได2ผลงานท่ีดี เช9น 
เงินทุนและขบวนการเผยแพร9 

3. มีการกําหนดเกณฑหรือมาตรการให2อาจารยทําวิจัยอย9างต9อเนื่อง โดยจัดเป/นภาระ
งานและสัญญาและมีการสนับสนุนให2กําลังใจ ให2รางวัลอาจารยในการทําวิจัยเผยแพร9ผลงานรูปแบบต9างๆ 

4. มีผลงานเผยแพร9ระดับนานาชาติมากข้ึน 
  ข,อเสนอแนะ 

1. มีกลยุทธหลักท่ีจะทําให2อาจารยทํางานวิจัยมากข้ึน 
2. ส9งเสริมสนับสนุนและจัดให2มีการเชื่อมโยงการวิจัยกับภารกิจอ่ืนให2มากข้ึน 
3. ส9งเสริมให2มีทุน รางวัล และการสนับสนุนให2กําลังใจให2มากข้ึน 
4. มีระบบกลไกในการดูแลคุณภาพให2มากข้ึน 
5. มีการวิจัยเป/น Theme และ Team ให2มากข้ึน 
6. มีการสร2าง Network ทางการวิจัยให2มากข้ึน (โดยเฉพาะกับต9างประเทศ)  

มิติท่ี 3 ด,านบริการวิชาการ  
จุดเดAน 
1. คณะและหน9วยงานระดับคณะ มีโครงการบริการวิชาท่ีหลากหลาย และสอดคล2องกับ

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพท่ีตอบสนองตามความต2องการพัฒนา

และเสริมสร2างความเข2มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
3. มหาวิทยาลัยมีแหล9งให2บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีได2รับการยอมรับระดับชาติ 1 

แหล9ง คือ     ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยได2รับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

4. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
5. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการให2กับคณะ 
6. มหาวิทยาลัยมีการจัดฝ]กอบรมและจัดทําโครงการด2านบริการวิชาการ โดยมีสํานัก

ส9งเสริมการเรียนรู2และบริการวิชาการเป/นหน9วยงานท่ีรับผิดชอบในการส9งเสริมสนับสนุนและดําเนินงาน
ร9วมกับคณะ ศูนยและสํานักต9างๆ 
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7. โครงการบริการวิชาการทุกโครงการ มีการประเมินผลสําเร็จโดยใช2เกณฑของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบวิชาการ แบบ 3 มิติ คือ ประเมินด2านความรู2 ด2านความพึงพอใจ และด2านการ
นําไปใช2 อยู9ในระดับดีมาก 

8. มหาวิทยาลัยมีเครือข9ายความร9วมมือกับหน9วยงานภายนอก ในการให2บริการทาง
วิชาการ 

9. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการสํารวจความต2องการของชุมชนหรือหน9วยงานท่ีจะไป
ให2บริการวิชาการก9อน เพ่ือนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนดําเนินงานบริการวิชาการ 

10.มหาวิทยาลัยมีการกําหนดกฎเกณฑ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการให2บริการ
วิชาการ โดยจัดทําเป/นคู9มือการให2บริการวิชาการ 

ข,อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให2คณะทุกคณะมีโครงการบริการวิชาการ โดยเน2นการสร2าง

ความร9วมมือจากหน9วยงานภายนอก 
2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให2คณะจัดหารายได2ท่ีเกิดจากการให2บริการทางวิชาการของ

คณะให2มากยิ่งข้ึน 
3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให2อาจารยได2ดําเนินงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการ

เรียนการสอนและงานวิจัย 
4. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมบริการวิชาการได2กว2างขวางยิ่งข้ึน 

มิติท่ี 4 ด,านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดเดAน 
1. มหาวิทยาลัยมีสํานักศิลปวัฒนธรรม ทําหน2าท่ีรับผิดชอบงานด2านการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให2ความสําคัญต9อการบูร

ณาการกับ การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก9สังคม 
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดทําวารสารวัฒนธรรม และโครงการจัดทําฐานข2อมูลเว็บไซต

สํานักวัฒนธรรม 
4. มหาวิทยาลัยมีการส9งเสริมด2านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให2มี

โครงการเผยแพร9และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต9างประเทศ 
ข,อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดแหล9งเรียนรู2ด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการสร2างและพัฒนาองคความรู2ในงานศิลปวัฒนธรรมท่ีสามารถ

เผยแพร9ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. มหาวิทยาลัยควรมีการสร2างเครือข9ายความร9วมมือด2านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน 
4. มหาวิทยาลัยจะต2องสร2างความตระหนักและจิตสํานึกร9วมในเรื่องของการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมให2เกิดข้ึนกับอาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษยเก9าและประชาชนในชุมชน 
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มิติท่ี 5 ด,านการบริหารจัดการ 
จุดเดAน 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได2ดําเนินการบริหารจัดการ

ท้ังองคกรอย9างเข2มแข็งท้ังในด2านการควบคุมการดําเนินงานให2เป/นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข2อบังคับ
อย9างเคร9งครัด  

2. มีการกระจายอํานาจหน2าท่ีและความรับผิดชอบอย9างเป/นระบบและมีความเหมาะสม  
3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีมุ9งผลสัมฤทธิ์ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป@

การศึกษา 2554 ตามประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือใช2เป/นแนวทางในการดําเนินงาน  
4. มีการทบทวนประสิทธิผลของแผนการดําเนินงานโดยจัดทํารายงานผลการประเมิน

แผนกลยุทธตามตัวบ9งชี้ 2553-2556 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป@งบประมาณ 
2554 

5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและระบบส9งเสริมด2านจรรยาบรรณ และจริยธรรม ของ
บุคลากร 

6. มหาวิทยาลัยให2ความสําคัญต9อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกัน
คุณภาพ จัดให2มีเครือข9ายการประกันคุณภาพ 

7. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในระบบการบริหารงบประมาณ และมีร2อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรเพ่ิมข้ึนจากป@ 2553 อย9างชัดเจน 

8. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการติดตามการใช2งบประมาณท้ังคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยได2อย9างมีประสิทธิภาพและมีการจัดทํารายงานการใช2งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรได2อย9าง
เหมาะสม 

ข,อเสนอแนะ 
1. จากการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ยังไม9พบกระบวนการในการสํารวจความพึงพอใจ

ของบุคลากรภายใต2การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในส9วนของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การรับ
ข2อมูลย2อนกลับ (Feedback) จากบุคลากร เป/นข2อมูลสําคัญท่ีจะช9วยให2เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการท้ังองคกร 

2. ควรมีการวิเคราะหและดําเนินการในเชิงรุกเพ่ือแก2ไขปCญหารายได2ท่ีไม9เป/นไปตาม
เป;าหมาย โดยเฉพาะในคณะท่ีมีจํานวนนักศึกษาลดลงอย9างต9อเนื่อง  

3. จากรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธตามตัวบ9งชี้ 2553-2556 ประจําป@งบประมาณ 
2554 นั้น พบว9า 

3.1. ยังไม9มีการรายงานผลสําเร็จของตัวชี้วัด (KPIs) ท้ัง 12 ตัวตามเป;าประสงคท้ัง 3 
ด2าน จึงเสนอให2มหาวิทยาลัยต2องมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลของตัวชี้วัดท้ัง 12 ตัวชี้วัดอย9าง
ต9อเนื่อง และรายงานผลให2กับสภามหาวิทยาลัยอย9างน2อยป@ละ 2 ครั้ง 

3.2. ตัวชี้วัดความสําเร็จของบางโครงการ/กิจกรรมนั้น มีการวัดผลท่ีไม9ชัดเจน เช9น วัด
ระดับความสําเร็จและรายงานเฉพาะจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ เป/นต2น 

3.3. การกระจายงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรนั้น มหาวิทยาลัยยังคงให2
ความสําคัญในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 และ 4 โดยจัดสรรงบประมาณประมาณร2อยละ 90 
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3.4. การเบิกใช2งบประมาณยังอยู9ในระดับเพียงร2อยละ 69 โดยท่ีการใช2งบประมาณ 
ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 นั้นใช2เพียงร2อยละ 30 และยังคงใช2เกินงบประมาณท่ีตั้งไว2สําหรับโครงการ/กิจกรรม
ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

4. เสนอให2จัดทําเกณฑการประเมินผลงานของผู2บริหารหน9วยงานให2สอดคล2องกับ
แผนการปฏิบัติราชการด2วย เพ่ือให2เกิดถ9ายทอดแผนฯ ลงไปสู9บุคลากรทุกระดับ 

5. วิเคราะหโครงการและกิจกรรมท่ีมีการใช2งบประมาณท่ีไม9เป/นไปตามท่ีกําหนด และ
รายงานต9อผู2บริหาร 

มิติท่ี 6 ด,านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเดAน 
1. คณะทุกคณะและหน9วยงานของมหาวิทยาลัยได2จัดทําแผนการดําเนินงานด2านการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังในมหาวิทยาลัยและหน9วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
2. มีการติดตามประเมินผลตามแผน และโครงการต9างๆ 
3. มหาวิทยาลัยมีศูนยศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีช9วยเสริมสร2าง

ความเข2มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให2มีคุณภาพ และมาตรฐานท่ี
เหมาะสมกับการเป/นวิชาชีพชั้นสูง 

4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาอาจารยด2านความรู2 ความเข2าใจเก่ียวกับหลักสูตรการ
สอน นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาไปสู9การเรียนการสอนท่ีเน2นผู2เรียนเป/นสําคัญ 

5. อาจารยและนักศึกษามีความภาคภูมิใจในชื่อของมหาวิทยาลัย 
ข,อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย แผนการดําเนินการให2อาจารยได2พัฒนาความรู2และทักษะ

การเรียนการสอนท่ีเน2นผู2เรียนเป/นสําคัญอย9างต9อเนื่อง และจัดกิจกรรมร9วมกันระหว9างอาจารยและนักศึกษา 
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายคัดเลือกอาจารยและบุคลากรดีเด9น เพ่ือสร2างขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน 
3. สนับสนุนอาจารยให2ใช2สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน 
4. พัฒนาความรู2ด2านภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ2านให2กับอาจารย เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน 

มิติท่ี 7 ด,านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
จุดเดAน 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนในการดําเนินโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ซ่ึงได2รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย กลุ9มเป;าหมาย ได2แก9 นักศึกษา ประชาชน ข2าราชการบุคลากร กลุ9ม
เกษตรกร และชาวบ2าน โดยมีจุดมุ9งหมายเพ่ือให2กลุ9มเป;าหมายเหล9านี้ได2พัฒนาความรู2ตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท รู2จักการแก2ปCญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดรายวิชาท่ีมีสาระเก่ียวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ2าอยู9หัว และสอดคล2องกับแนวทางการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได2แก9 วิชาตามรอยเบื้อง
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พระยุคลบาท ในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จัดให2กับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคน เพ่ือสร2างจิตสํานึก เรียนรู2
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และปลูกฝCงความจงรักภักดีต9อสถาบันพระมหากษัตริย  

3. มหาวิทยาลัยมีหน9วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักส9งเสริมการเรียนรู2และบริการ
วิชาการ ในการน2อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินงานในรูปแบบโครงการบริการวิชาการแก9ท2องถ่ิน
และชุมชน 

4. มหาวิทยาลัยได2จัดต้ังศูนยการเรียนรู2เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 1 ศูนย สถานีย9อย 9 
สถานี ได2แก9สถานีน้ําหมักชีวภาพ สถานีผลิตภัณฑในครัวเรือน สถานีธนาคารต2นไม2 สถานีแปรรูปสมุนไพร 
สถานีเห็ด สถานีดิน สถานีปุyย สถานีขยะและแกzสชีวภาพ และสถานีไบโอดีเซล เพ่ือเป/นแหล9งเรียนรู2และ
ฝ]กอบรมให2กับบุคลากร นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ข,อเสนอแนะ 
1. ควรให2นักศึกษามีส9วนร9วมในการเสนอโครงการและมีส9วนในการดําเนินงานสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือเป/นการสร2างจิตสํานึกในการรับรู2และร9วมแก2ปCญหาของชุมชนและ
ท2องถ่ินให2กับนักศึกษา  

2. ควรมีโรงเรียนเครือข9าย ชุมชน ในการขยายการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริให2กว2างขวางมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการขยายผลการจัดการอบรม และส9งเสริมการเรียนรู2สู9โรงเรียนและชุมชนอย9าง
เป/นระบบ 

มิติท่ี 8 ด,านการสร,างเครือขAายความรAวมมือ  
จุดเดAน 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายยุทธศาสตรท่ีชัดเจนในด2านการสร2างเครือข9ายความร9วมมือและใช2

ประโยชนจากเครือข9ายในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. หน9วยงานภายในมหาวิทยาลัยให2ความสําคัญในการสร2างเครือข9ายความร9วมมือระหว9าง

มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย/ชุมชนและหน9วยงานอ่ืนๆ ท้ังในและต9างประเทศ 
ข,อเสนอแนะ 
1. ควรมีเครือข9ายความร9วมมือกับชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมากข้ึน 
2. ควรมีการสรุปผลการดําเนินการในการทําความร9วมมือกับเครือข9ายต9างๆ ในแต9ละด2าน 

เช9น ด2านประกันคุณภาพ ด2านการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา (กรณีการทํา MOU กับสถาบันการศึกษา
ในต9างประเทศ เป/นต2น) 

3. สถานการณ�การเปล่ียนแปลงท่ีสAงผลกระทบตAอการพัฒนามหาวิทยาลัย  
การพัฒนามหาวิทยาลัยในช9วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับท่ี 11            

(พ.ศ. 2555-2559)  เป/นช9วงเวลาท่ีจะต2องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต9างๆ ท่ีสําคัญ ท้ังระดับโลกและในประเทศ 
รวมท้ังปCจจัยภายในมหาวิทยาลัย ท่ีคาดว9าจะส9งผลกระทบต9อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจําเป/นต2อง
วิเคราะหและประเมินปCจจัยต9างๆ พร2อมท้ังประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร2อมและจัดทํา
แผนท่ีสอดรับกับปCจจัยและการเปลี่ยนแปลงต9างๆ ดังนี้  

 



14 
 

3.1 การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
           สถานการณโลกเป/นประเด็นท่ีทุกประเทศต2องตระหนักและให2ความสําคัญ เนื่องจากปCจจัย

ต9างๆ อาจจะส9งผลกระทบต9อการดํารงอยู9ของประชาคมโลก ซ่ึงประกอบด2วย การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในป@ พ.ศ. 2558 การเปลี่ยนแปลงโครงสร2างประชากร การเปลี่ยนแปลง ด2านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม ความก2าวหน2าทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการก9อการร2าย สรุปได2ดังนี้  

3.1.1 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ศตวรรษแห9งเอเชีย”  
การปรับตัวเข2าสู9เศรษฐกิจโลกในหลายภูมิภาคท่ัวโลกแบบหลายศูนยกลาง 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียท่ีจะทวีความสําคัญเพ่ิมข้ึน ทําให2เกิดการเคลื่อนย2ายอย9างเสรีของเงินทุน สินค2า 
บริการ และคนภายในกลุ9มประเทศต9างๆ รวมท้ังการรวมกันเป/นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
ในป@ 2558 ในกลุ9ม 10 ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต2 ซ่ึงจะมีการรวมกลุ9มเป/นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนก9อน ทําให2เกิดการรวมกันเป/นตลาดเดียวการเคลื่อนย2ายแรงงาน ความรู2 การลงทุนและอ่ืนๆ 
นอกจากนี้การเติบโตทางด2านเศรษฐกิจใหม9ของกลุ9มประเทศ เช9น จีน และอินเดีย ท่ีคาดว9าจะเป/นตัวจักร
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเข2าสู9สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู2 ท่ีทําให2ประเทศในกลุ9ม
อาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได2ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรระดับสูงและแรงงานมี
ฝ@มือ การลงทุน และความรู2 ได2อย9างเสรี ซ่ึงประเทศไทยได2ลงนามข2อตกลงยอมรับร9วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแล2ว 
7 สาขา คือ แพทย ทันตแพทย พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก และช9างสํารวจ ดังนั้นประเทศไทยจึงต2อง
เตรียมความพร2อมในหลายด2าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังทางด2านการศึกษา ด2านภาษา ทักษะฝ@มือ
แรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกต9างๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช2ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมอย9างยั่งยืนในระดับภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต9อความม่ันคงของประเทศและคน
ไทย ท้ังในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 3.1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร2างประชากร  
ปCจจุบันประเทศท่ีพัฒนาแล2วหลายประเทศกําลังเข2าสู9สังคมผู2สูงอายุ                

ในขณะเดียวกันประเทศกําลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได2ก2าวเข2าสู9
การเป/นสังคมผู2สูงอายุแล2วในช9วง 5 ป@ ท่ีผ9านมา ซ่ึงทําให2เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การย2ายถ่ินของ
แรงงานข2ามชาติท้ังแรงงานท่ีมีฝ@มือและไร2ฝ@มือเพ่ือทดแทนกําลังแรงงานในประเทศท่ีเป/นสังคมผู2สูงอายุ การเกิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร2างการผลิตเปลี่ยนจากการใช2แรงงานมาเป/นการใช2     
องคความรู2และเทคโนโลยีมากข้ึน ทําให2การพัฒนาคนมุ9งสร2างให2มีความรู2 มีศักยภาพ ทักษะและความชํานาญ 
ควบคู9กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนกําลังแรงงานท่ีขาดแคลน ประเทศท่ีเข2าสู9สังคมผู2สูงอายุจะมีรายจ9าย
ด2านสุขภาพเพ่ิมข้ึนทําให2งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาด2านอ่ืนๆ ลดลง ปCจจัยดังกล9าวจะเป/นท้ังโอกาส
และอุปสรรคต9อประเทศไทย โดยด2านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค2าและบริการ       
ด2านการแพทยและสุขภาพ แต9ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต2องปรับตัวเตรียมความพร2อมด2านโครงสร2าง
พ้ืนฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับ   การเข2าสู9สังคมผู2สูงอายุ รวมท้ังยังต2องเตรียมรับมือกับปCญหา
จํานวนแรงงานท่ีจะขยายตัวช2าลงและมีจํานวนลดลงในอนาคต ซ่ึงอาจจะเป/นอุปสรรคต9อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว  
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3.1.3  การเปลี่ยนแปลงด2านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม  
             การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก9อให2เกิด

แรงกดดันและการใช2ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมให2เสื่อมโทรมลง ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ท่ีทําให2เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ9อยครั้งและทวีความรุนแรงมากข้ึนๆ เป/นเหตุให2เกิดการสูญเสียพ้ืนท่ีป�าไม2
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังสร2างความเสียหายต9อโครงสร2างพ้ืนฐาน ตลอดจนการเกิดโรคระบาด
และแพร9เชื้อโรคท่ีมีรหัสพันธุกรรมใหม9อย9างไม9สิ้นสุด ก9อให2เกิดปCญหาสุขภาพของประชากรและส9งผลต9อผลิต
ภาพของกําลังแรงงาน รวมท้ังการสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ปCญหาการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศ
ส9งผลซํ้าเติมให2ปCญหาการขาดแคลนอาหารและสินค2าทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนตามมา  

สําหรับปCญหาด2านพลังงานนั้น พลังงานท่ีใช2อยู9ในปCจจุบันมีแนวโน2มลดลง
จนต2องพ่ึงพิงการนําเข2าพลังงานจากต9างประเทศท่ีมีราคาสูง รวมท้ังความไม9แน9นอนของราคาน้ํามันซ่ึง         
มีแนวโน2มเพ่ิมสูงข้ึน ทําให2หลายประเทศหันมาให2ความสําคัญกับพลังงานทดแทน อย9างไรก็ตามนโยบายเรื่อง
พลังงานทดแทนก็ต2องพิจารณาเรื่องความสมดุลระหว9างการปลูกพืชอาหารและพลังงาน ซ่ึงอาจทําให2เกิดการ
แย9งชิงพ้ืนท่ีเพาะปลูกหรือปCญหาอ่ืนๆ ตามมา ดังนั้น ประเทศไทย จึงต2องยกระดับมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล2อมให2มีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ และปรับรูปแบบการผลิตสินค2าและ
บริการให2เป/นมิตรกับสิ่งแวดล2อมมากข้ึนขณะเดียวกันต2องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช2พลังงานและพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก เพ่ือรองรับความต2องการใช2พลังงานในประเทศ และลดการปล9อยกzาซเรือนกระจกท่ีเป/นสาเหตุ
สําคัญของภาวะโลกร2อน 

3.1.4 ความก2าวหน2าทางเทคโนโลยี  
 ความก2าวหน2าอย9างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนําเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญต9อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ัง
ตอบสนองการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน เช9น การส9งเสริมเศรษฐกิจสร2างสรรค การพัฒนาพลังงานและ
วัสดุต9างๆ จากพืช การทดแทนแรงงานด2วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทางานของ
ผู2สูงอายุ เป/นต2น ขณะเดียวกันก็เป/นภัยคุกคามต9อความม่ันคงของประเทศ เช9น การจารกรรมข2อมูลธุรกิจหรือ
ข2อมูลส9วนบุคคล การใช2สื่อเผยแพร9ข2อมูลเท็จ และเป/นเครื่องมือของการก9อการร2าย เป/นต2น ในอีกด2านหนึ่ง
ของอุปสรรคคือการเกิดช9องว9างในการเข2าถึงเทคโนโลยีท่ีไม9เท9าเทียมกันของกลุ9มคนในสังคม ทําให2เกิดความ
เหลื่อมล้ําในการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนด2านวัฒนธรรมอย9างหลากหลายผ9านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอาจ
นําไปสู9วิกฤตศีลธรรมและปCญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมา ดังนั้นประเทศไทยจําเป/นต2องมีการบริหารจัดการองค
ความรู2อย9างเป/นระบบท้ัง การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนประยุกตใช2วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเข2ากับ
วัฒนธรรมและภูมิปCญญาท2องถ่ิน เพ่ือสร2างคุณค9าและมูลค9าเพ่ิมให2กับผลิตภัณฑและบริการ และบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปCญญาอย9างมีประสิทธิภาพ  

3.1.5 การก9อการร2าย  
การก9อการร2ายเป/นภัยคุกคามต9อประชาคมโลก ซ่ึงภัยก9อการร2ายและ

อาชญากรรมนับวันมีแนวโน2มขยายตัวท่ัวโลกและรุนแรง สําหรับประเทศไทยสถานการณการก9อการร2ายใน
ต9างประเทศ อาจส9งผลต9อแรงจูงใจในเชิงอุดมการณทางศาสนาและลัทธิความเชื่อต9างๆ ทําให2สถานการณ
ความไม9สงบในพ้ืนท่ีภาคใต2ของประเทศยังคงมีอยู9ต9อไป ในขณะเดียวกันแนวโน2มความก2าวหน2าทาง
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคาดว9าจะทําให2ขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกลุ9มการก9อการร2ายเพ่ิมข้ึน 
และก9อให2เกิดความเสียหายอย9างรุนแรงและเป/นวงกว2างมากข้ึนกว9าเดิม  

3.2 การเปล่ียนแปลงภายในประเทศไทย  
     บริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทยต2องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน ประกอบด2วย        

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สรุปได2ดังนี้  

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด2านเศรษฐกิจ  
อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู9ในเกณฑดี 

ขณะเดียวกันโครงสร2างการผลิตและบริการได2ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด2วยภาคเกษตรสู9ภาคอุตสาหกรรม 
ซ่ึงมีบทบาทสูงต9อระบบเศรษฐกิจไทย ทําให2มีสัดส9วนต9อผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมข้ึนอย9างรวดเร็ว 
อย9างไรก็ตาม ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรม  ยังอยู9ในระดับตํ่า เนื่องจากความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมและการดูดซับเทคโนโลยีจากต9างประเทศยังคงค9อนข2างน2อย สําหรับภาคเกษตรซ่ึงเป/นแหล9ง
สร2างรายได2หลักของประชาชนส9วนใหญ9ในประเทศและเป/นฐานในการสร2างมูลค9าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม 
ในขณะท่ีภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสร2างมูลค9าเพ่ิมให2แก9เศรษฐกิจของประเทศ  

ในมิติของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศกับเศรษฐกิจต9างประเทศทําให2
เกิดการชะลอกิจกรรมทางการค2าและการลงทุน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญต9อการเติบโตเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจ
โลกท่ีถดถอยเนื่องจากวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทําให2บทบาทของการลงทุนและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน2มลดลง รวมท้ังระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีความอ9อนแอด2านปCจจัยสนับสนุน
ทางด2านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษา คุณภาพการบริการของโครงสร2างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบทางเศรษฐกิจท่ีไม9เอ้ือต9อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงทาให2ประเทศไทยต2องเร9งพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้นเศรษฐกิจสร2างสรรค (Creative Economy) เพ่ือเพ่ิม
มูลค9า (Added-Value) ของสินค2าและบริการท่ีสร2างสรรคมากข้ึน จะเป/นการขับเคลื่อนทางด2านเศรษฐกิจและ
ทําให2สามารถแข9งขันได2 

นอกจากนี้ปCญหาอุทกภัยยังส9งผลกระทบต9อเศรษฐกิจข้ันรุนแรง โดยสภาวะ
น้ําท9วมครั้งใหญ9ในปลายป@ 2554 ทําให2เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง และส9งผลกระทบกับโครงสร2างการผลิตของ
ไทยในทุกด2าน ท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท9องเท่ียว รวมถึงความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจ 
โดยมีมูลค9าความเสียหายรวมท้ังสิ้น 58,494.6 ล2านบาท และส9งผลให2อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) 
ของไทยลดลงเกือบ 2 เท9า โดยภายหลังการฟ̂_นฟูคาดว9าเศรษฐกิจไทยน9าจะเติบโตได2ดี จากการลงทุนของ
ภาครัฐเพ่ือฟ̂_นฟูโครงสร2างพ้ืนฐานท่ีได2รับความเสียหายจากวิกฤติน้ําท9วม กอปรกับการมีมาตรการสนับสนุนท้ัง
ในด2านสินเชื่อ และมาตรการภาษี เพ่ือการฟ̂_นฟูภาคเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ ท่ีจะเป/นปCจจัยสําคัญ
ต9อการสร2างงาน สร2างรายได2 ซ่ึงจะส9งผลให2มีเม็ดเงินเข2าสู9ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และเป/นปCจจัยขับเคลื่อนอุป
สงคภายในและต9างประเทศให2ขยายตัวได2อย9างต9อเนื่อง 

3.2.2 การเปลี่ยนแปลงด2านสังคม 
ประเทศไทยอยู9ในกลุ9มประเทศกําลังพัฒนา ท่ีกําลังก2าวเข2าสู9สังคมผู2สูงอายุ

จากการมีโครงสร2างประชากรในวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน และโครงสร2างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส9วน
ลดลงอย9างต9อเนื่อง จะทําให2ประเทศไทยเผชิญกับการขาดแคลนกําลังแรงงานในอนาคตท่ีอาจส9งผลกระทบต9อ
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ผลิตภาพการผลิตของประเทศ นอกจากนี้ การอพยพย2ายถ่ินของประชากรจากชนบทเข2ามาทางานในเมือง
อย9างต9อเนื่อง ส9งผลให2สัดส9วนประชากรในเขตเมืองเพ่ิมข้ึนและมีความเป/นเมืองมากข้ึน 

ด2านคุณภาพการศึกษาของคนไทยขยายตัวเชิงปริมาณอย9างรวดเร็ว ระดับ
การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน2มสูงข้ึน แต9คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ความสามารถในการ
เรียนรู2และการประยุกตใช2ความรู2ของคนไทยยังอยู9ในระดับตํ่า คุณภาพการศึกษายังไม9เพียงพอต9อการปรับตัว
ให2เท9าทันการเปลี่ยนแปลงและเข2าสู9สังคมเศรษฐกิจฐานความรู2 อีกท้ังกําลังคนในวัยทํางานยังขาดแคลนท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การลงทุนด2านการวิจัยและพัฒนาของไทยตํ่ากว9าค9าเฉลี่ยโลกถึงประมาณ 5 เท9า 
จึงเป/นจุดอ9อนของคนไทยในการสร2างองคความรู2 และนวัตกรรม รวมท้ังการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ ซ่ึงทําให2
ประเทศไทยต2องเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนามากข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข9งขันของ
ประเทศไทยในระดับสากล 

ด2านสุขภาวะของคนไทย พบว9า คนไทยสามารถเข2าถึงหลักประกันสุขภาพ
อย9างท่ัวถึงจากการดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ2วนหน2า อย9างไรก็ตามคนไทยส9วนใหญ9กําลังเผชิญกับ
การเจ็บป�วยด2วยโรคท่ีป;องกันได2ท้ังโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ และมะเร็ง 
ท่ีมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึนอย9างต9อเนื่อง รวมท้ังโรคอุบัติใหม9และโรคระบาดซํ้าท่ีเป/นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน            
ในขณะเดียวกันประชาชนได2รับการคุ2มครองทางสังคมเพ่ิมข้ึนและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ 
แต9ก็ยังไม9ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ9มผู2ด2อยโอกาสอย9างท่ัวถึง 

ด2านคุณภาพสังคมและปCญหาความยากจน ในประเทศไทยพบว9าความเหลื่อม
ล้ําทางรายได2ของประชากรและโอกาสการเข2าถึงทรัพยากรยังเป/นปCญหาการพัฒนาประเทศ การกระจาย
รายได2ปรับตัวดีข้ึนอย9างช2าๆ แต9ก็ยังคงเป/นปCญหาท่ีต2องได2รับการจัดลําดับความสําคัญ เนื่องจากเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนแล2วยังคงมีความเท9าเทียมทางด2านรายได2น2อยกว9าหลายประเทศ ซ่ึงปCญหาดังกล9าว
นับเป/นปCจจัยลดทอนความเข2มแข็งทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทางสังคม และทําให2ประชาธิปไตยอ9อนแอ 

สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด2านคุณธรรมและจริยธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน ท่ีเป/นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงอย9างรวดเร็วผ9านกระแส
โลกาภิวัตนและโลกไซเบอร ทําให2การถ9ายทอดและปลูกฝCงค9านิยมท่ีดีงามและภูมิปCญญาท2องถ่ินไปสู9คนรุ9นใหม9
ถูกละเลยไป ระบบคุณค9าของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และความช9วยเหลือซ่ึงกันและกัน
เริ่มเสื่อมถอยลง นําไปสู9ค9านิยมและพฤติกรรมท่ีเน2นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพ่ิมมากข้ึน ส9งผลให2ความมี
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดน2อยลง 

3.2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
       จากการเพ่ิมข้ึนของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุ9งการเจริญเติบโตและ

การแข9งขันทางด2านการค2า และการลงทุน ส9งผลให2ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ส9งผลกระทบต9อความ
สมดุลของระบบนิเวศ ก9อให2เกิดปCญหาอุทกภัยและภัยแล2งทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ อีกท้ังทรัพยากรดินท่ีเป/น
ปCจจัยการผลิตท่ีสําคัญ มีความเสื่อมโทรมในระดับรุนแรงและยังมีปCญหาความขัดแย2งในการใช2ประโยชนท่ีดิน 
รวมท้ังการขยายตัวของเมือง และขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซ่ึงรุกล้ําพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากข้ึน          
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปCญหาภาวะโลกร2อน ส9งผลซํ้าเติมต9อปCญหาด2านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมอย9างรุนแรงซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากการปล9อยกzาซเรือนกระจกในกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
รวมท้ังการตัดไม2ทําลายป�า ส9งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ ท้ังด2านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล2อม        
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เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝC�งอย9างต9อเนื่อง เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ             
เกิดความเสียหายต9อผลผลิตทางการเกษตร การสูญเสียท่ีดินทํากิน ตลอดจนแหล9งท9องเท่ียวท่ีสําคัญเกิดความ
เสียหาย ซ่ึงผลกระทบเหล9านี้ล2วนส9งผลต9อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน  

ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังต2องเผชิญกับความท2าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด2านภูมิอากาศและความต2องการพืชพลังงานท่ีส9งผลต9อความม่ันคงด2านอาหารแต9ผลผลิตเกษตรก็ยังมี
เพียงพอ สําหรับการบริโภคและส9งออก แม2ว9าจะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไปสู9พืชพลังงานเพ่ิมข้ึนก็ตาม 
อย9างไรก็ดีผลกระทบจะเกิดข้ึนมากหรือน2อยข้ึนอยู9กับความสามารถในการพัฒนายกระดับคุณภาพระบบการ
ผลิตของภาคการเกษตรในอนาคต รวมถึงแนวนโยบายภาคเกษตรของประเทศท่ีให2ความสําคัญในการเลือก
ส9งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอย9างสมดุล  

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสถานะด2านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
        ในปCจจุบันการพัฒนาด2านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เกิดการพัฒนา

รูปแบบใหม9อย9างต9อเนื่อง โดยการหลอมรวมของศาสตรต9างๆ เข2าด2วยกัน แต9ประเทศไทยยังขาดการเตรียม
ความพร2อมให2ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และรองรับการแข9งขันในอนาคต ท้ังฐานความรู2 ความตระหนัก 
ข2อมูลข9าวสาร บุคลากรการวิจัย โครงสร2างพ้ืนฐาน จึงจําเป/นต2องเร9งปรับตัวโดยสร2างขีดความสามารถในการ
แข9งขันของประเทศ ท่ีเน2นการวิจัยและพัฒนาอย9างเป/นระบบ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด2านวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 4 สาขา ได2แก9 เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และนาโนเทคโนโลยี ท้ังนี้หากพิจารณาศักยภาพในการสร2างผลงานวิจัยและพัฒนา ในปCจจุบันถือว9า
ประเทศไทยยังอ9อนด2อยในด2านนี้ ท้ังจํานวนบุคลากรด2านการวิจัยและพัฒนา และการลงทุนด2านการวิจัยและ
พัฒนาท่ีต่ํากว9าประเทศพัฒนาแล2ว เช9น ญ่ีปุ�น และสิงคโปร  

3.3 กรอบแผนยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาหนAวยงานภายนอกท่ีเก่ียวข,องกับอุดมศึกษา  
     มหาวิทยาลัยได2ศึกษาปCญหาอุปสรรค แนวโน2ม และสภาวการณท้ังปCจจุบันและอนาคต และต2อง

พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯมหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหน9วยงานภายนอกต9างๆ         
ท่ีเก่ียวข2องกับอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดทิศทางและเป;าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให2สอดคล2องกัน เช9น 
แผนการบริหารราชการแผ9นดิน พ.ศ. 2555-2558  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับท่ี 11    
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป@ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนยุทธศาสตรอาเซียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

3.3.1 แผนการบริหารราชการแผ9นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี)  

รัฐบาลวางแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให2บรรลุภารกิจภายใต2แนวทางพ้ืนฐานหลัก 3 
ประการ คือ  

หนึ่ง เพ่ือนําประเทศไทยไปสู9โครงสร2างเศรษฐกิจท่ีสมดุล มีความเข2มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะเป/นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการสร2างการเติบโตอย9างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช9วงวัย ถือเป/นปCจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู9รอดและแข9งขันได2ของ
เศรษฐกิจไทย  

สอง เพ่ือนําประเทศไทยสู9สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันทและอยู9บนพ้ืนฐานของหลัก
นิติธรรมท่ีเป/นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติท่ีเท9าเทียมกันต9อประชาชนคนไทยทุกคน  
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สาม เพ่ือนําประเทศไทยไปสู9การเป/นประชาคมอาเซียนในป@ 2558 อย9างสมบูรณ โดยสร2าง
ความพร2อมและความเข2มแข็งท้ังทางด2านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความม่ันคง  

ท้ังนี้เพ่ือให2การบริหารราชการแผ9นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล         
จึงได2กําหนดกลยุทธและวิธีการดําเนินการ โดยแบ9งเป/น 2 ระยะ คือ 

1. นโยบายเร9งด9วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในป@แรก ได2แก9 (1) การสร2างความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ การสร2างความม่ันคงให2เกิดข้ึนในสังคมและการพัฒนาการเมืองของประเทศ         
(2) การแก2ไขปCญหาค9าครองชีพของประชาชน และการสร2างโอกาสในการสร2างรายได2 และการเสริมสร2าง
คุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน และ (3) การสร2างความม่ันคงของฐานทรัพยากรเพ่ือการเกษตร     
การสร2างรายได2ของประเทศ และการสร2างความสัมพันธท่ีดีกับต9างประเทศ 

2. นโยบายท่ีจะดําเนินการในระยะ 4 ป@ ได2แก9 (1) นโยบายความม่ันคงแห9งรัฐ (2) 
นโยบายเศรษฐกิจ (3) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (4) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
(5) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม (6) นโยบายการต9างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว9างประเทศ และ (7) นโยบายการบริหารกิจการบ2านเมืองท่ีดี 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัย ในฐานะเป/นหน9วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงต2องพิจารณาถึง
แผนปฏิบั ติราชการ 4 ป@ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีสนองตอบต9อนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว9 าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเน2นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาทุกระบบ ให2เรียนแล2วมีงานทํา ลดปCญหาผู2
ว9างงานของประเทศ และสร2างโอกาสในการเรียนรู2ตลอดชีวิต เพ่ือให2การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเป;าหมายท่ี
ได2กําหนดไว2 

3.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ 

       การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญ ซ่ึง
เก่ียวข2องกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสู9สังคมแห9งการเรียนรู2ตลอดชีวิตอย9างยั่งยืน ซ่ึงมุ9งเตรียม
คนให2พร2อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให2ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช9วงวัยให2มีภูมิคุ2มกันเพ่ือ
เข2าสู9สังคมแห9งการเรียนรู2ตลอดชีวิตอย9างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร2างศักยภาพของ
คนในทุกมิติ ให2มีความพร2อมท้ังด2านร9างกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสติปCญญาท่ีรอบรู2 และมีจิตใจท่ีสานึกใน
คุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรู2คุณค9าความเป/นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู2ตลอดชีวิต ควบคู9กับ
การเสริมสร2างสภาพแวดล2อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให2เข2มแข็งและเอ้ือต9อการพัฒนาคน รวมท้ัง
ส9งเสริมการพัฒนาชุมชนท2องถ่ินให2เข2มแข็งและสามารถสร2างภูมิคุ2มกันให2คนในชุมชน และเป/นพลังทางสังคม
ในการพัฒนาประเทศ 

3.3.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป@ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       เป;าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 เม่ือสิ้นสุดแผนในป@ พ.ศ. 2565     
คือ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ี
เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร2างความรู2และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ      
ในการแข9งขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท2องถ่ินไทย โดยใช2กลไกของ       
ธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือข9ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ     
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
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3.3.4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
           วิสัยทัศนในป@ 2559 คือมุ9งผลิตบัณฑิตให2มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความ

ต2องการของตลาดงาน สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเองและเพ่ือช9วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ และมีสุขภาวะท้ังร9างกายและจิตใจ เน2นใช2กลยุทธผ9านการนําองคกรเชิงรุก รวมท้ังพัฒนาอาจารย
ให2เป/นมืออาชีพ และเป/นวิชาชีพท่ียอมรับของสังคม โดยมียุทธศาสตร 8 ด2าน คือ 1) เปลี่ยนระบบการนํา
องคกรให2ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม 2) สร2างเอกภาพและคุณภาพของข2อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย
สารสนเทศอุดมศึกษาแห9งชาติ 3) เปลี่ยนกระบวนทัศนด2านการศึกษา โดยให2ความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
การรับนักศึกษา เพ่ือเปZดโอกาสการเรียนรู2ตามศักยภาพของผู2เรียนในทุกวัย 4) พัฒนาอาจารยให2เป/นมืออาชีพ 
5) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย9างก2าวกระโดด 6) นําประเทศพ2นวิกฤตและชี้นําการพัฒนาด2วยงานวิจัยเชิง
สร2างสรรค 7) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประเทศอย9างยั่งยืน และ 8) สร2างความเชื่อม่ันในคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3.3.5 แผนยุทธศาสตรอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
           ในการเตรียมความพร2อมของระบบอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป/นประชาคมอาเซียน

และเปZดเสรีการค2าบริการด2านการอุดมศึกษา ในป@ พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได2จัดทํา
แผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร2อมสู9การเป/นประชาคมอาเซียนในป@ พ.ศ. 2558 ซ่ึงมี
วิสัยทัศนท่ีจะทําให2บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร 3 ประการ คือ (1) การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให2มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเข2มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประชาคม
อาเซียน และ (3) การส9งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

3.3.6 แผนกลยุทธด2านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห9งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห9งชาติ 

แผนกลยุทธด2านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห9งชาติ ดําเนินงานภายใต2ว ิส ัยทัศน 
“ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข2มแข็งเป/นสังคมความรู2 ที่แข9งขันได2ในสากล มีความมั่นคงและประชาชนมี
ชีวิตที่ดี” โดยได2กําหนดกลยุทธหลักในการพัฒนาไว2 5 กลยุทธ คือ กลยุทธหลักที่ 1 พัฒนาเครือข9าย
วิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาค
การผลิตยกระดับเศรษฐกิจและชุมชนและคุณภาพบริการทางสังคม กลยุทธหลักท่ี 2 พัฒนากําลังคนด2าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให2ตอบสนองความต2องการของภาคเศรษฐกิจและสังคม กลยุทธหลักที่ 3 
พัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐานและสถาบันเพ่ือกระตุ2นและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กลยุทธหลักท่ี 4 สร2างความตระหนักด2านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือให2เกิดแรงสนับสนุน
จากสาธารณชนอย9างต9อเนื่อง และกลยุทธหลักที่ 5 ปรับระบบการบริหารจัดการด2านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีให2มีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง 

3.3.7 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห9งชาติ 

นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เน2นการบูรณาการด2านการวิจัย  ท่ีสอดคล2อง
กับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคู9กับการวิจัยเพ่ือความเป/นเลิศทางวิชาการ         
เพ่ือนําไปสู9การพัฒนาประเทศอย9างสมดุลและยั่งยืน ภายใต2วิสัยทัศนการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ 
“ประเทศไทยมีและใช,งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการ
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วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให,
สูงข้ึน และสร,างฐานความรู,ท่ีมีคุณคAา สามารถประยุกต�และพัฒนาวิทยาการท่ีเหมาะสมและแพรAหลาย 
รวมท้ังให,เกิดการเรียนรู,และตAอยอดภูมิปMญญาท,องถ่ิน เพ่ือให,เกิดประโยชน�เชิงพาณิชย�และสาธารณะ
ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช,ทรัพยากรและเครือขAายวิจัยอยAางมีประสิทธิภาพท่ีทุกฝOายมี
สAวนรAวม” ซ่ึงประกอบด2วย 5 ยุทธศาสตรการวิจัย คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การสร2างศักยภาพและความสามารถ
เพ่ือการพัฒนาทางสังคม ยุทธศาสตรท่ี 2 การสร2างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การอนุรักษเสริมสร2าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ยุทธศาสตรท่ี 4   
การสร2างศักยภาพและความสามารถ เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย และยุทธศาสตรท่ี 5 
การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร 
และภูมิปCญญาของประเทศสู9การใช2ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ด2วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข2าถึง
ประชาชน และประชาสังคมอย9างแพร9หลาย 

3.3.8  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห9งชาติ ฉบับท่ี 1         
(พ.ศ. 2555–2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห9งชาติ 

         นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห9งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 
-2565) มีวิสัยทัศนท่ีเน2น “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ” โดยการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู9วิสัยทัศนดังกล9าว ได2กําหนดกรอบการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการคือ 1) พัฒนางาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร2างสังคมคุณภาพท่ีมีภูมิคุ2มกัน 2) พัฒนางาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร2างเศรษฐกิจให2มีคุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิต
กําลังคนด2านวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร 
(Demographic Change) และ 5) พัฒนาปCจจัยสนับสนุนด2านโครงสร2างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข9งขันของประเทศ 

ปCจจัยต9างๆ เหล9านี้ล2วนส9งผลกระทบต9อสถาบันอุดมศึกษาอย9างแน9นอน ท้ังทางตรงและทางอ2อม 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต2องเร9งเตรียมการณรับมือกับปCจจัยต9างๆ เหล9านี้ เพ่ือประโยชนต9อการปรับทิศทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยต2องปรับปรุงและพัฒนาในด2านต9างๆ เช9น ด2านการจัดการศึกษา ท่ีมุ9งเน2น
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร2างชื่อเสียงและเอกลักษณให2เป/นท่ีรู2จักและเป/นท่ีสนใจของนักเรียนและผู2ปกครอง 
การทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคล2องกับความต2องการของตลาดแรงงาน 
และรองรับการศึกษา ในทศวรรษท่ี 21 ในด2านวิชาการและวิจัยเน2นการใช2ความแข็งแกร9งในสาขาวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญและชํานาญ และจัดการทรัพยสินทางปCญญาเพ่ือสร2างมูลค9าเพ่ิมให2กับงานวิจัย 
ตลอดจนนําไปใช2ประโยชนในเชิงพาณิชยและสาธารณะมากข้ึน อันส9งผลต9อการพัฒนาศักยภาพการแข9งขัน
ของประเทศ ในด2านการบริหารจัดการภายในท่ีต2องมุ9งเน2นคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให2มีภาวะผู2นําในด2านต9างๆ โดยเฉพาะการเป/นผู2นําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับตัวและ
เตรียมพร2อมกับสถานการณต9างๆ ได2อย9างทันการณ และเพ่ือความอยู9รอดของมหาวิทยาลัยอย9างยั่งยืน  
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ประเด็นท,าทายด,านยุทธศาสตร�การดําเนินงานตAอมหาวิทยาลัย 
1. การเปZดหลักสูตรในสาขาท่ีขาดแคลนด2านวิทยาศาสตรสุขภาพ การบริหารจัดการ       

การเพ่ิมผลผลิต ผลิตภัณฑ การจัดการสิ่งแวดล2อม รวมท้ังพัฒนานักศึกษาให2มีทักษะทางภาษา ท่ีสนองตอบต9อ
การเข2าสู9ประชาคมอาเซียน สังคมผู2สูงอายุ ภาวะโลกร2อน 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเสริมสร2างความพร2อมของบุคลากรภายใน การจัด
สภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให2มีความเป/นนานาชาติรองรับการเข2าสู9ประชาคมอาเซียน 

3. การสร2างเครือข9ายความร9วมมือ และผลักดันให2มีการดําเนินกิจกรรมท่ีเป/นภารกิจทุกด2าน
ของมหาวิทยาลัยกับหน9วยงานท้ังภายในและในต9างประเทศ 

4. การเร9งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนองคความรู2ท่ีเป/นความต2องการของสังคม 
ชุมชน โดยเน2นการทํางานร9วมกับชุมชน สถานประกอบการ 

4. สถานการณ�ท่ีเป;นปMจจัยภายในมหาวิทยาลัย 
นอกจากมหาวิทยาลัยจะต2องปรับตัวให2เข2ากับสถานการณต9างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกดังท่ีกล9าว

ข2างต2นแล2ว ซ่ึงส9งผลกระทบต9อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให2บรรลุวิสัยทัศนและภารกิจแล2ว ยังมี
สถานการณท่ีเป/นปCจจัยภายในมหาวิทยาลัยก็มีผลกระทบท่ีหลีกเลี่ยงไม9ได2เช9นกัน โดยมีปCจจัยต9างๆ ท่ีต2อง
คํานึงถึงมีดังนี้ 

4.1 ข,อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
1. จํานวนนักศึกษาและผู2สําเร็จการศึกษา ในป@การศึกษา 2555 (ข2อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 

2555) มีนักศึกษาใหม9ในระดับปริญญาตรีท้ังสิ้น 3,941 คน จําแนกเป/นภาคปกติ 2,680 คน คิดเป/นร2อยละ 
68.00 และภาคพิเศษ 1,234 คน คิดเป/นร2อยละ 31.31 นักศึกษาท่ีเข2าใหม9ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ
มากกว9าภาคพิเศษ คณะท่ีมีนักศึกษาเข2าใหม9 ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ มากท่ีสุด 3 ลําดับ ได2แก9 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 729 คน คณะวิทยาการจัดการ 644 คน และคณะครุศาสตร 613 คน คณะท่ีมี
นักศึกษาใหม9ในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ มากท่ีสุด 3 ลําดับ ได2แก9 คณะวิทยาการจัดการ 915 คน คณะ
นุษยศาสตรและสังคมศาสตร 204 คน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 84 คน  

2. จํานวนนักศึกษาปCจจุบันท้ังหมด ภาคปกติ–ภาคพิเศษ ป@การศึกษา 2555 มีนักศึกษา
ท้ังหมด 13,845 คน จําแนกเป/นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 11,628 คน คิดเป/นร2อยละ 83.98 นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 1,745 คน คิดเป/นร2อยละ 12.60 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 427 คน คิดเป/นร2อยละ 3.08 จะเห็น
ได2ว9ามีนักศึกษาปCจจุบันท้ังหมด ภาคปกติ–ภาคพิเศษ ป@การศึกษา 2555 ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด      
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามลําดับ 

3. จํานวนผู2สําเร็จการศึกษาท้ังหมด ประจําป@การศึกษา 2554 มีผู2สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
2,019 คน ผู2สําเร็จการศึกษาภาคปกติ 572 คน คิดเป/นร2อยละ 28.33 ผู2สําเร็จการศึกษาท้ังหมดภาคพิเศษ 
1,447 คน คิดเป/นร2อยละ 71.66 เม่ือเทียบจํานวนผู2สําเร็จการศึกษาแล2วจะเห็นได2ว9า มหาวิทยาลัยมีการผลิต
บัณฑิตในภาคพิเศษมากกว9าภาคปกติ ซ่ึงภาคปกติของมหาวิทยาลัยจะไม9มีผู2สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ส9วนในภาคพิเศษจะมีบัณฑิตท้ังปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซ่ึงมีสําเร็จการศึกษา
ภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุดจํานวน 1,322 คน รองลงมาคือระดับปริญญาโท 109 คน และระดับ
ปริญญาเอก 16 คน 
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4. จํานวนหลักสูตร ป@การศึกษา 2555 หลักสูตรท่ีเปZดรสอนใน 22 หลักสูตร 71 สาขาวิชา 
ได2แก9 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 13  หลักสูตร 54  สาขาวิชา  
หลักสูตรในระดับปริญญาโท จํานวน  5  หลักสูตร 11  สาขาวิชา 
หลักสูตรในระดับปริญญาเอก จํานวน 4 หลักสูตร   6  สาขาวิชา 

 5. การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ป@งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได2รับ
จัดสรรงบประมาณรวมทุกประเภทงบประมาณ 337,285,600 บาท ยกเว2นเงินสนับสนุนได2รับจากภายนอก 
มหาวิทยาลัยได2บริหารจัดการเงินงบประมาณท่ีได2รับ เพ่ือจัดสรรให2กับหน9วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช2บริหาร
จัดการและการผลิตบัณฑิตในด2านวิทยาศาสตร และผลผลิตด2านสังคม แบ9งออกเป/นงบประมาณแผ9นดิน 
94,285,600 บาท งบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 55,160,000 บาท และงบประมาณการศึกษาเพ่ือปวง
ชน (กศ.ป.ช.) 187,840,000 บาท มหาวิทยาลัยได2รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก รวมท้ังหมด 
273,840,000 บาท แยกเป/นการวิจัย 15,000,000 บาท จากการให2บริการวิชาการ 25,000,000 บาท และ
การจัดการสิทธิประโยชน 46,000,000 บาท ทุกหน9วยงานมีการใช2จ9ายงบประมาณ รวมทุกงบประมาณ 
263,068,759.39 บาท คิดเป/นร2อยละ 78.00 มีการใช2จ9ายงบประมาณแผ9นดิน 81,621,853.55 บาท คิดเป/น
ร2อยละ 86.57 ใช2จ9ายงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 32,278,878.69 บาท คิดเป/นร2อยละ 58.52 มีการ
ใช2จ9ายงบประมาณการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ป.ช.) 149,168,027.15 บาท คิดเป/นร2อยละ 79.41 จากการ
บริหารงบประมาณจะเห็นว9ามีการใช2จ9ายเงินงบประมาณแผ9นดินมากท่ีสุด รองลงมางบประมาณการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน (กศ.ป.ช.)  และงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ซ่ึงส9งผลให2การพัฒนา การผลิตบัณฑิต ต2องมี   
การพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากการใช2จ9ายงบประมาณ ยังไม9บรรลุเป;าหมายท่ีกําหนด 

6.  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ทรัพยากรขององคกรท่ีสําคัญและ
ขาดไม9ได2 คือ ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะเป/นปCจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให2บรรลุ
วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร โดยบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน รวมท้ังหมด 874 คน จําแนก
บุคลากร ดังนี้ 

�  สายวิชาการ มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด 150 คน คิดเป/นร2อยละ 23.18 วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 41 คน คิดเป/นร2อยละ 27.33 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 25 คน คิดเป/นร2อยละ 16.66
และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 84 คน คิดเป/นร2อยละ 56.0 

เม่ือจําแนกตามคุณวุฒิพบว9า บุคลากรสายวิชาการท่ีมีวุฒิปริญญาเอก มีจํานวนมากท่ีสุด 
รองลงมาวุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ตามลําดับ 

� สายสนับสนุน มีจํานวนบุคลากรท้ังหมด 497 คน คิดเป/นร2อยละ 76.82 วุฒิการศึกษา
ระดับตํ่ากว9าปริญญาตรี 212 คน คิดเป/นร2อยละ 42.66 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 219 คน คิดเป/นร2อยละ 
44.06 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 65 คน คิดเป/นร2อยละ 13.07 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน 
คิดเป/นร2อยละ 0.20 

เม่ือจําแนกตามคุณวุฒิพบว9า บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีวุฒิตํ่ากว9าปริญญาตรี มีจํานวน
มากท่ีสุด รองลงมา ปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ตามลําดับ 

หากจําแนกตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบว9าพนักงานมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด รองลงมา
ลูกจ2างชั่วคราว และเจ2าหน2าท่ีประจําตามสัญญาจ2าง ตามลําดับ 
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ท้ังนี้ หากสังเกตจากสถิติดังกล9าว มหาวิทยาลัยควรเร9งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการจากท่ีมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคุณวุฒิท่ีตํ่ากว9าปริญญาตรี 
ให2มีคุณวุฒิสูงข้ึน หรือพัฒนาทักษะ สมรรถนะการทํางานให2บุคลากรมากยิ่งข้ึน  

7. การวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ            
ให2ความสําคัญด2านการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป/นหน9วยงานบริหารจัดการการวิจัยของหน9วยงาน
ต9างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือส9งเสริมสนับให2บุคลากรได2ผลิตผลงานวิจัย เผยแพร9ผลงานและการนํา
ประโยชนจากการคิดค2นสร2างสรรคผลงานนําไปใช2ประโยชน ซ่ึงมหาวิทยาลัยได2ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการ
สร2างสรรคผลงานด2านการวิจัยดังนี้ 

    ทรัพยากรด2านการเงิน ได2งบประมาณ ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2555 ท้ังหมด 
11,082,100 บาท แยกเป/นประเภทงบประมาณได2ดังนี้ 

 

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน ร,อยละ 
งบประมาณแผ9นดิน 6,131,600 55.33 
 - วช. 5,344,600 48.22 
 - สกอ. 787,000 7.10 
งบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย  จํานวน 29 ทุน 1,593,500 14.38 
งบประมาณจากหน9วยงานภายนอก 3,357,000 30.29 

รวมท้ังส้ิน 11,082,100 100.00 
ท่ีมา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี       

ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ      
จังหวัดปทุมธานี  

   
จากตารางเห็นได2ว9า จํานวนเงินท้ังหมด 11,082,100 บาท แบ9งเป/นงบประมาณแผ9นดิน 

6,131,600 บาท คิดเป/นร2อยละ 55.33 ของงบประมาณท้ังหมดด2านการวิจัย งบสนับสนุนกองทุนวิจัย จํานวน 
1,593,500 บาท คิดเป/นร2อยละ 14.38 ของงบประมาณท้ังหมดด2านการวิจัย งบประมาณจากหน9วยงาน
ภายนอก จํานวน 3,357,000 บาท คิดเป/นร2อยละ 30.29 ของงบประมาณท้ังหมดด2านการวิจัย ได2รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ9นดินมากท่ีสุด งบประมาณจากหน9วยงานจากภายนอก และงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัย ตามลําดับ 

ทรัพยากรบุคคลด2านการวิจัย มีอาจารยประจํา จํานวน 344 คน นักวิจัย จํานวน 1 คน 
รวมท้ังหมด 345 คน ซ่ึงมหาวิทยาลัยได2มีการส9งเสริมให2มีการพัฒนาบุคลากร โดยมีหลักเกณฑการพัฒนา
บุคลากร อบรมพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย มีคลินิกวิจัย มีการสร2างขวัญกําลังใจ และการยกย9องเชิดชูเกียรติ 
จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะคติด2านการวิจัย 

ผลงานวิจัยและงานสร2างสรรคท่ีเผยแพร9 ในระดับชาติและนานาชาติ ท่ีมหาวิทยาลัยได2
สร2างผลงานไว2 ในป@งบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ตารางแสดงการเผยแพร9ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค ในระดับชาติ และนานาชาติ ป@งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ประเภทของการเผยแพรA จํานวน (เร่ือง) 
บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  20 
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 10 
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู9ในประกาศของ สมศ. 3 
บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 15 
งานวิจัย หรืองานสร2างสรรค ที่เผยแพร9โดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดแสดง 8 
ผลงานได2รับการจดลิขสิทธิ์/ทรัพยสินทางปCญญา 2 
ผลงานวิจัย/งานสร2างสรรค นําไปใช2ประโยชน 35 
ท่ีมา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจําป@

งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  
 

 8. การให2บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ        
เป/นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท2องถ่ินจึงให2ความสําคัญกับการบริการวิชาการแก9สังคม มีการจัด
ฝ]กอบรมและจัดทําโครงการด2านบริการวิชาการ  
ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณการให2บริการวิชาการแก9หน9วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หน9วยงานภายนอก ป@งบประมาณ พ.ศ. 2555 

คณะ 
จํานวนโครงการ 

รวม
ทั้งหมด 

งบประมาณ
ที่ใช2 (บาท) 

ดําเนินการ
แล2วเสร็จ 

ร2อยละ 
ไม9ได2 

ดําเนินการ 
ร2อยละ 

1. คณะวิทยาการจัดการ 11 84.66 2* 15.38 13 489,000 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 7 100.00 0 0.00 7 230,000 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 57.14 3 42.85 7 85,000 
4. คณะครุศาสตร 3 42.85 4 57.14 7 50,000 
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 92.30 1 7.69 13 370,000 
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 7.14 13 92.85 14 - 
7. ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพฯ 5 45.45 6 54.54 11 13,500 
8. ศูนยจัดการศึกษาสระแก2ว 4 80.00 1* 20.00 5 30,250 
9. สํานักส9งเสริมการเรียนรู2และบริการวิชาการ 13 100.00 0 0.00 13 810,000 

รวม 61 67.77 29 32.22 90 2,077,750 
ท่ีมา : สํานักส9งเสริมการเรียนรู2และบริการวิชาการ ณ เดือนเมษายน 2556  

จากตารางแสดงให2เห็นว9า จากคณะและหน9วยงานท่ีรับการจัดสรรเงินงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําโครงการให2บริการวิชาการ มีท้ังหมด 6 คณะ 2 ศูนย 1 สํานัก จํานวนเงินงบประมาณท่ี
จัดสรรให2หน9วยงาน 25,000,000 บาท ซ่ึงหน9วยงานท่ีได2รับการจัดสรรเงินงบประมาณมีการเบิกจ9ายเงิน
งบประมาณจํานวน 2,077,750 บาท หน9วยงานได2ทําแผนงานในการทําโครงการเพ่ือให2บริการวิชาการรวมท้ังสิ้น 
90 โครงการ มีการดําเนินการแล2วเสร็จและประเมิน ความรู2ความเข2าใจ ความพึงพอใจ การนําความรู2ไปใช2 
จํานวน 61 โครงการ คิดเป/นร2อยละ 67.77 และ จํานวน 29 โครงการ ไม9ได2ดําเนินการตามแผน รอผลการ
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ปรับปรุงแก2ไขเล9มรายงานให2สมบูรณ และยังไม9ได2ส9งเล9มรายงานให2กับสํานักส9งเสริมการเรียนรู2และบริการ
วิชาการ คิดเป/นร2อยละ 32.22  

กิจกรรมการให2บริการวิชาการแก9ชุมชน และท2องถ่ิน ผู2ประกอบการ หน9วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน ตัวอย9าง โครงการส9งเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรสู9ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ9มเป;าหมายคือ 
ชุมชนตําบลชีน้ําร2าย โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กลุ9มแม9บ2านเกษตรกรคลองสี่ จ.ปทุมธานี 
กลุ9มเป;าหมายคือ กลุ9มแม9บ2านเกษตรกรคลองสี่ โครงการปลูกพืชไร2ดิน กลุ9มเป;าหมายคือ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โครงการจัดทําฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร เพ่ือส9งเสริมการเรียนรู2ของนักเรียน กลุ9มเป;าหมายคือ 
นักเรียนมัธยมศึกษา ป@ท่ี 3 และนักศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร โครงการฝ]กอบรมผลกระทบแผ9นดินไหวต9อ
โครงสร2างอาคาร กลุ9มเป;าหมาย นายช9างโยธา และบุคคลท่ัวไป โครงการให2ความรู2การถนอมอาหารจากพืชผัก
อินทรีย กลุ9มเป;าหมายคือประชาชนในเขตราชเทวี โครงการพัฒนาชุมชนต2นแบบ ตําบลสวนพริกไทย (2 รุ9น) 
กลุ9มเป;าหมายคือ ประชาชนท่ัวไป ทุกโครงการท่ีได2จัดกิจกรรม มีผู2ตอบรับจากกลุ9มเป;าหมายท่ีจะเข2าร9วม
โครงการท่ีมหาวิทยาลัยเป/นจํานวนมาก 

 9. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณท่ีคณะ/สํานัก จัดให2กับหน9วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หน9วยงานภายนอก ตามป@งบประมาณ พ.ศ. 2555 

คณะ จํานวนโครงการ งบประมาณท่ีใช,
(บาท) ดําเนินการแล,ว

เสร็จ 
ร,อยละ 

1. คณะวิทยาการจัดการ 2 7.14 30,000 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 14.29 30,000 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 3.57 30,000 
4. คณะครุศาสตร 4 14.29 30,000 
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 3.57 30,000 
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3.57 30,000 
7. สํานักศิลปวัฒนธรรม 15 23.57 878,900 

รวม 28  1,058,900 
ท่ีมา : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ณ เดือนเมษายน 2556 

จากตารางแสดงให2เห็นว9า หน9วยงานท่ีได2รับการจัดสรรเงินงบประมาณ มีการเบิกจ9ายเงิน
งบประมาณจํานวน 1,058,900 บาท หน9วยงานจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวม
ท้ังสิ้น 28 โครงการ  

มหาวิทยาลัยได2จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเผยแพร9กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
อาทิเช9น กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการเรียนการสอน โครงการกิจกรรมแสดงอัตลักษณทางดนตรี 
โครงการเข2าร9วมแข9งขันประกวดประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โครงการวันเด็กแห9งชาติ โครงการปลูก
จิตสํานึกการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย โครงการสร2างสรรคเครื่องปC_นดินเผาสําหรับสังคมเพ่ืองาน        
Thai Ceramic Award 2011 โครงการแข9งขันร2องเพลงหมู9ประสานเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดสามชุกโดยอาศัยความร9วมมือกับหน9วยงานและองคกรอ่ืน   
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บทที่ 3 
แผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�  

พ.ศ. 2556–2560 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 
จัดทําข้ึนโดยพิจารณานําเป;าประสงคและแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว2ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
5 ป@ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2556–2560) รวมท้ังนําผลการ
ประเมินมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจประเมินของ สมศ สกอ. และคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย รวมท้ังผลการประเมินปCจจัยทางยุทธศาสตรจากสภาพแวดล2อมภายนอก มาเป/น
กรอบในการดําเนินการ โดยมีจุดมุ9งเน2นในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ พัฒนาและเพ่ิม
บทบาทในการเป/นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาท2องถ่ิน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานานาชาติ      
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป/นท่ียอมรับ พัฒนาการวิจัยและการให2บริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   
พัฒนาท2องถ่ิน พัฒนาเป/นมหาวิทยาลัยขนาดกลางท่ีมีนักศึกษาภาคปกติย9างน2อย 12,000 คน และพัฒนา   
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข9งขันของประเทศ สร2างงานวิจัยท่ีมีผลกระทบ     
เชิงบวกต9อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล2อม ชุมชนและวัฒนธรรม และนําไปสู9การใช2ประโยชนในเชิงพาณิชย           
เพ่ือสนองตอบต9อการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานทรัพยากรท่ีมีอยู9 อันนําไปสู9การพัฒนาอย9างยั่งยืน 

ปรัชญา  
 วิชาการเด9น เน2นคุณธรรม นําท2องถ่ินพัฒนา ก2าวหน2าด2านเทคโนโลยี  

อัตลักษณ� 
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท2องถ่ิน 

เอกลักษณ�  
 เป/นสถาบันท่ีน2อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

คAานิยม (Core Values) 
 “VALAYA”  

V  : Visionary   =  เป/นผู2รอบรู2 
A  :  Activeness  =   ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสร2างสรรค  
L  :  Like to learn   = สนใจใฝ�เรียนรู2อย9างต9อเนื่อง  
A  :  Adaptive   =  ปรับตัวได2ดี พร2อมนําการเปลี่ยนแปลง  
Y  :  Yields    =  ผลงานเป/นท่ีประจักษ 
A  :  Acceptance and =  เป/นท่ียอมรับในการเป/นกัลยาณมิตร 

Friendliness 

วิสัยทัศน� (Vision) 
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาท2องถ่ินในอุษาคเนย 
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พันธกิจ (Mission) 

เป/นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท2องถ่ินท่ีเสริมสร2างพลังปCญญาของแผ9นดิน ฟ̂_นฟูพลัง
การเรียนรู2 เชิดชูภูมิปCญญาของท2องถ่ิน สร2างสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก2าวหน2าอย9างม่ันคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส9วนร9วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช2ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอย9าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให2การศึกษา ส9งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให2บริการ
ทางวิชาการแก9สังคม ปรับปรุง ถ9ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส9งเสริมวิทยฐานะครู โดยในการดําเนินงานเพ่ือให2บรรลุวัตถุประสงคข2างต2น ให2มหาวิทยาลัยมีภาระหน2าท่ี
ดังต9อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู9ความเป/นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปCญญาท2องถ่ิน        
ภูมิปCญญาไทย และภูมิปCญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู2คู9คุณธรรม สํานึกในความเป/นไทย มีความรักและผูกพันต9อท2องถ่ิน
อีกท้ังส9งเสริมการเรียนรู2ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช9วยให2คนในท2องถ่ินรู2เท9าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล9าวจะต2องให2มีจํานวนและคุณภาพสอดคล2องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร2างความรู2ความเข2าใจในคุณค9า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท2องถ่ินและของชาติ 

4. เรียนรู2และเสริมสร2างความเข2มแข็งของผู2นําชุมชน ผู2นําศาสนา และนักการเมืองท2องถ่ินให2
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท2องถ่ินเพ่ือ
ประโยชนของส9วนรวม 

5. เสริมสร2างความเข2มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให2มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป/นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร9วมมือและช9วยเหลือเก้ือกูลกันระหว9างมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองส9วนท2องถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและต9างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท2องถ่ิน 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี พ้ืนบ2าน และเทคโนโลยีสมัยใหม9 
ให2เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท2องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง         
เพ่ือส9งเสริมให2เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช2ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
อย9างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส9งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท2องถ่ิน 

เป_าประสงค� 
1.  สร2างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพให2ได2มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป/นท่ีต2องการของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ 
2.  การให2บริการวิชาการได2ตามความต2องการของชุมชน ท2องถ่ิน และการแสดงผลงาน         

ด2านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3.  การสร2างสรรคผลงานวิจัยให2เป/นท่ียอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4.  เป/นองคกรท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  

เป/นองคการแห9งการเรียนรู2 
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เป_าประสงค�และตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ� 

เป_าประสงค�และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คAาเป_าหมาย 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. สร2างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพให2ได2มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป/นท่ีต2องการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ 
KPI 1.1 ร2อยละความสําเร็จการรับนักศึกษาตามแผนการรับ

นักศึกษาประจําป@ 
100% 100% 100% 100% 100% 

KPI 1.2 จํานวนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีสอนเป/นภาษาอังกฤษ
หรือหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาต9างชาติเข2าศึกษาท่ีเปZด
สอนท่ีเพ่ิมข้ึน 

2 2 2 2 2 

KPI 1.3 ร2อยละของหลักสูตรท่ีมีการพัฒนานักศึกษาให2มี
คุณธรรมและคุณลักษณะตามอัตลักษณ และ
เอกลักษณ 

100% 100% 100% 100% 100% 

KPI 1.4 ร2อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได2งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป@ 

85% 85% 85% 85% 85% 

KPI 1.5 ร2อยละของผู2สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
ได2รับการตีพิมพหรือเผยแพร9ผลงานวิจัย 

100% 100% 100% 100% 100% 

KPI 1.6 ร2อยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีสอบผ9านเกณฑ
มาตรฐานความรู2ภาษาอังกฤษ 

85% 85% 85% 85% 85% 

KPI 1.7 ร2อยละความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตท่ีมีต9อบัณฑิต 85% 85% 85% 85% 85% 
2. การให2บริการวิชาการได2ตามความต2องการของชุมชน ท2องถ่ิน และการสร2างสรรคผลงานวิจัยให2เป/นท่ียอมรับ
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
KPI 2.1 ร2อยละของหลักสูตรท่ีมีการนําความรู2และ

ประสบการณจากการให2บริการวิชาการมาใช2ใน    
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

100% 100% 100% 100% 100% 

KPI 2.2 ร2อยละของหลักสูตรท่ีไปร9วมเรียนรู2และแก2ไขปCญหา
ให2แก9ชุมชน หน9วยงาน สังคมภายในและภายนอก 

100% 100% 100% 100% 100% 

KPI 2.3 ร2อยละความสําเร็จของการส9งเสริมสนับสนุน       
ด2านศิลปะและวัฒนธรรม และสุนทรียะ 

100% 100% 100% 100% 100% 

KPI 2.4 ร2อยละความสําเร็จของการจัดหารายได2จากการ
ให2บริการวิชาการจากภายนอก 

100% 100% 100% 100% 100% 

3. การสร2างสรรคผลงานวิจัยให2เป/นท่ียอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
KPI 3.1 ร2อยละของงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคท่ีได2รับ      

การตีพิมพเผยแพร9ต9อจํานวนอาจารย 
20% 25% 30% 35% 40% 

KPI 3.2 ร2อยละของการนําผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคไป
ใช2ประโยชน 

25% 30% 35% 40% 45% 
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เป_าประสงค�และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คAาเป_าหมาย 

2556 2557 2558 2559 2560 
KPI 3.3 ร2อยละความสําเร็จการจัดหารายได2การวิจัยจาก

ภายนอก 
85% 85% 85% 85% 85% 

4. เป/นองคกรท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป/นองคการแห9ง  
การเรียนรู2 
KPI 4.1 ค9าเฉลี่ยคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

บทบาทหน2าท่ีของสภาสถาบัน 
>4.5 >4.5 >4.5 >4.5 >4.5 

KPI 4.2 ค9าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติตามบทบาทหน2าท่ีของ
มหาวิทยาลัย/หน9วยงานตามคํารับรองประจําป@ 

>4.5 >4.5 >4.5 >4.5 >4.5 

KPI 4.3 ค9าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําป@ 

>4.5 >4.5 >4.5 >4.5 >4.5 

KPI 4.4 ร2อยละความสําเร็จของโครงการการจัดหารายได2จาก
การจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

100% 100% 100% 100% 100% 

KPI 4.5 ร2อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การให2บริการและการพัฒนามหาวิทยาลัยทาง
กายภาพ สิ่งแวดล2อม 

100% 100% 100% 100% 100% 

KPI 4.6 ร2อยละความสําเร็จของการพัฒนาคณาจารย   
           (ตามเกณฑ สกอ.) 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�  

1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให2ตรงกับความต2องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ประชาคมอาเซียน 

2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร2างสรรคท่ีมีคุณภาพเป/นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การให2บริการวิชาการแก9สังคม ท2องถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ   
4. การทํานุบํารุง เผยแพร9 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท2องถ่ิน และของชาติ 
5. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 

 
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับกลยุทธและมาตรการในการดําเนินงานในแต9ละประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให,ตรงความต,องการของสังคม  

การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร,อมเข,าสูAประชาคมอาเซียน 

เป_าประสงค� : พัฒนานักศึกษาให2มีอัตลักษณ คุณธรรม คุณลักษณะ ความรู2 ทักษะวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองต9อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเข2าสู9ประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค� : 1. นักศึกษาได2รับการศึกษามีความรู2ทักษะ ในสาขาวิชาท่ีตรงกับความต2องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการต2องการและสามารถพัฒนาตนเองได2 
2. นักศึกษาได2รับการส9งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาต9างประเทศ 
3. นักศึกษาได2รับการส9งเสริมการฝ]กปฏิบัติในระหว9างการศึกษา 
4. บัณฑิตมีโอกาสได2ทํางานตรงกับสาขาท่ีเรียนและมีคุณลักษณะในการปฏิบัติงานใน
บริบทของการเป/นประชาคมอาเซียน  
5. บัณฑิตมีความรู2 ทักษะ ความซ่ือสัตย มีคุณธรรม และคุณลักษณะตรงกับความต2องการ
ของสถานประกอบการ 
6. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป/นท่ียอมรับของสังคม มีนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 

 

 
 

กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

1. ส9งเสริมให2นักศึกษาได2รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตรงความต2องการของสังคม ท2องถ่ิน และได2รับ
ปลูกฝCงด2านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
สาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู9 ในทุกรายวิชาท้ัง
ความรู2และกระบวนการ 

• สนับสนุนคณะ/หลักสูตรเปZดรับนักศึกษาให2 มี
จํานวนท่ีเหมาะสม จัดระบบการจัดการเรียนการ
สอนให2มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู2ด2วยตนเอง 
การเรียนรู2จากการปฏิบัติจริงท้ังนอกห2องเรียนหรือ
จากการวิจัยให2กับนักศึกษา  

• สนับสนุนให2คณะ/หลักสูตรจัดการฝ]กอบรมด2าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
สาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู9ในทุกวิชา  

• สนับสนุนให2คณะ/หลักสูตร/หน9วยงานจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให2มีอัตตลักษณของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

2. จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเป/นสากล
และความเป/นนานาชาติ และพัฒนารูปแบบ 
การเรียนรู2เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
และภาษาต9างประเทศอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ 

• ส9ง เสริมให2คณะ/หน9วยงาน/หลักสูตร จัดหา
ทรัพยากรทางการศึกษา พัฒนาสภาพบรรยากาศ
ภายในคณะ/หน9วยงานให2มีความเป/นสากล และ
นานาชาติ  

• ส9งเสริมคณะ/หลักสูตรให2มีการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาให2แก9
นักศึกษาอย9างต9อเนื่อง 

• ศูนยภาษาจัดหลักสูตรฝ]กอบรม ส9งเสริมให2มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต9างประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญให2กับนักศึกษา 

• ศู นย ภ าษาจั ดหาชุ ดก า ร เ รี ยนรู2 ด2 ว ยตน เอ ง
ห2องปฏิบัติการทางภาษา รวมท้ังจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะด2านภาษาให2แก9นักศึกษาทุกชั้นป@ 

• ศูนยภาษาจัดสอบประเมินความรู2 ออกใบรับรอง
ด2านทักษะใช2ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต9างประเทศ
อ่ืนๆ ให2แก9นักศึกษา 

• ส9งเสริมการพัฒนางานวิทยบริการและบริการด2าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให2ทันสมัยและสนองตอบต9อ
ความต2องการคาดหวังของนักศึกษา อาจารย 

3. สนับสนุนให2นักศึกษาได2มีโอกาสฝ]กประสบการณ
วิชาชีพจากหน9วยงาน สถานประกอบการท่ีมี
คุณภาพท้ังในประเทศและต9างประเทศ 

• คณะ/หน9วยงานแสวงหา จัดทําความร9วมมือ(MOU) 
กับสถานประกอบการ เครือข9ายศิษยเก9า ในการรับ
นักศึกษาเข2าฝ]กประสบการณวิชาชีพท้ังในประเทศ
และต9างประเทศ 

• คณะส9 ง เสริ มให2หลักสูตรจั ดให2นั ก ศึกษาเข2 า  
ฝ]กประสบการณวิชาชีพตามรูปแบบสหกิจศึกษา 
หรือการบ9มเพาะธุรกิจ ในสถานประกอบการท่ีมี
คุณภาพท้ังในประเทศและต9างประเทศ 
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กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

4. พัฒนาหลักสูตรให2มีความสอดคล2องกับความ
ต2องการของตลาดแรงงานและเป/นไปตามเกณฑ
มาตรฐานขององคกรวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตร
นานาชาติ 

• ส9งเสริมให2คณะปรับปรุงหลักสูตรเดิม พัฒนา
หลักสูตรใหม9 หลักสูตรนานาชาติ ให2สอดคล2องกับ
ความต2องการของตลาดแรงงานและเกณฑมาตรฐาน
ขององคกรวิชาชีพ 

• สนับสนุนให2คณะ/หลักสูตรประชาสัมพันธหลักสูตร
ให2เป/นท่ีน9าสนใจ และเป/นท่ีรู2จักของนักเรียน 

5. ส9งเสริมการศึกษาวิจัย จัดทําแผนการตลาดด2าน
การจัดการศึกษา พร2อมท้ังระบุกลุ9มโรงเรียน
เครือข9ายเพ่ือแสวงหาวิธีการในการคัดเลือก
นักศึกษาเชิงรุก 

• สนับสนุนให2คณะ/หน9วยงานศึกษาวิเคราะหข2อมูล
ของนักศึกษา ความต2องการด2านการศึกษา และ
กําหนดพ้ืนท่ีเป;าหมายการรับนักศึกษา และกําหนด
แผนการตลาดด2านการจัดการศึกษา 

• สนับสนุนให2คณะ/หลักสูตรจัดกิจกรรมสร2าง
ความสัมพันธกับโรงเรียนเครือข9าย ด2วยการจัด
ประชุมสัมมนาครูแนะแนว ผู2บริหาร และส9งเสริม
ให2มีกิจกรรมประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก 

6. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 
ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตเพ่ือ
รองรับการเข2าสู9ประคมอาเซียนเป/นแหล9งฝ]ก
ประสบการณของนักศึกษา 

• จัดต้ังโรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ 
• เพ่ิมการรับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตให2มีจํานวนท่ี

เหมาะสม มีการขยายจํานวนการรับนักเรียน
หลักสูตร IEP 

• ส9งเสริมการพัฒนานักเรียนทุกระดับให2มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

• สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ท้ังด2านกายภาพ สื่อการเรียนการสอน และการ
จัดการทรัพยากรทางการศึกษา 

 
ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  :   คณะ/วิทยาลัย 

 ศูนยจัดการศึกษา 
 โรงเรียนสาธิต 
 สํานักส9งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 
การผลิตผลงานวิจัยและงานสร,างสรรค�ที่มีคุณภาพ 

เป;นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป_าประสงค� : มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและงานสร2างสรรคท่ีมีคุณภาพเป/นท่ียอมรับในระดับชาติ       
และนานาชาติ และสามารถนําไปใช2ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล2อม 

วัตถุประสงค� : 1. อาจารย นักวิจัย นักศึกษามีสมรรถนะด2านการวิจัยและผลิตงานสร2างสรรค  
2. มีผลงานวิจัยและงานสร2างสรรคเป/นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะในการทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนางานในหน2าท่ี

และสร2างความก2าวหน2าทางอาชีพ  
4. ชุมชน สังคม ประเทศชาติ สามารถนํางานวิจัยและงานสร2างสรรคไปใช2ประโยชนได2 
5. ผู2ประกอบการสามารถนําผลงานวิจัย และงานสร2างสรรคไปใช2แก2ปCญหาและ/หรือ

ช9วยสร2างมูลค9าเพ่ิมได2 
 

 

กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

1. สร2างเครือข9ายความร9วมมือด2านงานวิจัยและงาน
สร2 างสรรคร9 วมกับมหาวิทยาลัย ท้ังในและ
ต9างประเทศ หน9วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพ่ือ
เพ่ิมจํานวนผลงานวิจัย  

• สนับสนุนคณะให2สร2างเครือข9ายความร9วมมือด2าน
การทําวิจัยและการผลิตงานสร2างสรรคกับชุมชน 
สถานประกอบการ หน9วยงาน มหาวิทยาลัย  

• สถาบันวิจัยและพัฒนาแสวงหาความร9วมมือด2าน
ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร2างสรรคร9วมกับ
มหาวิทยาลัยท้ังในและต9างประเทศ หน9วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

2. ส9งเสริมสนับสนุนให2มีการนําเสนอผลงานวิจัยและ
การประกวดผลงานวิ จั ยในระดับชาติและ
นานาชาติ   

• สถาบันวิจัยและพัฒนาส9งเสริมให2มีการจัดงาน
ประชุมวิชาการ หรือให2คณะ อาจารยได2มีโอกาส
แสดงผลงานท่ีได2รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 

• สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ ส9งเสริม สนับสนุน
ให2อาจารยเข2าร9วมการนําเสนอผลงานวิจัย งาน
สร2 างสรรคและการประกวดผลงานวิจัย ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

4. สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให2อาจารย 
นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ในการทําวิจัย
และสร2างนวัตกรรม  

• สถาบันวิจัยและพัฒนา แสวงหา จัดสรรเงินทุน
วิจัยจากภายในและภายนอกให2กับคณะและ
อาจารย 

• สถาบันวิจัยและพัฒนาร9วมกับคณะ/หน9วยงาน
จัดทําแผนวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู2ใหม9และการ
พัฒนางานภายในโดยสนับสนุนจัดสรรทุนวิจัย
ให2กับบุคลากรในการทําวิจัยเพ่ือแก2ปCญหาของ
หน9วยงาน  

• คณะสนับสนุนให2หลักสูตรจัดให2นัก ศึกษามี
ประสบการณในการทํางานวิจัยร9วมกับอาจารย 
โดยมีการพิจารณาทุนวิจัยเป/นพิเศษสําหรับ
งานวิจัยท่ีร9วมกันของอาจารยและนักศึกษา 

5. ส9งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา 
ให2อาจารย นักวิจัย และนักศึกษา มีโอกาสและ
สามารถทํางานวิจัยร9วมกับชุมชน และสังคม 
เพ่ือแก2ปCญหาท2องถ่ิน 

• พัฒนาระบบงานของหน9วยบ9มเพาะธุรกิจ ให2
ตอบสนองต9อการวิจัย การให2บริการวิชาการและ
การพัฒนาผู2ประกอบการแบบสหสาขาวิชา 

• สถาบันวิจัยและพัฒนาสร2างเครือข9ายการวิจัย
แบบสหสาขา เ พ่ื อ พัฒนาท2 อ ง ถ่ิ น  ร9 ว ม กั บ
ผู2ประกอบการ หน9วยงาน มหาวิทยาลัยจาก
ภายนอก 

• สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสานสนับสนุนให2คณะ
จัดทําโครงการบูรณาการการวิจัยร9วมกันชุมชน 
และท2องถ่ิน 

 
ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  : คณะ/วิทยาลัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ศูนยบ9มเพาะวิสาหกิจ  
   



36 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 
การให,บริการวิชาการแกAสังคม ท,องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ 

 
เป_าประสงค� : 1. เพ่ือให2ชุมชนท2องถ่ินมีศักยภาพความเข2มแข็งสามารถแก2ไขปCญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได2อย9างยั่งยืน 
2. เพ่ือสร2างเครือข9ายความร9วมมือกับชุมชนในประชาคมอาเซียนในด2านแก2ไขปCญหาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตได2 
วัตถุประสงค� :  1. กลุ9มประชาสังคมในท2องถ่ินน2อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช2ในการดําเนินชีวิต 

2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได2รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต 
3. ศิษย เก9ามีบทบาทให2การสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 
4. บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา มีสมรรถนะในการเป/น

วิทยากร บุคคลต2นแบบ 
5. พนักงานและบุคลากรในหน9วยงานของรัฐและเอกชนได2รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการ

พัฒนาอาชีพ 
6. ชุมชนต2นแบบในประเทศกลุ9มประชาคมอาเซียนได2เกิดการเรียนรู2และน2อมนําปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช2ในการดําเนินชีวิตเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

 
 

กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

1. ส9งเสริม สนับสนุนการให2บริการวิชาการ การ
เรียนรู2โครงการตามแนวพระราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให2แก9นักศึกษา และบุคลากร
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

• จัด ต้ั ง ศูนย เรี ยนรู2 ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเ พียง
ประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมส9งเสริมการเรียนรู2 
สืบสานแนวพระราชดําริอย9างต9อเนื่อง 

• จัดต้ังหอเฉลิมพระเกียรติโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ประชาสัมพันธ จัดแสดงนิทรรศการ
ส9งเสริมการเรียนรู2อย9างต9อเนื่อง 

• สนับสนุนให2คณะ/หลักสูตรมีบทบาทในการสร2าง
การรับรู2และส9งเสริมการเรียนรู2 โครงการตาม     
แนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก9
ชุมชน สถานประกอบการในท2องถ่ินและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

• สนับสนุนให2คณะ/หลักสูตรให2บริการวิชาการตาม
ความต2องการ ความสนใจให2แก9นักศึกษา ชุมชน 
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

2. สร2างเครือข9าย แสวงหาพันธมิตร โดยเน2นท่ีกลุ9ม
ศิษย เก9 า หน9วยงาน สถานประกอบการใน
ท2องถ่ิน มหาวิทยาลัยในต9างประเทศในการ
พัฒนางานให2บริการวิชาการ 

• แสวงหาความร9วมมือ จัดต้ังศูนยพัฒนาทักษะทาง
ภาษาสําหรับครู ข2าราชการและเจ2าหน2าท่ีของรัฐ
รองรับการเข2าสู9ประชาคมอาเซียน 

• สนับสนุนให2คณะ/หลักสูตรสร2างเครือข9าย และ
ประสานความร9วมมือนํานักศึกษาไปร9วมเรียนรู2และ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการให2แก9ชุมชน สถาน
ประกอบการในท2อง ถ่ินหรือในประเทศกลุ9 ม
ประชาคมอาเซียน 

• สนับสนุนให2คณะจัดต้ังศูนยบริการวิชาการระดับ
คณะ พัฒนาระบบงาน ดํา เนิน กิจกรรมการ
ให2บริการวิชาการท่ีเป/นรายได2และประสานงาน 
แสวงหาความร9วมมือกับเครือข9ายพันธมิตรทุก
ระดับในการดําเนินกิจกรรมการให2บริการวิชาการ 

3. พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด2านบริการ
วิชาการ 

• สํานักส9 ง เสริมการเรียนรู2ฯ  และคณะร9วมกัน
วางแผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบกลไกการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
อย9างเป/นระบบ  

• สํานักส9งเสริมการเรียนรู2ฯ และคณะร9วมกันพัฒนา
วิทยากรตัวคูณ และบุคคลต2นแบบด2านความ
พอเพียงในระดับหน9วยงานและชุมชน 

4. ส9งเสริมการพัฒนาครูเพ่ือสร2างครูมืออาชีพรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

• จั ด ต้ั ง สาขา ศูนย ศึ กษา พัฒนาครู ใ น ศูนย จั ด
การศึกษากรุงเทพมหานครและศูนยจัดการศึกษา
สระแก2ว 

• สร2างเครือข9ายโรงเรียนคุณภาพ ขยายสาขาของ
ศูนย ศึกษาพัฒนาครูให2ครอบคุมเขตพ้ืนท่ีการ
ให2บริการ 

• พัฒนาหลักสูตรการฝ]กอบรมและพัฒนา แสวงหา 
แสวงหางบประมาณจากภายนอก เพ่ือการพัฒนา
ครูให2สนองตอบตามความต2องการของสังคมและ
ประเทศชาติ 

 
ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  : คณะ/วิทยาลัย 

ศูนยศึกษาพัฒนาครู  
ศูนยจัดการศึกษา 
สํานักส9งเสริมการเรียนรู2และบริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 

การทํานุบํารุง เผยแพรA สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท,องถิ่น และของชาต ิ
 
เป_าประสงค� :  เพ่ือให2สังคมไทยมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู2 ความเข2าใจ ในคุณค9า ความสํานึก และ    
             ความภาคภูมิวัฒนธรรมของท2องถ่ินของชาติ 
 
วัตถุประสงค� : 1. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท2องถ่ิน แสดงออกถึงความรู2 ความเข2าใจในคุณค9า 

ความสํานึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท2องถ่ิน และของชาติ 
2. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท2องถ่ิน นําความรู2 ความเข2าใจในคุณค9า ความสํานึก

และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมท2องถ่ิน และของชาติ ไปประยุกตใช2ในการประกอบ
อาชีพและการดําเนินชีวิต 

3. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท2องถ่ิน มีส9วนร9วมในการ เผยแพร9 สืบสาน ศิลปะ
และวัฒนธรรม ของท2องถ่ิน และของชาติสู9ประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

1. บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ของท2องถ่ิน
และของชาติ เข2ากับการจัดการเรียนการสอน 
โดยสร2างเครือข9าย ความร9วมมือกับบัณฑิต และ
บุคลากร หน9วยงานในท2องถ่ิน หรือในระดับชาติ 
และอาเซียน 

• สนับสนุนให2คณะ/หน9วยงานมีการบูรณาการงาน
อนุรักษส9งเสริมวัฒนธรรมของท2องถ่ินและของชาติ 
กับการเรียนการสอนและการดําเนินงานตาม
ภารกิจ รวมท้ังการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

•  ส9งเสริมการสร2างเครือข9ายความร9วมมือด2านการ
อนุรักษส9งเสริมวัฒนธรรมของท2องถ่ินและของชาติ 
กับบัณฑิต และบุคลากรในท2องถ่ิน 

• สนับสนุนให2คณะสร2างเครือข9ายความร9วมมือกับ
บัณฑิต หน9วยงานในท2องถ่ิน หน9วยงานในระดับชาติ 
และอาเซียนในการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน     
ด2านศิลปะและวัฒนธรรมของท2องถ่ินและของชาติ 

2. อนุรักษ ส9งเสริม สนับสนุน และมีส9วนร9วมใน
กิจกรรมทํานุบํารุง เผยแพร9และสืบสานศิลปะ 
และวัฒนธรรม ของท2องถ่ิน และของชาติอย9าง
หลากหลาย 

• สนับสนุนให2คณะและหน9วยงานศึกษาวิจัยประมวล
ความรู2 จัดกิจกรรมเผยแพร9และสืบสาน ประเพณี 
วัฒนธรรมของท2องถ่ินและของชาติ 

• ประสานงาน ส9งเสริมให2คณะ หน9วยงานพัฒนางาน 
จัดกิจกรรมเ พ่ือทํานุบํ ารุ ง  เผยแพร9  สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป/นรายได2ของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

3. พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให2มีความรู2ความ
เข2าใจ ความสํานึก และความภูมิใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมของท2องถ่ินและของชาติ และนําไปใช2
ได2อย9างเหมาะสม 

• สนับสนุนคณะ/หน9วยงานจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
ตามวันสําคัญของมหาวิทยาลัย ของท2องถ่ินและ
ของชาติ 

• ประสานงานให2มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีเก่ียวข2องกับ
การทํานุบํารุง เผยแพร9 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ในทรานสคริปกิจกรรม 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด2านศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย 

• จัดทําแผนงานส9งเสริมทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 
โดยเน2นการมีส9วนร9วมของทุกฝ�าย 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการ งบประมาณด2าน
ศิลปวัฒนธรรม ระบบติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติงานด2านศิลปวัฒนธรรม  

  

 
ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  : คณะ/วิทยาลัย 
 สํานักศิลปวัฒนธรรม 
 กองพัฒนานักศึกษา 
 สํานักสิทธิประโยชน  
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

เป_าประสงค� :     เพ่ือให2มหาวิทยาลัยเป/นองคกรแห9งการเรียนรู2 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล      
น2อมนําแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร2อมรองรับการปรับเปลี่ยน    
เข2าสู9ประชาคมอาเซียน 

 
วัตถุประสงค� : 

 
1. มหาวิทยาลัยบริหารจัดการด2วยหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการ 

ระบบคุณภาพได2ตามมาตรฐานสากลรองรับการเข2าสู9ประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให2เป/นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University พร2อมท้ังพัฒนา

สิ่งแวดล2อมให2เอ้ืออํานวยต9อการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
3. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกให2บุคลากรมีคุณภาพมีความ

ภาคภูมิใจในตนเองและองคกร และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. พัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐาน เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักศึกษาท่ีต2องการเข2ามาศึกษาต9อ

ท้ังนักศึกษาในประเทศและต9างประเทศ   
 

 

กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

1.ส9งเสริมให2มีการพัฒนา การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช2ในการบริหารจัดการ 

• จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม อุปกรณ เครื่องมือสื่อ
ทัศนูอุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการบริหาร
จัดการ 

• พัฒนาระบบเครือข9าย ระบบฐานข2อมูล โปรแกรม
ระบบงานและจัดให2มีการนํามาใช2ในการจัดการเรียน  
การสอน การบริหารจัดการ การให2บริการ 

• พัฒนาสื่ อ  ร ะบบ ง าน  ช9 อ งท า งก า ร สื่ อ ส า ร และ           
การประชาสัมพันธ การเผยแพร9ข2อมูลข9าวสารภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยผ9านระบบเครือข9ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคม (Social Media) 
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กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

2. ส9งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให2เป/นผู2 มี
ศักยภาพ มีภาวะผู2นํา รักองคกร และมี
ความก2าวหน2าในสายงาน 

• พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
บุคคล การสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ ข2อเสนอแนะ
จากบุคลากรเพ่ือประกอบในการพัฒนาในการบริหารจัดการ 

• จัดทําแผนแม9บทการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาหลักสูตร
การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและสนับสนุน ให2บุคลากร
มีโอกาสในการฝ]กอบรมและพัฒนาเสริมสมรรถนะทางการ
บริหารและภาวะผู2นํา 

• จัดทําแผนพัฒนาสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและมี
การติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการตามแผน 

3.  จัดทําผั งแม9บทการใช2ประโยชนและ
แสวงหาพันธมิตร ร9วมดําเนินการพัฒนา
ธุรกิจบริหารจัดการสร2างผลประโยชนจาก
ท่ีดินของมหาวิทยาลัย 

• จัดทําผังแม9บทการใช2ท่ีดิน  
• จัดทําแผนกลยุทธการจัดหารายได2และเ พ่ิมมูลค9 า

สินทรัพย 
• แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาธุรกิจและการสร2าง

มูลค9าเพ่ิมของสินทรัพย 
• พัฒนางานและสมรรถนะของบุคลากรด2านการจัดการ

สิทธิประโยชนและการเพ่ิมมูลค9าของสินทรัพย  
4. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน

ภายในมหาวิทยาลัยให2เป/นท่ียอมรับด2าน
การเป/นมหาวิทยาลัยสีเขียว และพัฒนา
ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการภายใน 

• จัดหางบประมาณ แหล9งเงินทุนเพ่ือปรับปรุงก9อสร2าง 
พัฒนาอาคารสถานท่ีภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย 

• เพ่ิมจํานวนต2นไม2 พ้ืนท่ีสีเขียวและสถานท่ีพักผ9อน และ
ส9งเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย 

• ปรับปรุง พัฒนาระบบงานการควบคุม ดูแล การซ9อมบํารุง
อาคารสถานท่ี  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ        
การรักษาความสะอาด การจัดงานสุขาภิบาล การรักษา
ความปลอดภัย และการให2บริการอ่ืนๆ 

5. พัฒนา เสริมสร2างบรรยากาศทางวิชาการ
และสภาพการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยต9อการ
เรียนการสอนและการทํางาน 

• ปรับปรุง และพัฒนา ห2องสมุด หอประชุม ห2องประชุม   
ศูนยอาหาร ศูนยประชาสัมพันธ พ้ืนท่ี ท่ีนั่งส9วนกลางและ
จัดหาอุปกรณโสตทัศนศึกษา ช9องทางสื่อประชาสัมพันธให2
มีความทันสมัย พอเพียงและพร2อมใช2งาน 

• ส9งเสริมให2คณะ/หน9วยงานพัฒนาสภาพแวดล2อมและ
พ้ืนท่ี ห2องเรียน ห2องปฏิบัติการ ห2องทํางานให2เอ้ือต9อการ
เป/นมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการ มีสุนทรียะ ทันสมัย 
สวยงาม มีความพร2อมสนับสนุนการทํางานให2ดีข้ึน 
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กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

6. สร2างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยเป/นองคการเรียนรู2
และองคการสมรรถนะสูง 

• พัฒนาระบบงานทางการเงิน จัดให2มีการปรับปรุงและ
ตรวจบัญชี 

• ส9งเสริมให2คณะ หน9วยงานพัฒนาเป/นองคการเรียนรู2ด2วย
การวิจัยเพ่ือพัฒนางานและการจัดการความรู2 

• ปรับปรุ ง  ทบทวนระบบงานการวางแผน พัฒนา 
แผนปฏิบัติการ การจัดการงบประมาณ การบริหารผล
การปฏิบัติงาน และการประเมินบุคคล  

• ส9งเสริมให2 มีการติดตามผล ประเมินผลการบริหาร
มหาวิทยาลัย ท้ังระบบท้ังในส9วนของการประเ มิน
มหาวิทยาลัย การประเมินคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป@ 
 

 
ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  : คณะ/วิทยาลัย 
 สํานักทุกสํานัก 
 ศูนยจัดการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 6 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 

 
เป_าประสงค� :   เพ่ือให2มหาวิทยาลัยได2รับการรับรองคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
วัตถุประสงค� : 1. นักศึกษา นักเรียนมีทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ

มาตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเกณฑมาตรฐานในระดับสากล ดําเนินชีวิตตามแนว
ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอาสา และตอบสนองความต2องการของท2องถ่ิน 

2. นักศึกษามีทักษะการทํางานตรงตามความต2องการของท2องถ่ิน และมาตรฐานวิชาชีพ 
และสากล และมีทักษะการทํางาน การสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรม  

3. บัณฑิต ท่ีจบการศึกษาได2งานทํา ตรงตามสาขาวิชา และได2 รับการยกย9อง 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

4. อาจารย มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
มีตําแหน9งทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน 

 
 

กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

1. พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนาหลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตร 

• สนับสนุนให2มีคณะจัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

• พัฒนาระบบกลไกลการเปZด–ปZดหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของ สกอ. 

•  ส9งเสริมให2ทุกหลักสูตรต2องมีระบบกลไกลการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน2น
ผู2เรียนเป/นสําคัญ   

2. สนับสนุนให2อาจารยดํารงตําแหน9งทางวิชาการ 
และเพ่ิมคุณวุฒิให2ตรงตามเกณฑ สกอ. 

•  ส9 ง เสริมให2คณะ/หน9วยงานจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ ระดับตําแหน9ง และจัด
กิจกรรมกระตุ2นให2 มีการปฏิบั ติตามแผน และ
รายงานผล 

•  ส9งเสริมให2บุคลากรสายวิชาการทําผลงานทาง
วิชาการ และสร2างแรงจูงใจให2กับบุคลากรในการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

3. พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู2ตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต เสริมสร2างคุณธรรมจริยธรรมให2กับ
นักศึกษา  กิจกรรมของนักศึกษา 

• สนับสนุนให2หลักสูตรสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความต2องการของผู2ใช2
บัณฑิตกําหนดแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
นําผลการสํารวจปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
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กลยุทธ� มาตรการ/โครงการ 

• ส9งเสริมให2คณะจัดกิจกรรมให2นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข2าร9วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการในท่ีประชุมระหว9างสถาบัน หรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และกิจกรรม
เสริมสร2างคุณธรรมจริยธรรมให2แก9นักศึกษาของ
สถาบัน 

• ส9งเสริมให2คณะกําหนดพฤติกรรมด2านคุณธรรม
สําหรับนักศึกษาและเผยแพร9ให2ทราบโดยท่ัวกัน 
และส9งเสริมให2นักศึกษาร9วมกิจกรรมด2านคุณธรรม
จริยธรรมในหน9วยงานหรือองคกรระดับชาติ 

• ส9งเสริมให2คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีกิจกรรม
ด2านการประกันคุณภาพ และเครือข9ายประกัน
คุณภาพ มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนฯ 

• พัฒนาระบบการประเมินผลบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ (TQF : 
HEd. หรือ Thai Qualification Framework  for 
Higher Education)  

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ • ส9งเสริมให2คณะ หน9วยงานสนับสนุน ภาควิชาหรือ
หน9วยงานเทียบเท9า มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

• สนับสนุนให2คณะ/หน9วยงานดําเนินงานด2าน
ประกันคุณภาพภายใน(สกอ.) และการประกัน
คุณภาพภายนอก (สมศ.) และมีการปรับปรุงการ
ทํางานจากผลประกันคุณภาพ  

 
ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  : คณะ/วิทยาลัย 
 สํานักส9งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
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บทที่ 4 
แผนงาน/โครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร� 

ในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงานตามแผน ประกอบด2วยแผนงาน /โครงการที่มีความสําคัญตามเป;าหมายหลักของ
แผนกลยุทธ และนโยบายของผู2บริหารที่ดําเนินการในช9วงแผน 5 ป@ (พ.ศ. 2556 – 25560) ประกอบด2วย 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

1.1 ส9งเสริมให2นักศึกษาได2รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตรงความต2องการของสังคม 
ท2องถิ่น และได2รับการปลูกฝCงด2าน
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
สาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู9ในทุกรายวิชา
ทั้งความรู2และกระบวนการ 

1.1.1 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

� � � � � คณะ/วิทยาลัย 

1.1.2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

� � � � � คณะ/วิทยาลัย 

1.1.3 โครงการส9งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาให2มีอัตตลักษณของมหาวิทยาลัย 

� � � � � คณะ/วิทยาลัย 
กองพัฒนานักศึกษา 

1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่
เป/นสากลและความเป/นนานาชาติ และ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู2เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต9างประเทศอื่นๆ ที่สําคัญ 

1.2.1 โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และ
พัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู2 

� � � � � คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

1.2.2 โครงการเสริมทักษะทางภาษาให2แก9นักศึกษา � � � � � คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 
1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษา

อาเซียน 
� � � � � ศูนยภาษา 

1.2.4 โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางภาษา � � � � � ศูนยภาษา 
1.2.5 โครงการพัฒนางานวิทยบริการและบริการด2าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
� � � � � สํานักวิทยบริการ 
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กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

1.3 สนับสนุนให2นักศึกษาได2มีโอกาสฝ]ก
ประสบการณวิชาชีพจากหน9วยงาน สถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพทั้งในประเทศ
และต9างประเทศ 

1.3.1 โครงการความร9วมมือในการรับนักศึกษาเข2าฝ]ก
ประสบการณทั้งในประเทศและต9างประเทศ 

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

1.3.1 โครงการพัฒนาการฝ]กประสบการณวิชาชีพ 
สหกิจศึกษา การบ9มเพาะธุรกิจ 

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

1.4 พัฒนาหลักสูตรให2มีความสอดคล2องกับ
ความต2องการของตลาดแรงงานและ
เป/นไปตามเกณฑมาตรฐานขององคกร
วิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ 

1.4.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร � � � � � สสว. 
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

1.4.2 โครงการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาระดับ
คณะ/หลักสูตร 

� � � � � คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 

1.5 ส9งเสริมการศึกษาวิจัย จัดทําแผนการตลาด
ด2านการจัดการศึกษา พร2อมทั้งระบุกลุ9ม
โรงเรียนเครือข9ายเพื่อแสวงหาวิธีการใน
การคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก 

1.5.1 โครงการแผนการตลาดการจัดการศึกษา � � � � � คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร 
1.5.2 โครงการจัดประชุมสัมมนาครูแนะแนว 

ผู2บริหารโรงเรียนเครือข9าย 
� � � � � สสว./คณะ 

1.5.3 โครงการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก � � � � � สสว. 
งานประชาสัมพันธ 

1.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน
สาธิตเพื่อรองรับการเข2าสู9ประคมอาเซียน
เป/นแหล9งฝ]กประสบการณของนักศึกษา 

1.6.1 โครงการโรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ � � � � � โรงเรียนสาธิต 
1.6.2 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตหลักสูตร IEP � � � � � โรงเรียนสาธิต 
1.6.3 โครงการพัฒนานักเรียนให2มีคุณลักษณะตาม

เกณฑมาตรฐาน 
� � � � � โรงเรียนสาธิต 
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แผนงานที่ 2 แผนงานผลิตผลงานวิจัยและงานสร,างสรรค� 

กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

2.1 สร2างเครือข9ายความร9วมมือด2านงานวิจัย
และงานสร2างสรรคร9วมกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต9างประเทศ หน9วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มจํานวนผลงานวิจัย  

2.1.1 โครงการเครือข9ายความร9วมมือด2านการ
ทําวิจัยและการผลิตงานสร2างสรรค 

� � � � � สถาบันวิจัย 
คณะ/วิทยาลัย 

2.1.2 โครงการแสวงหาความร9วมมือด2านทุน
สนับสนุนการวิจัยและงานสร2างสรรค 

� � � � � สถาบันวิจัย 
คณะ/วิทยาลัย 

2.2 ส9งเสริมสนับสนุนให2มีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและการประกวดผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ   

2.2.1 โครงการส9งเสริมการจัดงานประชุม
วิชาการและจัดรางวัลแสดงผลงานที่
ได2รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 

� � � � � สถาบันวิจัย 
 

2.2.2 โครงการสนับสนุนให2อาจารยนําเสนอ
ผลงานวิจัย งานสร2างสรรคและ
ประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

� � � � � สถาบันวิจัย 
 

2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให2
อาจารย นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษา ในการทําวิจัยและสร2าง
นวัตกรรม  

2.3.1 โครงการจัดสรรเงินทุนวิจัยจากภายใน
และภายนอกให2กับคณะ 

� � � � � สถาบันวิจัย 
 

2.3.2 โครงการจัดทําแผนแม9บทการวิจัยและ
แผนปฏิบัติการวิจัย 

� � � � � สถาบันวิจัย 
 

2.3.3 โครงการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ของคณะ/หน9วยงาน 

� � � � � สถาบันวิจัย 
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก 

2.3.4 โครงการทุนวิจัยเพิ่มประสบการณในการ
ทํางานวิจัยของนักศึกษา 

 

� � � � � สถาบันวิจัย 
คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

2.4 ส9งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัยแบบ 
สหสาขาวิชา ให2อาจารย นักวิจัย และ
นักศึกษา มีโอกาสและสามารถทํางาน
วิจัยร9วมกับชุมชน และสังคม เพื่อ
แก2ปCญหาท2องถิ่น 

2.4.1. โครงการพัฒนาระบบงานของหน9วยบ9ม
เพาะธุรกิจ 

� � � � � หน9วยบ9มเพาะธุรกิจ 

2.4.2. โครงการเครือข9ายการวิจัยแบบสหสาขา
เพื่อพัฒนาท2องถิ่น 

� � � � � สถาบันวิจัย 
คณะ/วิทยาลัย 

2.4.3. โครงการบูรณาการการวิจัยร9วมกัน
ชุมชนและท2องถิ่น 

� � � � � คณะ/วิทยาลัย 
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แผนงานที่ 3 แผนงานให,บริการวิชาการ 

กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

3.1 ส9งเสริม สนับสนุนการให2บริการ
วิชาการ การเรียนรู2โครงการตาม
แนวพระราช ดําริ และปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให2แก9นักศึกษา 
แล ะ บุ คล าก ร ทั้ ง ภ าย ใน แล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.1.1 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรู2ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประชาสัมพันธ  

� � � � � สสร. 

3.1.2 โครงหอเฉลิมพระเกียรติโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ  

� � � � � สสร. 

3.1.3 โครงการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อส9งเสริม 
การเรียนรู2 สืบสานแนวพระราชดําริ 

� � � � � คณะ, สสร. 

3.1.4 โครงการประชาสัมพันธ จัดแสดง
นิทรรศการส9งเสริมการเรียนรู2 

� � � � � สสร. 

3.1.5 โครงการบริการวิชาการตามความต2องการ 
ของชุมชน ท2องถิ่น 

� � � � � คณะ, สสร. 

3.2 สร2างเครือข9าย แสวงหาพันธมิตร 
โดยเน2นที่กลุ9มศิษยเก9า หน9วยงาน 
สถานประกอบการในท2องถิ่น 
มหาวิทยาลัยในต9างประเทศในการ
พัฒนางานให2บริการวิชาการ 

3.2.1 โครงการประชาสัมพันธ และสร2างเครือข9าย
กับชุมชน สถานประกอบการสร2างองคกร
เพียงพอ 

� � � � � สสร. 

3.2.2 โครงการศูนยพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับ
ครู ข2าราชการและเจ2าหน2าที่ของรัฐ 

� � � � � ศูนยภาษา 

3.2.3 โครงการนักศึกษาร9วมเรียนรู2และจัดกิจกรรม
บริการวิชาการให2แก9ชุมชน 

� � � � � คณะ, หลักสูตร 

3.2.4 โครงการศูนยบริการวิชาการระดับคณะ  � � � � � คณะ 
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กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการใน
ด2านบริการวิชาการ 

3.31 โครงการวางแผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบ
กลไกการจัดสรรงบประมาณ และการ
บริหารจัดการงานบริการวิชาการ  

� � � � � สสร. 

3.3.2 โครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ และบุคคล
ต2นแบบด2านความพอเพียง 

� � � � � สสร. 

3.33 โครงการอนุรักษพันธุพืชและจําหน9าย
ผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยและชุมชน 

� � � � � สสร. 

3.4  ส9งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร2างครู
มืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน 

3.41 โครงการศูนยศึกษาพัฒนาครูสาขาศูนยจัด
การศึกษากรุงเทพมหานครและสระแก2ว 

� � � � � ศูนยศึกษาพัฒนาครู 

3.42 โครงการเครือข9ายโรงเรียนคุณภาพ  � � � � � คณะทุกคณะ 
3.43 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝ]กอบรมและ

พัฒนาครูตามความต2องการของหน9วยงาน 
� � � � � ศูนยศึกษาพัฒนาครู 
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แผนงานที่ 4 แผนงานทํานุบํารุง เผยแพรA สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

4.1 บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรม   
ของท2องถิ่นและของชาติ เข2ากับ  
การจัดการเรียนการสอน โดยสร2าง
เครือข9าย ความร9วมมือกับบัณฑิต
และบุคลากร หน9วยงานในท2องถิ่น 
หรือในระดับชาติ และอาเซียน 

4.11 โครงการบูรณาการงานอนุรักษส9งเสริม
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

� � � � � คณะ วิทยาลัย 
สํานักศิลป 

4.1.2 โครงการเครือข9ายความร9วมมือการอนุรักษ
ส9งเสริมวัฒนธรรม  

� � � � � คณะ วิทยาลัย 
สํานักศิลป 

4.13 โครงการจัดแสดงผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

� � � � � คณะ วิทยาลัย 
สํานักศิลป 

4.2 อนุรักษ ส9งเสริม สนับสนุน และมี
ส9วนร9วมในกิจกรรมทํานุบํารุง 
เผยแพร9และสืบสานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ของท2องถิ่น และของ
ชาติอย9างหลากหลาย 

4.2.1 โครงการสนับสนุนการวิจัยประมวลความรู2 
จัดกิจกรรมเผยแพร9และสืบสาน
วัฒนธรรม 

� � � � � คณะ วิทยาลัย 
สํานักศิลป 
 

4.2.2 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง 
เผยแพร9 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมที่เป/น
รายได2ของมหาวิทยาลัย 

� � � � � คณะ วิทยาลัย 
สํานักศิลป 
 

4.3  พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให2มีความรู2
ความเข2าใจ ความสํานึก และความ
ภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท2องถิ่นและของชาติ และนําไปใช2ได2
อย9างเหมาะสม 

4.3.1 โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณี 
วัฒนธรรมตามวันสําคัญ 

� � � � � คณะ วิทยาลัย 
สํานักศิลป 

4.3.2 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด2าน  
การทํานุบํารุง เผยแพร9 สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 

� � � � � คณะ วิทยาลัย 
กองพัฒนา นศ. 
 

4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด2าน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

4.4.1 โครงการจัดทําแผนงานการส9งเสริม    
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

� � � � � สํานักศิลป 
 

4.4.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร     
จัดการงานด2านศิลปวัฒนธรรม 

� � � � � สํานักศิลป 
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แผนงานที่ 5 แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน 

กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

5.1 ส9 ง เสริ ม ให2 มีการ พัฒนา การนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการ
บริหารจัดการ 

5.1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 
โปรแกรม อุปกรณ เครื่องมือสื่อสาร
ทัศนูอุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

� � � � � ศูนยคอมพิวเตอร 

5.1.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข9าย ระบบ
ฐานข2อมูล โปรแกรมระบบงาน 

� � � � � ศูนยคอมพิวเตอร 

5.1.3 โครงการพัฒนาสื่อ ระบบงาน ช9อง
ทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ  

� � � � � ศูนยคอมพิวเตอร 
งานประชาสัมพันธ 

5.2 ส9งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให2เป/นผู2
มีศักยภาพ มีภาวะผู2นํา รักองคกร 
และมีความก2าวหน2าในสายงาน 

5.2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการประเมินบุคคล  

� � � � � กจ.-สํานักงานอธิการ 

5.2.2 โครงการสํารวจความคิดเห็น ความพึง
พอใจจากบุคลากรเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ 

� � � � � กนผ. 

5.2.3 โครงการจัดทําแผนแม9บทการพัฒนา
บุคลากรและหลักสูตรการอบรม  

� � � � � กจ.-สํานักงานอธิการ 

5.2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
สนับสนุนให2บุคลากรเข2ารับการ
ฝ]กอบรมและพัฒนา 

� � � � � กจ.-สํานักงานอธิการ 

5.2.5 โครงการพัฒนาเสริมสมรรถนะทางการ
บริหารและภาวะผู2นํา 

� � � � � กจ.-สํานักงานอธิการ 

5.2.6 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสวัสดิการของ
บุคลากร 

� � � � � กจ.-สํานักงานอธิการ 
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กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

5.3 จัดทําผังแม9บทการใช2ประโยชนและ
แสวงหาพันธมิตร ร9วมดําเนินการ
พัฒนาธุร กิจบริหารจัดการสร2าง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ที่ ดิ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

5.3.1 โครงการจัดทําผังแม9บทการใช2ที่ดิน  � � � � � สํานักงานอธิการ 
สํานักสิทธิประโยชน 

5.3.2 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการจัดหา
รายได2และเพิ่มมูลค9าสินทรัพย 

� � � � � สํานักงานอธิการ 

5.3.3 โครงการพัฒนาธุรกิจและการสร2าง
มูลค9าเพิ่มของสินทรัพย 

� � � � � สํานักสิทธิประโยชน 

5.3.4 โครงการพัฒนางานและสมรรถนะของ
บุคลากรด2านการจัดการสิทธิประโยชน  

� � � � � สํานักสิทธิประโยชน 

5.4 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิ
ทัศนภายในมหาวิทยาลัยให2เป/นที่
ยอมรับด2านการเป/นมหาวิทยาลัยสี
เขียว และพัฒนาประสิทธิภาพ 
คุณภาพการบริการภายใน 

5.4.1 โครงการจัดหางบประมาณ เงินทุนเพื่อ
ปรับปรุงก9อสร2างพัฒนาอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน 

� � � � � สํานักงานอธิการ 
กนผ. 

5.4.2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว � � � � � สํานักงานอธิการ 
5.4.3. โครงการพัฒนาระบบงานการให2บริการ

หน9วยงานกลาง 
� � � � � สํานักงานอธิการ 

5.5 พัฒนา เสริมสร2างบรรยากาศทาง
วิชาการและสภาพการทํางาน ที่
เอื้ออํานวยต9อการเรียนการสอนและ
การทํางาน 

5.5.1. โครงการปรับปรุง พัฒนา อาคาร
ประกอบและพื้นที่ผักผ9อนส9วนกลาง 

� � � � � สํานักงานอธิการ 

5.5.2. โครงการจัดหาอุปกรณโสตทัศนศึกษา 
ช9องทาง สื่อประชาสัมพันธ 

 

� � � � � งานประชาสัมพันธ
สํานักงานอธิการ 

5.5.3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล2อมและพื้นที่ 
เพื่อการจัดการศึกษา 

� � � � � สํานักงานอธิการ 
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กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

5.6. สร2างเสริมธรรมาภิบาลทางการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเป/น
อ ง ค ก า ร เ รี ย น รู2 แ ล ะ อ ง ค ก า ร
สมรรถนะสูง 

5.6.1. โครงการพัฒนาระบบงานทางการเงิน 
จัดให2มีการปรับปรุงและตรวจบัญชี 

� � � � � กองกลาง 
สํานักงานอธิการ 

5.6.2. โครงการพัฒนาองคการเรียนรู2และการ
จัดการความรู2 

� � � � � คณะ/วิทยาลัย 
สํานักงานอธิการ 

5.6.3. โครงการปรับปรุง ทบทวนระบบงานการ
วางแผน การจัดการงบประมาณ การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินบุคคล  

� � � � � กนผ. 
กจ.-สํานักงานอธิการ 

5.6.4. โครงการติดตามผล ประเมินผลการ
บริหารมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 

� � � � � สมจ. กนผ. 
สํานักสภามหาวิทยาลัย 
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แผนงานที่ 6 แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 

กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

6.1 พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนา
หลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร 

6.1.1  โครงการพัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
และการบริหารหลักสูตร 

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย 

6.1.2  โครงการพัฒนาระบบกลไกลการประกันคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอน ที่เน2นผู2เรียนเป/นสําคัญ   

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย 

6.2 สนับสนุนให2อาจารยดํารงตําแหน9ง
ทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิให2
ตรงตามเกณฑ สกอ. 

6.2.1  โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อ 
เพิ่มคุณวุฒิ ระดับตําแหน9ง  

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย 

6.2.2  โครงการส9งเสริมให2บุคลากรทําผลงานทาง
วิชาการ  

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย 

6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู2ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 
เสริมสร2างคุณธรรมจริยธรรม
ให2กับนักศึกษา  ผ9านการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา 

6.3.1  โครงการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย 

6.3.2  โครงการส9งเสริมให2นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเข2าร9วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการ 

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย 

6.3.3  โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร2างพฤติกรรม
ด2านคุณธรรมสําหรับนักศึกษา 

� � � � � คณะ/วิทยาลัย 
กองพัฒนานักศึกษา 

6.3.4  โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และการประกันคุณภาพ  

� � � � � คณะ/วิทยาลัย 
กองพัฒนานักศึกษา 

6.3.5  โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ 

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ แผนงานโครงการ ป@ที่ดําเนินการ หน9วยงานที่รับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

6.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

6.4.1  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ หน9วยงาน หลักสูตร  

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย 
สมจ. 

6.4.2  โครงการประกันคุณภาพภายใน(สกอ.) และการ
ประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) และปรับปรุง
การทํางานจากผลประกันคุณภาพ  

� � � � � สสว., 
คณะ/วิทยาลัย 
สมจ. 
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บทที่ 5 
การขับเคลื่อนการดําเนินการและการกํากับติดตามประเมินผล 

 
แนวทางในการขับเคล่ือนการดําเนินการของแผน 

ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ         
ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 จําเป/นอย9างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัย จะต2องมีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยจะต2องมีการสื่อการเพ่ือ
สร2างความเข2าใจในหลักการ สาระสําคัญของแผนกลยุทธ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค9าเป;าหมาย 
ให2แก9คณะผู2บริหารทุกระดับ รวมท้ังบุคลากรภายในให2รับทราบ เข2าใจ มีการนําประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ
การดําเนินงานท่ีกําหนดไว2ไปเป/นเป;าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน2าท่ีของคณะ สํานัก ผ9านกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป@และการจัดข2อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกําหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณให2สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร รวมท้ังปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผล        
การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให2เอ้ืออํานวยต9อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และจัดให2มีการกําหนด
กรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหาร
ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาองคการให2มีสมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการดําเนินการ แสวงหาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการรับรู2 ลดปCญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเง่ือนไข ปCจจัยท่ีมีผลต9อความสําเร็จใน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

แผนท่ียุทธ�ศาสตร�เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได2จัดให2มีการแปลงนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน โดยอาศัยเทคนิคการพัฒนายุทธศาสตรแบบมีส9วนร9วม ตามแนวทาง
ของ Balanced Scorecard โดยจัดให2มีการวิเคราะหวัตถุประสงคเชิง กลยุทธของการดําเนินการผ9าน มุมมอง
ย9อย 4 ด2าน ได2แก9 มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ และมิติการพัฒนาองคการ โดยแยกวิเคราะห
และสังเคราะหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 6 ประเด็น ประกอบด2วย 

 1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให2ตรงกับความต2องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ประชาคมอาเซียน 

 2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร2างสรรคท่ีมีคุณภาพเป/นท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 3. การให2บริการวิชาการแก9สังคม ท2องถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ   
 4. การทํานุบํารุง เผยแพร9 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท2องถ่ิน และของชาติ 
 5. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 

ผลการดําเนินการทําให2ได2ข2อสรุปเก่ียวกับแผนท่ียุทธศาสตรของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 สําหรับสื่อสาร สร2างความเข2าใจท่ึตรงกัน     
ดังแผนภาพต9อไปนี้ 
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     แผนที่ยุทธศาสตร�มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ป� 2556-2560 

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท.องถิ่นในอุษาคเนย� 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�ตรงกับความต�องการของ 
สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และประชาคมอาเซียน 

ผลิตผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค. 
เป/นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

การให�บริการวิชาการแกสังคม 
ท�องถิ่นชุมชน สถานประกอบการ 

การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานศึกษา 

สร�างบัณฑิตที่มีคุณภาพให�ได�มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ เป/นที่ต�องการของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ  

การให�บริการวิชาการได�ตามความต�องการของ
ชุมชน ท�องถิ่น และการแสดงผลงานด�าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

•  นักศึกษาได�ศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความ
ต�องการ 
•  พัฒนาทักษะนักศึกษาตามเกณฑ.มาตรฐานตางๆ 
•  บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต�องการ 
•  มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป/นที่ยอมรับ 
•  อาจารย.มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ. 

• น�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการ
ดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น 
• พัฒนาศักยภาพ พัฒนาอาชพี วิทยากร บุคคล
ต�นแบบ 
• ศิษย.เกาให�การสนับสนุนการบริการวิชาการ 
• เผยแพรสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม  

• อาจารย. นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร 
มีสมรรถนะด�านการวิจัยและผลิตงาน
สร�างสรรค.  
• มีผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค.เป/นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สร�าง
มูลคา และสามารถไปใช�ประโยชน.ได� 

 

• การบริหารจัดการด�วยหลักธรรมาภิบาล และ
มีการบริหารจัดการมีคุณภาพ 
• มหาวิทยาลัยสีเขยีว Green University และมี
สิ่งแวดล�อมให�เอื้ออํานวย 
• ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล 
• มีโครงสร�างพื้นฐานที่ดึงดูดความสนใจในการ

เข�ามาศึกษาตอ 

• พัฒนาหลักสูตรตรงตามความต�องการ 

• นักศึกษาฝJกประสบการณ.วิชาชีพ 

• นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค. 

• พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู�ตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิต   

• แสวงหาวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก   

• สร�างเครือขายความรวมมือด�านงานวิจัยและ

งานสร�างสรรค. 

• การนําเสนอผลงานวิจัยและการประกวด

ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ   

 

• แสวงหาความรวมมือศิษย.พัฒนางาน

ให�บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

• สร�างเครือขาย หรือพันธมิตรการ

ให�บริการวิชาการ 

• แสวงหารายได�จากการบริหารทรัพย.สิน

ของมหาวิทยาลัย 

• พัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพ มีภาวะผู�นํา 

รักองค.กร และมีความก�าวหน�าในสายงาน 

• สร�างบรรยากาศทางวิชาการและสภาพการ
ทํางานที่เอือ้อํานวย 

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
กา

รพั
ฒ
นา

อง
ค�ก

าร
 

การสร�างสรรค.ผลงานวิจัยให�เป/นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

การบริหารและการพัฒนา
สถาบัน 

เป/นองค.กรที่มีธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง และเป/นองค.การแหงการเรียนรู� 

• จัดให�มีทรัพยากรและพัฒนารูปแบบการ

เรียนรู�เพือ่พัฒนาทักษะทาง

ภาษาตางประเทศ 

• บูรณาการการจัดการเรียนการสอน รวมกับ

การทําวิจัย การเผยแพรศิลปะวัฒนธรรม  

• สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให�

อาจารย. นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา 

ในการทําวิจัยและสร�างนวัตกรรม 

 

• พัฒนาศูนย.การเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

• พัฒนาบุคคลต�นแบบด�านปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

• พัฒนาบุคลากรเข�าใจด�านศิลปะและวัฒนธรรม  

 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการในด�านบริการ

วิชาการ ด�านศิลปวัฒนธรรม 

• นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการบริหาร

จัดการ 

• สนับสนุนให�อาจารย.ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

และเพิ่มคุณวุฒิ 
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ปฏิทินการดําเนินขับเคล่ือนการดําเนินการของแผน 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ           
ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 แต9ละรอบป@งบประมาณ มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเพ่ือแปลง
ยุทธศาสตรไปสู9การปฏิบัติ ดังต9อไปนี้ 

 

ระยะเวลา ข้ันตอน/กิจกรรมการดําเนินงาน 
หนAวยงาน/
ผู,รับผิดชอบ 

เมษายน 56 • ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด/ทบทวนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานให2สนองตอบต9อนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

สนอ. + กนผ. 

พฤษภาคม 56 • ประชุมช้ีแจงสร2างความเข2าใจในสาระสาํคัญ แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานให2แก9คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

สสว. + กนผ. 

มิถุนายน 56 • มหาวิทยาลัยจัดทําประมาณการกรอบวงเงินการขอตั้งงบประมาณประจําป@
และกรอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจําป@ 

กนผ. 

 • หลักสูตร คณะ หน9วยงานจัดทําโครงการ แผนปฏิบัติงานและกําหนด
รายละเอียดค9าใช2จ9ายของโครงการ 

หลักสตูร คณะ 
หน9วยงาน 

กรกฎาคม 56 • กองนโยบายและแผนวิเคราะหโครงการ ตรวจสอบความสัมพันธเช่ือมโยง
เชิงยุทธศาสตรและกลั่นกรองรายละเอียดค9าใช2จ9าย 

กนผ. 

 • ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให2พิจารณาโครงการ
รายละเอียดค9าใช2จ9ายของหลักสตูร คณะ หน9วยงาน 

สนอ. + กนผ. 

สิงหาคม 56 • มหาวิทยาลัยนําเสนอแผนงบประมาณประจําป@ของมหาวิทยาลัย 
ต9อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให2ความเห็นชอบ 

กนผ. 

กันยายน 56 • หลักสูตร คณะ/หน9วยงานทบทวน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ กําหนดแผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจ9ายงบประมาณ
ประจําป@ 

คณะ หน9วยงาน 

ตุลาคม 56 • คณะ/หน9วยงานนําเสนอแผนปฏิบัติการ แผนการเบิกจ9ายงบประมาณ
ประจําป@ต9อสภามหาวิทยาลัยให2ความเห็นชอบ 

คณะ หน9วยงาน 

ตค.56 - กย.57 • คณะ/หน9วยงานดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะ หน9วยงาน 
ตค.56 - กย.57 • คณะ/หน9วยงานรายงานความก2าวหน2าของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การรายไตรมาส 
คณะ หน9วยงาน 

ตค.56 - กย.57 • ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรายไตรมาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณติดตามความก2าวหน2าและกําหนดแนวทางการแก2ปCญหาการ
ดําเนินงาน 

• มหาวิทยาลัยเสนอรายงานให2คณะกรรมการสภาเพ่ือพิจารณาความก2าวหน2า
ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําป@รายไตรมาส 

สนอ. + กนผ. 

ตค.56 - กย.57 • กองนโยบายและแผน ติดตามประมวลผล รายงานผลการเบิกจ9าย
งบประมาณประจําป@ของคณะ/หน9วยงาน 

กนผ. 
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รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

เพ่ือทําให2การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 สามารถบ9งชี้ถึงสัมฤทธิผลของการดําเนินงานและ
เป/นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาองคการให2มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงเห็นควรมีการกําหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ตามแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานในแนวใหม9ท่ีมีลักษณะเป/นการประเมินผลแบบ        
มุ9งผลสําเร็จ โดยประยุกตใช2แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ 
Balanced Scorecard โดยกําหนดจัดให2มีการกําหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให2อยู9ภายใต2มุมมอง
หรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด2วย มิติประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องคการ ดังแผนภาพต9อไปนี้ 

 

 
 

สําหรับในส9วนของรายละเอียดของตัวชี้วัดระดับกลยุทธและค9าเป;าหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร ท่ีได2มีการวิเคราะหและกําหนดค9าเป;าหมายโดยละเอียด ดังต9อไปนี้ 
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ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ�และคAาเป_าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต9อความต2องการของสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ และพร2อมเข2าสู9ประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด เป_า 
หมาย 

หนAวยนับ กรอบเวลาท่ีคาดหมาย 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. จํานวนความร9วมมือหรือเครือข9ายและจาํนวน
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยต9างประเทศ  

10 เครือข9าย � � � � � 

2. จํานวนหลักสตูรท่ีเกิดจากความร9วมมือ 
กับมหาวิทยาลยัเครือข9าย 

1 หลักสตูร/ป@ � � � � � 

3. ร2อยละของนักศึกษาท่ีมีสมัฤทธ์ิผลตาม
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิต 

80 ร2อยละ � � � � � 

4. ร2อยละของนักศึกษาท่ีออกฝ]กงานในรูปแบบ   
สหกิจศึกษา 

90 ร2อยละ � � � � � 

5. ร2อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ9านการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

70 ร2อยละ � � � � � 

6. ร2อยละของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 10 ร2อยละ � � � � � 
7. ร2อยละของรายวิชาท่ีมีการสอดแทรกเน้ือหาและ

กระบวนการด2านคุณธรรม จริยธรรม  
80 ร2อยละ � � � � � 

8. จํานวนโครงการการจัดการอบรมและส9งเสรมิ
กิจกรรมการเรียนรู2เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน  

20 โครงการ:ป@ � � � � � 

9. ร2อยละเพ่ิมข้ึนของจํานวน 
สถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข2ารับ 
การฝ]กประสบการณวิชาชีพ 

5 ร2อยละ � � � � � 

10. จํานวนหลักสูตรท่ีสอดคล2องกับความต2องการ
ของตลาดแรงงานและเกณฑมาตรฐานของ
องคกรวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

5 หลักสตูร:ป@ � � � � � 

11. จํานวนหลักสูตรนานาชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 2 หลักสูตร:ป@ � � � � � 
12. จํานวนช9องทางการประชาสมัพันธ

มหาวิทยาลยัท่ีเพ่ิมข้ึน 
2 ช9องทาง � � � � � 

13. จํานวนนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษเข2า
ศึกษาต9อในมหาวิทยาลยัเพ่ิมข้ึน 

30 คน � � � � � 

14. จํานวนทุนการศึกษาท่ีให2กับนักศึกษา 5 ทุน � � � � � 
15. จํานวนเครือข9ายความร9วมมือในการ

แลกเปลีย่นนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
เครือข9ายในต9างประเทศ 

5 เครือข9าย � � � � � 

16. จํานวนโครงการความร9วมมือ (MOU) กับ
สถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึน 

5 โครงการ :ป@ � � � � � 

17. ร2อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุน การ
ส9งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให2แก9นักศึกษา 

5 ร2อยละ � � � � � 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร2างสรรคท่ีมีคุณภาพเป/นท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ตัวชี้วัด เป_าหมาย หนAวยนับ กรอบเวลาท่ีคาดหมาย 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. ร2อยละของนักศึกษาท่ีมีประสบการณการทําวิจัย
ร9วมกับอาจารย 

50 ร2อยละ � � � � � 

2. จํานวนเงินวิจัยท่ีได2รับจากภายในและภายนอก 
(สกอ.4.3) 

เฉลี่ย
100,000 

บาท:คน � � � � � 

3. ร2อยละของงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีนําไปใช2
ประโยชน (สมศ.6) 

30 ร2อยละ � � � � � 

4. ร2อยละความสําเร็จของการผลติผลงานวิจยัเพ่ือ
แก2ปCญหาในหน9วยงาน 

20 ร2อยละ � � � � � 

5. จํานวนเครือข9ายความร9วมมือด2านการวิจัยกับ
ชุมชน องคกรระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ 

7 เครือข9าย � � � � � 

6. จํานวนผลงานวิจัยท่ีผู2ประกอบการสามารถ
นําไปใช2แก2ปCญหาและช9วยสร2างมลูค9าเพ่ิม 

10 ผลงาน � � � � � 

7. จํานวนเครือข9ายความร9วมมือด2านการวิจัย  
   กับสถานประกอบการและอาเซยีน 

7 เครือข9าย � � � � � 

8. จํานวนโครงการวิจัยท่ีทําร9วมกับชุมชน   
   ท2องถ่ิน เพ่ือแก2ปCญหาท2องถ่ิน 

7 โครงการ � � � � � 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การให2บริการวิชาการแก9สังคม ท2องถ่ิน ชุมชน สถานประกอบการ   

ตัวชี้วัด เป_าหมาย หนAวยนับ กรอบเวลาท่ีคาดหมาย 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. จํานวนชุมชนต2นแบบท่ีมหาวิทยาลัยเข2าไป 
ส9งเสริมการน2อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช2ในการดําเนินชีวิตประสบผลสําเรจ็ 

2 ชุมชน:ป@ � � � � � 

2. ร2อยละของจํานวนนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได2รับการพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะชีวิต 

90 ร2อยละ � � � � � 

3. จํานวนโครงการบริการวิชาการ 
ท่ีดําเนินการร9วมกับศิษยเก9า 

5 โครงการ � � � � � 

4. ร2อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีศักยภาพ
พร2อมเป/นวิทยากร บุคคลต2นแบบ 

90 ร2อยละ � � � � � 

5. ร2อยละของรายได2การให2บริการวิชาการ 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

10 ร2อยละ � � � � � 

6. จํานวนชุมชนในต9างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยไป
สร2างเครือข9ายให2บริการวิชาการ 

1 ชุมชน � � � � � 

7. จํานวนฐานการเรียนรู2ภายในมหาวิทยาลัย 1 ฐาน:ป@ � � � � � 

8. ร2อยละความรู2ท่ีได2รับจากใช2ฐานเรยีนรู2 80 ร2อยละ � � � � � 

9. จํานวนวิทยากรตัวคูณ และบุคคลต2นแบบท่ีถูก
พัฒนา 

50 คน/ป@ � � � � � 

10. ร2อยละของงบประมาณด2านบริการวิชาการท่ี
เพ่ิมข้ึน 

5 ร2อยละ:ป@ � � � � � 

11. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร9ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต9อคณะ 

7 โครงการ � � � � � 

12. จํานวนผลติภณัฑท่ีคิดค2นจากผลงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยั เช9นงานวิจัย และ
สิ่งประดิษฐ 

3 ช้ิน:ป@ � � � � � 

13. ค9าเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีต9อสินค2าท่ีจําหน9าย
ภายในร2านค2าศูนยสาธิตสินค2าของมหาวิทยาลยั 

80 ร2อยละ � � � � � 

14. ร2อยละของจํานวน ผู2บริหารโรงเรยีน/คร/ู
บุคลากรทางการศึกษาเข2าร9วมกิจกรรมท่ีได2
กําหนดตามแผน 

80 ร2อยละ � � � � � 

15. ร2อยละของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตรง
ตามแผนผลติบัณฑิตครูตรงสาขา 

80 ร2อยละ � � � � � 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การทํานุบํารุง เผยแพร9 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท2องถ่ิน และของชาติ 
ตัวชี้วัด เป_า 

หมาย 
หนAวยนับ กรอบเวลาท่ีคาดหมาย 

2556 2557 2558 2559 2560 

1. ร2อยละของนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท2องถ่ิน
ท่ีเข2าร9วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี
ความรู2 ความเข2าใจในคุณค9า ความสํานึก และความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท2องถ่ินและของชาติ 

80 ร2อยละ � � � � � 

2. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท2องถ่ินท่ีเข2า
ร9วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม นํา
ความรู2ความเข2าใจและความภูมิใจในวัฒนธรรม
ท2อง ถ่ินและของชาติ ไปประยุกต ใช2 ในการ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต  

ระดับด ี ระดับ � � � � � 

3 .  จํ า น ว น กิ จก ร ร ม ท่ี เ ผ ยแ พร9  แ ลก เป ลี่ ย น 
สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ของท2องถ่ิน และ
ของชาติกับประเทศในกลุ9มอาเซียน 

1 กิจกรรม:ป@ � � � � � 

4. จํานวนหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมของท2องถ่ินและของชาติเข2ากับการ
จัดการเรียนการสอน  

1 รายวิชา:ป@ � � � � � 

5.  จํานวนกิจกรรมท่ีเน2นการอนุรักษ  ส9 ง เสริม 
สนับสนุนและมีส9 วนร9 วม ในการทํานุ บํารุ ง 
เผยแพร9และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ของ
ท2องถ่ินหรือของชาติ  

5 กิจกรรม:ป@ � � � � � 

6. จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให2มีความรู2ความ
เข2าใน และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม
ของท2องถ่ินและของชาติ   

1 กิจกรรม:ป@ � � � � � 

7. มีระบบการบริหารจัดการท่ีเอ้ือต9อการดําเนิน
โครงการ 

1 ระบบ � � � � � 

8. มีเครือข9ายความร9วมมือด2านศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว9างมหาวิทยาลัยกับบัณฑติ หน9วยงานใน
ท2องถ่ิน หน9วยงานในระดับชาติ และอาเซยีน 

1  เครือข9าย � � � � � 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวชี้วัด เป_า 
หมาย 

หนAวย
นับ 

กรอบเวลาท่ีคาดหมาย 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. ร2อยละของอาจารยท่ีมีตําแหน9งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน  

5 ร2อยละ � � � � � 

2. ร2อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของอาจารยท่ีมีระดบัการศึกษา
วุฒิปริญญาเอก 

5 ร2อยละ � � � � � 

3. ร2อยละของการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยด2าน
สิ่งแวดล2อมเป/นไปเกณฑมาตรฐานทาง
สิ่งแวดล2อม 

80 ร2อยละ � � � � � 

4. จํานวนระบบงาน ฐานข2อมูลท่ีพัฒนาและ
นํามาใช2ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

2 ฐาน � � � � � 

5. จํานวนองคความรู2ท่ีถูกนําไปใช2ประโยชน หรือ
ต9อยอดความรู2ใหม9 

2 เรื่อง:ป@ � � � � � 

6. จํานวนพ้ืนท่ีการทํางานท่ีได2รับการปรับปรุงดีข้ึน 5 พ้ืนท่ี:ป@ � � � � � 
7. ร2อยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน  5 ร2อยละ � � � � � 
8. มีการทบทวนแผนด2านสวัสดิการ 1  ครั้ง:ป@ � � � � � 
9. ร2อยละของบุคลากรท่ีมสีมรรถนะตามกําหนด

ภายในป@ 2560  
80 ร2อยละ � � � � � 

10. ร2อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู2บริหารท่ีมีภาวะผู2นํา  80 ร2อยละ � � � � � 
11. ร2อยละของการเบิกจ9ายงบประมาณ 

ตรงตามแผนงาน 
70 ร2อยละ � � � � � 

12. ร2อยละของประเภท / ตําแหน9งงานท่ีมีเส2นทาง
ความก2าวหน2า 

80 ร2อยละ � � � � � 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา 

ตัวชี้วัด เป_า 
หมาย 

หนAวยนับ กรอบเวลาท่ีคาดหมาย 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. ผู2สําเร็จการศึกษาได2งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ    

    ภายใน 1 ป@ 

80 ร2อยละ � � � � � 

2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมตี9อ
บัณฑิต 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ � � � � � 

3. ผลการประเมินสมรรถนะด2านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาท่ีผ9านเกณฑ VRU TEST  

50 ร2อยละ � � � � � 

4. จํานวนรางวัลท่ีอาจารยหรือบุคลากรหรือนักศึกษา
ท่ีได2รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

1 รางวัล:ป@ � � � � � 

5. ร2อยละของจํานวนบทความวิชาการ/วิจยั 
ในการตีพิมพเผยแพร9ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ 

30 ร2อยละ � � � � � 

6. จํานวนร2อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของอาจารยท่ีได2รับแต9งตั้ง
ให2ดํารงตําแหน9งทางวิชาการ 

5 ร2อยละ � � � � � 

7. ร2อยละของจํานวนผู2สําเร็จการศึกษา 90 ร2อยละ � � � � � 

8. จํานวนโครงการพัฒนาวิชาการสู9อาเซียน 2 โครงการ � � � � � 

9. ร2อยละของจํานวนอาจารยท่ีได2รับการส9งเสริมและ
พัฒนาตามแผน 

80 ร2อยละ � � � � � 

10. จํานวนโครงการพัฒนาผู2รียนกลุ9มสาระการ
เรียนรู2 

80 ร2อยละ � � � � � 

 
ปMจจัยสําคัญท่ีมีผลตAอความสําเร็จ 

ในการขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือนํายุทธศาสตรตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 ไปสู9การปฏิบัติจําเป/นอย9างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะต2อง
มีการพัฒนากลไกและวางเง่ือนไขท่ีจําเป/นต9อการผลักดันยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว2ให2เกิดผลในเชิงปฏิบัติ      
รวมท้ังพึงต2องให2ความสนใจและตระหนักถึงปCจจัยสําคัญท่ีมีผลต9อความสําเร็จในประเด็นดังต9อไปนี้ 

1. การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจําเป;นตAอการผลักดันยุทธศาสตร�สูAการปฏิบัติ 
1.1 การสร2างความเข2าใจร9วมกันของผู2มีส9วนเก่ียวข2องในการผลักดันให2ยุทธศาสตรท่ีวางไว2

เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู2บริหาร และคณะบุคลากรท่ีเก่ียวข2อง โดยควรมีการนําเสนอสาระสําคัญของ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 ให2ผู2มีส9วนเก่ียวข2อง
ท้ังในส9วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก รวมท้ังสํานักงบประมาณ ได2รับทราบถึงจุดเน2นและทิศทางใน
การดําเนินงานเพ่ือจะได2มีการพัฒนานโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข2องเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

1.2 การสร2างการรับรู2และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได2แก9 คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจําเป/นต2องมีการนําเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือ
ชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตรในการดําเนินงาน การจัดให2มีการรายงานผลการดําเนินงานเป/นรายรอบ 
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รวมท้ังการจัดให2มีการประชุมติดตามผลการดําเนินเป/นระยะเพ่ือรับทราบความก2าวหน2าและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร9วมกันระหว9างของคณะผู2บริหาร หน9วยงานท่ีเก่ียวข2อง 

1.3 การมีเวที หรือเปZดพ้ืนท่ีในการร9วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู2ความเคลื่อนไหวของการ
ดําเนินงานร9วมกันของหน9วยงานท่ีเก่ียวข2อง โดยเฉพาะในส9วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการ
หลักสูตร เจ2าหน2าท่ีฝ�ายสนับสนุน เพ่ือจะได2ร9วมมือกันผลักดันให2ยุทธศาสตรท่ีวางไว2เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

1.4 การกําหนดให2หน9วยงาน ผู2บริหารมีภาระความรับผิดชอบด2านการรายงานผลงานต9อ
สาธารณะ โดยต2องนําเสนอความก2าวหน2า รายงานผล สร2างการรับรู2ถึงผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการท่ีกําหนดไว2ในแผนกลยุทธต9อผู2มีส9วนเก่ียวข2อง รวมท้ังต9อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได2รับทราบ
เป/นระยะ เพ่ือจะได2เป/นปCจจัยกระตุ2นให2มีความพยายามในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานให2เกิดผล
มากยิ่งข้ึน โดยในการนี้ควรต2องจัดให2มีการนําเสนอ เผยแพร9ผลการดําเนินงานผ9านช9องทางท่ีหลากหลายท่ีมี
อยู9ในช9วงปCจจุบัน อาทิ จดหมายข9าว การประชุมติดตาม การเผยแพร9ข2อมูลผ9านเครือข9ายอินเทอรเน็ต การ
จัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพต9างๆ  

2. ปMจจัยสําคัญท่ีมีผลตAอความสําเร็จ 
  2.1 การพัฒนาผู,นําในการเปล่ียนแปลงให,เกิดข้ึนอยAางตAอเนื่อง สืบเนื่องจากการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสู9การปฏิบัติ เป/นกระบวนการท่ีต2องอาศัยความมุ9งม่ัน ต้ังใจ และเต็มใจในการท่ีจะผลักดันให2มีการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรท้ังในส9วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติงานท่ี
เป/นสิ่งเคยชิน อันเป/นภารกิจท่ีล2วนมุ9งเน2นการสร2างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล อัน
จําเป/นต2องใช2เวลาและความต9อเนื่อง ในการดําเนินงานเพ่ือผลักดันให2เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนของระบบ 
และตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข9ายของผู2นําการเปลี่ยนแปลงท่ีกระจายอยู9ท่ัว  มหาวิทยาลัยจึงเป/นสิ่งท่ีจําเป/น
อย9างยิ่งต9อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน  
 2.2 การรAวมมือกันการทํางานในรูปแบบเครือขAายรAวมรังสรรค� สืบเนื่องจากกระบวนการ
นํายุทธศาสตรรวมท้ังนโยบายของรัฐบาลไปสู9การปฏิบัติ เป/นกระบวนการท่ีโครงสร2าง กระบวนการต9อเนื่อง 
ประกอบด2วยกลุ9มผู2เก่ียวข2องท่ีหลากหลายและต9างวัตถุประสงคกัน จึงทําให2การขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนต2องอาศัยความร9วมมือจากเครือข9ายหน9วยงานท่ีเก่ียวข2องเป/นจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเป/นอย9างยิ่งท่ี
จะต2องยึดหลักการทํางานแบบเครือข9ายและการเป/นกัลยาณมิตร ท่ีดีซึ่งกันและกัน จึงจะทําให2การดําเนินการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการประสบผลสําเร็จ 
 2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร�ด2วยการสื่อสารสร2าง
ความเข2าใจในทิศทาง ยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนให2เป/นท่ีรับรู2และเข2าใจตรงกันของผู2เก่ียวข2องทุก
ฝ�าย ผ9านกระบวนการแปลงยุทธศาสตรสู9การปฏิบัติ โดยจะต2องทําให2 หน9วยงาน บุคลากรท่ีเก่ียวข2อง
ปฏิบัติงานในหน2าท่ีให2เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการดําเนินการท่ีได2มีการกําหนดไว2 โดยอาศัยเครื่องมือหรือ
กลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู9กันไป อาทิ การจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร การวางแผนโครงการ
และจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรการทบทวนจัดโครงสร2างองคการรองรับการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสําเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard 
และการจัดสรรรางวัล สิ่งจูงใจตามผลงาน เป/นต2น 
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2.4 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ�มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
(พ.ศ. 2556-2560)  

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยจะต2องมีส9วนร9วมในการติดตามการดําเนินการตามแผน  ทุกป@งบประมาณ โดยจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของทุกป@ และนําเสนอผลการปฏิบัติราชการ
ประจําป@งบประมาณ ให2คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให2ข2อเสนอแนะ และนําผลการ
ประเมินดังกล9าว มาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําป@  

 
 
 
 
 
 
 
 


