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คํานํา
แผนกลยุ ท ธมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
(พ.ศ. 2556-2560) ฉบับนี้ เป/นแผนกลยุทธที่ได2จัดทําขึ้นโดยเน2นกระบวนการมีส9วนร9วม ของภาคี
ทุกภาคส9วน ประกอบด2วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู2บริหาร บุคลากร ที่ได2รวมพลังร9วมกัน
ระดมความคิด กําหนดกลยุทธ เป;าหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เพื่อใช2เป/น
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะ 5 ป@ ภายใต2กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ป@ ของ
สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถั มภ จั งหวั ดปทุมธานี และพิจ ารณา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต9างๆ ในสังคมโลกอย9างมีพลวัตร ไม9ว9าจะเป/นอิทธิพลกระแส
โลกาภิวัตน ปCญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบ วิกฤตการณทางด2านพลังงาน
และสิ่งแวดล2อม ปCญหาด2านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด2านโครงสร2าง
ประชากร การก2าวสู9การเป/นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป@ 2558 การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐาน
ของการพัฒนาความสามารถทางด2านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อใช2เป/นนวทาง
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ แผนกลยุทธนี้จะบังเกิดผลอย9างเป/นรูปธรรม
ได2นั้น จําเป/นต2องอาศัยพลังและการมีส9วนร9วมของทุกหน9วยงานร9วมกันบริหารจัดการและแปลง
แผนกลยุทธฯ ฉบับนี้ไปสู9การปฏิบัติอย9างจริงจังและต9อเนื่องต9อไป
อย9 า งไรก็ ต ามการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชู ปถั มภ (พ.ศ.2556-2560) ได2 รั บการอนุ มั ติ จากสภามหาวิ ทยาลั ย เมื่ อวั น ที่
2 พฤษภาคม 2556 คณะทํางานใคร9ขอขอบคุณหน9วยงานภายในต9างๆ ผู2ที่เกี่ยวข2องรวมทั้ง
ผู2ทรงคุณวุฒิได2เสียสละเวลาให2ความรู2และข2อเสนอแนะต9างๆ เพื่อจัดทําแผนกลยุทธฉบับนี้ มา ณ
โอกาสนี้ และหวังว9าแผนกลยุทธฉบับนี้ จะเป/นประโยชนและเป/นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
และหน9วยงานต9างๆ ในช9วง 5 ป@ ข2างหน2าต9อไป
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป;นมาและกรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัย
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ป@ (พ.ศ. 2556-2560) ได2กําหนดขึ้นเพื่อให2เป/นไปตาม
ข2อกําหนดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (1) ที่กําหนดให2สภามหาวิทยาลัย
มีอํานาจและหน2าที่ควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอํานาจหน2 าที่กําหนดโนบายและ
อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ จั งหวั ดปทุมธานี ภายใต2
การนําของ นายจรูญ ถาวรจักร นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งผู2บริหาร
มหาวิทยาลัย ได2มีการประชุม และกําหนดแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในช9วงป@ พ.ศ. 2556-2560
ไว2 7 ประการดังนี้
นโยบายข, อ ที่ 1 ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาในระดั บ ชาติ ให2 ม หาวิ ทยาลั ย
ได2 รั บการรั บ รองคุณภาพครบทุ กมิ ติจากหน9 ว ยงานต9 างๆ ในระดั บ ดีขึ้นไป โดยมหาวิทยาลั ย พึงส9 งเสริมให2
คณาจารย นักศึกษา ศิษยเก9า ได2มีผลงานที่โดดเด9น ได2รับรางวัลและการยกย9องในระดับชาติ รวมทั้งส9งเสริม
คณาจารยของมหาวิทยาลัยฯ ให2มีคุณวุฒิ ผลงานและตําแหน9งทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานของชาติ
นโยบายข,อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป;นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท,องถิ่น
ด2วยการสร2างผลงานและการดําเนินการที่ชัดเจนเป/นรูปธรรม โดยจัดให2มีกิจกรรมที่หยิบยกปCญหาของท2องถิ่น
มาทํ า การวิ จั ย ให2 บ ริ ก ารวิ ช าการ และนํ า มาใช2 ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง มุ9 ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
สามารถปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท2องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณได2อย9างชัดเจน
นโยบายข,อที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยมีการจัด
หลักสูตรปริญญาภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ อย9างน2อย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560 และส9งเสริมให2
หน9วยงานภายใน ตลอดจนคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรได2มีผลงานที่เป/นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
นโยบายข,อที่ 4 ผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพเป;นที่ยอมรับ โดยจัดให2มีการทบทวนปรับปรุง
หลั ก สู ต รและระบบการเรี ย นการสอนให2 ทั น สมั ย สอดคล2 อ งกั บ ความต2 อ งการของสั งคม ความก2 า วหน2 า
ทางวิชาการ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยกระดับความสามารถของนักศึกษาโดยภาพรวมในด2านภาษา
คณิตศาสตร การใช2เหตุผล และส9งเสริม ปรับปรุง พัฒนานักศึกษาให2มีอัตลักษณ โดยเฉพาะความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท2องถิ่น และความรู2ความสามารถในการปฏิบัติงานในบริบทของการเป/นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน และจัดให2มีการคัดเลือก ส9งเสริมและยกย9องนักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent)
เพื่อเป/นการสร2างชื่อเสียงให2แก9มหาวิทยาลัย
นโยบายข,อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในท,องถิ่น และแสวงหาความรู,ใหมAให,เป;นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให2มีการบูรณาการ
ศาสตรต9 า งๆ แบบสหสาขา สร2 า งเครื อ ข9 า ย และแสวงหาระดมทรั พ ยากรเพื่ อ สร2 างผลงานการวิ จั ย และ
การให2บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู2 การใช2ประโยชนจากผลงานวิจัย การให2บริการวิชาการกับสังคม
ชุมชนในท2องถิ่น หน9วยงาน ประชาคมวิชาการทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
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นโยบายข,อที่ 6 พัฒนาเป;นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจํานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยูA
อยAางน,อย 12,000 คน โดยจัดให2มีการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจน นําไปปฏิบัติได2จริงในด2านการรับนักศึกษา
การลงทุนด2านอาคารสถานที่ ห2องปฏิบัติการ ครุภัณฑ ความต2องการอัตรากําลังและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการบริหารการเงิน
นโยบายข,อที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย โดยสร2างเสริมความเป/นองคการ
แห9งการเรียนรู2ในมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตในการพัฒนาด2วยกระบวนการเชิงคุณภาพ และเรียนรู2เติบโตอย9าง
ต9อเนื่อง เสริมสร2างขีดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด2านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมทั้งความเป/น
นานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให2เป/นองคการที่มีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ สภาพการทํางานที่ดี
การมีสุนทรียะและเป/นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให2บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
ดึงดูดคนดีคนเก9งเข2ามาร9วมงานได2 ส9งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย บุคลากรและนักศึกษา
รวมทั้ งส9งเสริ มการน2อมนําแนวพระราชดํ าริและหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุ กตใช2 ในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต และเตรียมการเพื่อรองรับการก2าวสู9การเป/นมหาวิทยาลัยในกํากับ
2. หลักการและเหตุผล
จากกรอบนโยบายข2างต2น ประกอบกับการที่สังคมโลก ประเทศไทย สังคมได2มีการเปลี่ยนแปลง
อยู9ตลอดเวลา โดยมีประเด็นสถานการณที่สําคัญหลายประการ อาทิ ความขัดแย2งในคาบสมุทรเกาหลี การเข2าสู9
ประชาคมอาเซียน การเข2าสู9สังคมผู2สูงวัย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง นโยบายการบริหาร
การศึกษาที่เปลี่ยนไป การแข9งขันของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น การที่นักเรียนเข2ามาสู9ระบบ
อุดมศึกษาน2อยลง ต9างๆ เหล9านี้ล2วนเป/นปCจจัยที่มีผลกระทบต9อมหาวิทยาลัยทั้งในทางตรงและทางอ2อม
ในการมหาวิทยาลัยจึงต2องเตรียมความพร2อมสําหรับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล9าว
ข2างต2น โดยได2จัดทําแผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ป@ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ โดยนํานโยบายของ
สภามหาวิ ทยาลั ย มากํ าหนดเป; าหมายพร2 อ มทํ าการวิ เคราะหสถานการณที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ปC จ จั ย ภายในและ
ภายนอกที่ส9งผลกระทบต9อมหาวิทยาลัย จุดเสริม จุดด2อย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได2กําหนดเป;าหมายในอนาคต
อีก 5 ป@ข2างหน2า เพื่อให2สามารถแข9งขัน กําหนดวิธีการ แนวทางการดําเนินการร9วมกัน การติดตามประเมินผล
และปรับปรุงแผน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อแปลงนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป/นแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะเวล 5 ป@
(พ.ศ. 2556-2560)
2. เพื่อเป/นทิศทางการทํางานการวางแผนดําเนินงานให2กับหน9วยงานในอีก 5 ป@ ข2างหน2า
4. ประโยชนที่คาดวAาจะได,รับ
1. เพื่อกําหนดวิธีการ แนวทางการนําแผนกลยุทธที่นําไปสู9การปฏิบัติในช9วงระยะ 5 ป@
ข2างหน2า (พ.ศ. 2556-2560)
2. เพื่อใช2เป/นเครื่องมือที่ช9วยให2มหาวิทยาลัยได2เห็นความเชื่อมโยงของการดําเนินงานต9างๆ ที่
ส9งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป/นอุปสรรคต9อกัน
3. เพื่อให2มหาวิทยาลัยนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากร
อย9างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
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บทที่ 2
การประเมินผลการดําเนินงานและการวิเคราะหสภาพแวดล,อม
1. ข,อมูลพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีประวัติยาวนานกว9า 75 ป@ สมเด็จ
พระปZตุฉาเจ2าฟ;าวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เป/นผู2ก9อตั้งโดยประทานที่ดิน ประมาณ 4 ไร9
ให2กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝ]กหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ตั้งอยู9เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวง
ทุ9งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในปCจจุบันได2ขยายการเรียนการสอน มาเป/นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ตั้งอยู9เลขที่ 1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีพื้นที่ 381 ไร9 2 งาน 91 ตารางวา
ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน 6 คณะ 1 วิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต ได2แก9
1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทางด2านอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อให2ได2บุคลากรที่มีความรู2ความสามารถทางวิชาการ เป/นคนดี มีคุณธรรม มีความสุภาพอ9อนน2อม
อดทนสู2งาน บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต2องเป/นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร2อมที่จะพัฒนาความรู2
ความสามารถให2ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีได2เป/นอย9างดี
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ9งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป/นผู2นําทางด2านเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อพัฒนาท2องถิ่น ได2ทําการวิจัยโดยมุ9งเน2นการหาองคความรู2ใหม9และการวิจัยโดยได2บูรณาการกับภูมิปCญญาไทย
และภูมิปCญญาสากล การบริการวิชาการโดยมุ9งเน2นการให2ความรู2ทางด2านเทคโนโลยีการเกษตรแก9ชุมชน และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทํานุศิลปวัฒนธรรม
3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
สนองความต2 องการของท2 องถิ่ น ผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี ความรู2 คู9 คุ ณธรรม สํ านึ กในความเป/ นไทย มี ค วามรั ก และ
ความผู ก พั น ต9 อ ท2 อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง ส9 ง เสริ ม การเรี ย นรู2 ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน เพื่ อ ช9 ว ยให2 ค นในท2 อ งถิ่ น รู2 เ ท9 า ทั น
การเปลี่ยนแปลง ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อมุ9งสู9ความเป/นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปCญญา
ท2องถิ่น ภูมิปCญญาสากล ส9งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของคณะเพื่อพัฒนาท2องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ2านและเทคโนโลยีสมัยใหม9เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพของคนในท2องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส9งเสริมให2เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใช2ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอย9างสมดุ ลและยั่งยืน เรียนรู2และเสริมสร2าง
ความเข2มแข็งของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและท2องถิ่น และเสริมสร2างความเข2มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครู
และบุคคลากรทางการศึกษาให2มีคุณภาพ เสริมสร2างความรู2ความเข2าใจในคุณค9า ความสํานึก และความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท2องถิ่น ประสานความร9วมมือและช9วยเหลือเกื้อกูลระหว9างมหาวิทยาลัย ชุมชน องคการ
ปกครองส9วนท2องถิ่นและองคกรอื่นทั้งในประเทศและต9างประเทศ เพื่อการพัฒนาท2องถิ่น
4) คณะมนุ ษ ยศาสตรและสั ง คมศาสตร จั ด การศึ ก ษาทางด2 า นมนุ ษ ยศาสตรและ
สังคมศาสตร ได2มาตรฐาน และสอดคล2องกับความต2องการของสังคมและท2องถิ่น และแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ ผลิตบัณฑิตให2มีความรู2คู9คุณธรรม มีความสํานึกในความเป/นไทย พัฒนางานวิจัยเพื่อสร2างองคความรู2
และความเป/นเลิศทางวิชาการด2านมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมุ9งเชื่อมโยงความรู2ท2องถิ่นเข2ากับระดับชาติ
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และภูมิภาค มีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเน2นความร9วมมือกับวัด และชุมชน เพื่อผสมผสานความรู2ทาง
ตะวันออกเข2ากับตะวันตก อีกทั้งส9งเสริมการฟ^_นฟูศิลปวัฒนธรรม และภูมิปCญญาพื้นบ2าน เป/นศูนยกลางของ
การอบรมความรู2การบริการทางวิชาการ และการวิจัยทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให2กับสังคม ชุมชน
และท2องถิ่น ส9งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติงานของคณะ พัฒนา
และบริ ห ารคณะโดยยึดหลั กธรรมาภิ บ าล ตลอดจนการน2 อมนํ าแนวคิ ดปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป/ น
แนวทางในการพัฒนาคณะ
5) คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตให2มีความเป/นผู2นําด2านบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน
โดยยึดมั่นหลักการ และเหตุผล สามารถบูรณาการองคความรู2 ให2มีคุณธรรม และจริยธรรม จัดการเรียนการ
สอน การวิจัยทางด2านการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชนที่ตอบสนองความต2องการของประชาคมอาเซียน
การให2 บ ริ การวิ ช าการที่ ห ลากหลายและถ9 า ยทอดองคความรู2 ทางด2 านบริ ห ารจั ดการและสื่ อสารมวลชน
จั ด กิ จ กรรมที่ ธํ า รงไว2 ซึ่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมให2 นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง การส9 ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล2 อ ม
ได2ศึกษาวิจัยวิทยาการ และแสวงหาองคความรู2ใหม9เพื่อการพัฒนาสู9ระดับสากล การบริหารจัดการ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
6) คณะครุศาสตร เป/นสถาบันที่ผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป/นองคกร
แห9งการเรียนรู2 วิจัยและพัฒนาองคความรู2และนวัตกรรมทางการศึกษา ให2การบริการทางวิชาการแก9สังคม
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท2องถิ่นและของชาติการซึ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญา
เอก มายาวนานกว9า 67 ป@ ได2ให2บริการวิชาการด2านการฝ]กอบรมพัฒนาครู และผู2บริหารของโรงเรียนที่อยู9ใน
พื้นที่บริการ
7) วิทยาลัยนวัตกรรรมการจัดการ เป/นหน9วยงานเทียบเท9าคณะ ที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
เพื่อจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการให2ได2การยอมรับในสังคมวิชาการและองคการการบริหารต9างๆ ทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต2 มีการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทาง
วิชาการ ด2านการบริหารจัดการ รวมทั้งมีมาตรฐานการเรียนรู2อย9าง มีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนางานวิจั ย
รวมทั้งสร2างองคความรู2ใหม9ให2กับชุมชน ประชาคมทั้งในท2องถิ่น ในประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต2
อย9างต9อเนื่อง ให2บริการทางวิชาการ คําปรึกษา และเทคโนโลยีทางการจัดการที่หลากหลายแก9ชุมชน ประชาคม
ทั้งในท2องถิ่น จัดให2มีกิจกรรมที่ธํารงไว2ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย เผยแพร9องคความรู2จาก
ภู มิ ปC ญ ญาท2 อ งถิ่ น สู9 สั ง คมไทยและสั ง คมโลกประยุ ก ตแนวพระราชดํ า ริ ม าปรั บ ใช2 ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สร2างผลงานวิจัย รวมทั้งจัดบริการทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข2องให2แก9ชุมชน ประชาคม ทั้งในท2องถิ่น ในประเทศ
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต2 เครือข9ายความร9วมมือทางวิชาการและทางวิชาชีพกับสถาบันการศึกษาและ
องคการการบริหารต9างๆ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส9งเสริมการมีส9วนร9วม และให2ความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให2มีคุณภาพสูง
8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน เพื่อให2นักเรียนทุกระดับมีพัฒนาการด2านร9างกายอารมณ สังคม สติปCญญา ได2เต็มศักยภาพ รู2สํานึกรัก
ในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถิ่นและสถาบัน มีทักษะที่จําเป/นในการดําเนินชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพ
ที่ดี มีสุนทรียภาพ อยู9ร9วมกับผู2อื่นได2อย9างมีความสุข และได2พัฒนาองคความรู2ของตนเอง และแสวงหาความรู2
เพื่อให2รู2เท9าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โรงเรียนเป/นแหล9งศึกษา ค2นคว2า ทดลอง ด2านการฝ]กประสบการณ
วิชาชีพที่มีมาตรฐาน
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได2หน9วยงานภายในที่จัดบริการที่เกี่ยวข2องกับการจัดการศึกษาอีก 2
ศูนยการจัดการศึกษา ได2แก9
1) ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
2) ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแก2ว
2. การประเมินผลการพัฒนามหาวิทยาลัยในชAวงที่ผAานมา
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบ9งชี้ มหาวิทยาลัยมี
ผลการประเมิน ในภาพรวมระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.53) โดยมีผลการประเมินแต9ละมาตรฐาน ดังนี้
องคประกอบที่
จํานวนตัวบAงชี้
ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผน
1
ดีมาก
5.00
ดําเนินงาน
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
คะแนนเฉลี่ย 9 องคประกอบ
23
ดีมาก
4.53
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป@การศึกษา 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระหว9างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2555
จากตารางพบว9 า การประเมิ น ผลคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ อุ ดมศึ ก ษา ประจํ า ป@
การศึกษา 2554 ทั้ง 9 องคประกอบ อยู9ในระดับ ดีมาก (อยู9ช9วงคะแนน 4.51 – 5.00) และระดับ ดี (อยู9ช9วง
คะแนน 3.51 – 4.50) ตามลําดับ
2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามปF 2555
ตามมาตรฐานคุณภาพสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ซึ่งได2ทําการประเมินมหาวิทยาลัย ในระหว9างวันที่ 18-20 กันยายน 2555 มีจํานวน 18 ตัวบ9งชี้ มีผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับสถาบัน คือ 4.49 คะแนน ระดับดี สรุปผลการประเมิน
ได2ดังนี้
5

คะแนนผลการ ระดับ
ประเมิน
คุณภาพ

ตัวบAงชี้
กลุAมตัวบAงชี้พื้นฐาน
ด,านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีได2งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป@
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท หรือเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห9งชาติ
3. ผลงานของผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได2รับการตีพิมพหรือเผยแพร9
4. ผลงานของผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได2รับการตีพิมพหรือเผยแพร9
ด,านงานวิจัยและงานสร,างสรรค
5. งานวิจัยหรืองานสร2างสรรคที่ได2รับการตีพิมพหรือเผยแพร9
6. งานวิจัยหรืองานสร2างสรรคที่นําไปใช2ประโยชน
7. ผลงานวิชาการที่ได2รับการรับรองคุณภาพ
ด,านบริการวิชาการแกAสังคม
8. ผลการนําความรู2และประสบการณจากการให2บริการวิชาการมาใช2ในการพัฒนาการเรียน
การสอน และการวิจัย
9. ผลการเรียนและเสริมสร2างความเข2มแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
ด,านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การส9งเสริมและสนับสนุนด2านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบAงชี้ (1)
ด,านการบริการและพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน2าที่ของสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน2าที่ของผู2บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย
ด,านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลการประเมินและสนับสนุนด2านศิลปะและวัฒนธรรม
กลุAมตัวบAงชี้อัตลักษณ
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณสถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให2เกิดอัตลักษณ
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน2นและจุดเด9นที่ส9งผลสะท2อนเป/นเอกลักษณของสถาบัน
กลุAมตัวบAงชี้มาตรการสAงเสริม
18. ผลการชี้นํา ป;องกัน หรือแก2ปCญหาของสังคมในด2านต9างๆ
18.1 ผลการชี้นํา ป;องกัน หรือแก2ปCญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ป;องกันหรือแก2ปCญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบAงชี้ (2)

4.35
4.62
4.67
3.55

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

3.41
5.00
4.40

พอใช2
ดีมาก
ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.55

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.75
4.15
2.59

ดี
ดี
พอใช2

4.56

ดีมาก

5.00
4.71
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
4.49

ดีมาก
ดีมาก
ดี

ที่มา : (ร9าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ระหว9างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2555
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จากตารางพบว9า ผลการประเมินในระดับดีมาก 13 ตัวบ9งชี้ ระดับดี 5 ตัวบ9งชี้ และระดับ
พอใช2 2 ตัวบ9งชี้ จากผลการประเมินดังกล9าว ตัวบ9งชี้ที่ได2ระดับพอใช2 ได2แก9
2.2.1 ตัวบ9งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร2างสรรคที่ได2รับการตีพิมพหรือเผยแพร9 คะแนนการ
ประเมินอยู9ที่ 3.41 คะแนน คณะกรรมการประเมินมีข2อเสนอแนะ และควรพัฒนา ดังนี้
1)
ผลงานวิ จั ยในบางคณะวิ ช ายั งคงเผยแพร9โ ดยการลงตี พิมพลงในวารสารของ
มหาวิทยาลัยเป/นส9วนใหญ9 ถึงแม2ว9าวารสารของมหาวิทยาลัยจะอยู9ในฐานข2อมูลของ Thai-Journal Citation
(TCI) แต9ก็จํากัดอยู9ในด2านสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเท9านั้นยังไม9มีบทความในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วารสารจึงอาจอยู9ในวงจํากัด จึงควรปรับปรุงวารสารของมหาวิทยาลัยให2มีความหลากหลายทั้งใน
ด2านสาขาวิชา ผู2ทรงคุณวุฒิ และประชาสัมพันธให2อาจารยนักวิจัยจากภายนอกสถาบันได2นําผลงานวิจัยมา
ตีพิมพด2วย
2) มหาวิทยาลัยควรมีการตั้งศูนยวิจัยเฉพะทางขึ้นในสาขาวิชาหรือในคณะวิชาใดคณะหนึ่ง
ที่มีอาจารย เครื่องมือและความพร2อม แล2วพัฒนาศูนยนั้นให2เป/นเป/นเลิศทางสาขาวิชานั้นๆ ให2ได2รับการ
ยอมรับในระดับชาติ จะช9วยให2เป/นแหล9งสร2างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให2กับมหาวิทยาลัยได2เป/นอย9างดี
3) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรับอาจารยใหม9เข2ามาอย9างต9อเนื่อง อาจารยหลายท9านยัง
ขาดประสบการณในการทางวิจัย มหาวิทยาลัยควรมีระบบในการสอนและช9วยเหลืออาจารยใหม9เหล9านี้ให2
สามารถทําวิจัยและผลิตผลงานวิจัยได2 เนื่องจากผลงานวิจัยส9วนใหญ9ยังคงได2มาจากอาจารยท9านเดิมๆ ที่มี
ประสบการณสูงอยู9แล2ว
4) ในบางคณะวิชาถึงแม2ว9าจะมีอาจารยจํานวนมาก แต9ผลงานวิจัยที่ตีพิมพยังคงมีจํานวน2อย
เนื่องจากอาจารยมีภาระการสอนที่มาก มหาวิทยาลัยจึงควรมีระบบในการลดภาระการสอนของอาจารยลง
เช9น การจ2างอาจารยพิเศษในบางรายวิชา เพื่อให2อาจารยประจํา ได2มีเวลาในการทําวิจัยให2มากขึ้น ถึงแม2ว9า
จะต2องใช2เงินทุนมากขึ้น แต9การวิจัยก็เป/นภารกิจสําคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งจําเป/นต2องมีการลงทุน
2.2.2 ตัวบ9งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย คะแนนประเมินอยู9ที่ 2.59 คะแนน คณะกรรมการ
ประเมินมีข2อเสนอแนะ และควรพัฒนา ดังนี้
1) ควรสนับสนุนให2คณาจารยทําผลงานวิชาการต9างๆ และการขอตําแหน9งทางวิชาการ
2) ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยในระดับปริญญาเอก
3) ควรเน2นการพัฒนาคุณลักษณะความเป/นครูให2กับอาจารยผู2สอน โดยเฉพาะอาจารยใหม9
และควรพัฒนาเทคนิคการสอนให2กับอาจารยผู2สอนอย9างสม่ําเสมอ ซึ่งจะนําไปสู9การพัฒนาศักยภาพของความ
เป/นครูมืออาชีพ และนําไปสู9การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค
4) ควรมีแนวทางส9งเสริมและสนับสนุนการยกย9องเชิดชูเกียรติอาจารยผู2สอนที่เป/นต2นแบบที่ดี
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 มิติที่ 1 ด2านการเรียนการสอน มิติที่ 2 ด2านการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสร2างสรรค
มิติที่ 3 ด2านการบริการวิชาการ มิติที่ 4 ด2านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มิติที่ 5 ด2านการบริหารจัดการ
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มิ ติ ที่ 6 ด2 า นการพั ฒ านาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มิ ติ ที่ 7 ด2 า นการสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
แนวพระราชดําริ และมิติที่ 8 ด2านการสร2างเครือข9ายความร9วมมือ ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยสรุปผล
ได2ดังนี้
มิติที่ 1 ด,านการเรียนการสอน
จุดเดAน
1. มหาวิ ทยาลั ยมี ศักยภาพในการเปZ ดสอนระดั บปริ ญญาตรี 46 หลั กสู ตร และระดั บ
บัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท 7 หลักสูตรและปริญญาเอก 6 หลักสูตรซึ่งช9วยสนองความต2องการในการ
ผลิตกําลังคนระดับสูงให2แก9ภาครัฐและภาคเอกชน
2. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร และแผนการดําเนินการด2านวิชาการอย9างชัดเจน
ทําให2หน9วยงานและบุคลากรมีเป;าหมายร9วมกันดําเนินงาน
3. คณาจารยให2ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเป/นสําคัญทุกหลักสูตร และรายวิชา
4. มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แม2จะไม9ครบทุก
หลักสูตรแต9เป/นการเริ่มต2นและมีการพัฒนาอย9างต9อเนื่อง
5. แหล9งส9งเสริมการเรียนรู2มีมากพอในการจัดการเรียนการสอน เช9น ห2องปฏิบัติการ
สํานักวิทยบริการมีการให2บริการคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู2 เป/นต2น
6. การจั ดการเรี ย นการสอนมี การใช2 สื่ อและเทคโนโลยี หรื อนวั ตกรรมในการสอน
เพื่อส9งเสริมการเรียนรู2ทุกหลักสูตร เช9น ใช2คอมพิวเตอร LCD บทเรียน E-Learning บทเรียนคอมพิวเตอรช9วยสอน
7. มี ก ารคิ ดกลยุ ท ธในการรั บ นั ก ศึ ก ษาในรู ป แบบต9 า งๆ ซึ่ ง มี วิ ธี ดีๆ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ได2ดําเนินการอยู9แล2 ว เช9 น การให2โควตาโดยใช2เกณฑความสามารถพิ เศษ การให2โควตาแก9โรงเรีย นชุมชน
นักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต2 เป/นต2น
8. มหาวิทยาลัยจัดให2มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล2องกับคุณลักษณะบัณฑิต เช9น
การมีจิตสาธารณะ การสร2างลักษณะนิสัย การสร2างบุคลิกภาพให2เหมาะสมกับสาขาวิชา การริเริ่มสร2างสรรคใน
ค2านวิชาชีพการฝ]กทักษะในการปฏิบัติงาน หรือการมีโอกาสได2ฝ]กตนเองในโครงการสหกิจศึกษา การเรียนรู2
จากอาจารย เพื่อน หรือจากรุ9นพี่
ข,อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจํานวนอาจารยให2เพียงพอ และให2เป/นไปตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาในทุกหลักสูตร
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารจั ด ทํ า แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา โดยมี ก ารกํ า หนดเป; า หมาย
การรับนักศึกษา ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว สร2างกลยุทธการประชาสัมพันธเข2าถึงกลุ9มเป;าหมายในแต9ละ
คณะที่ชัดเจน
3. มหาวิทยาลัยควรเร9ง และผลักดันการพัฒนาหลักสูตรและสร2างหลักสูตรใหม9ตาม
กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและให2สอดคล2องกับความต2องการของตลาดแรงงานและภูมิภาค
อาเซียน
4. ควรมี การวางแผนการบู รณาการการเรีย นการสอน การวิจั ยศิ ล ปวั ฒนธรรมและ
การบริการทางวิชาการให2ชัดเจน
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5. มหาวิทยาลัยควรเตรียมการพัฒนาอาจารยทั้งด2านคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ ไม9ว9าจะ
เป/นการให2ทุน หรือการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ หรือการสรรหาอาจารย ที่มีความรู2ความสามารถ
มาสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัย
6. ควรมีการเตรียมตัวให2มีความพร2อมเข2าสู9ประชาคมอาเซียน
มิติที่ 2 ด,านการวิจัยสิ่งประดิษฐและงานสร,างสรรค
จุดเดAน
1. ให2 ค วามสํ า คั ญ และสนั บ สนุ น ให2 มี ก ารพั ฒ นาตนเองด2 านการวิ จั ย และผลิ ต ผลงาน
สร2างสรรค ทั้งในส9วนของการฝ]กอบรมพัฒนา การสนับสนุนให2เข2าร9วมประชุมนําเสนอผลงาน
2. มี ร ะบบและกลไกในการสนั บ สนุ นให2 มีก ารวิ จั ย และวิ จั ย เพื่ อ ให2ไ ด2 ผ ลงานที่ ดี เช9 น
เงินทุนและขบวนการเผยแพร9
3. มีการกําหนดเกณฑหรือมาตรการให2อาจารยทําวิจัยอย9างต9อเนื่อง โดยจัดเป/นภาระ
งานและสัญญาและมีการสนับสนุนให2กําลังใจ ให2รางวัลอาจารยในการทําวิจัยเผยแพร9ผลงานรูปแบบต9างๆ
4. มีผลงานเผยแพร9ระดับนานาชาติมากขึ้น
ข,อเสนอแนะ
1. มีกลยุทธหลักที่จะทําให2อาจารยทํางานวิจัยมากขึ้น
2. ส9งเสริมสนับสนุนและจัดให2มีการเชื่อมโยงการวิจัยกับภารกิจอื่นให2มากขึ้น
3. ส9งเสริมให2มีทุน รางวัล และการสนับสนุนให2กําลังใจให2มากขึ้น
4. มีระบบกลไกในการดูแลคุณภาพให2มากขึ้น
5. มีการวิจัยเป/น Theme และ Team ให2มากขึ้น
6. มีการสร2าง Network ทางการวิจัยให2มากขึ้น (โดยเฉพาะกับต9างประเทศ)
มิติที่ 3 ด,านบริการวิชาการ
จุดเดAน
1. คณะและหน9วยงานระดับคณะ มีโครงการบริการวิชาที่หลากหลาย และสอดคล2องกับ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพที่ตอบสนองตามความต2องการพัฒนา
และเสริมสร2างความเข2มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
3. มหาวิทยาลั ยมีแหล9 งให2 บริ การวิช าการและวิ ชาชี พที่ได2รั บการยอมรับระดั บชาติ 1
แหล9 ง คื อ ศู น ยวิ ท ยาศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยได2 รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
4. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการให2กับคณะ
6. มหาวิทยาลัยมีการจัดฝ]กอบรมและจัดทําโครงการด2านบริการวิชาการ โดยมีสํานัก
ส9งเสริมการเรี ยนรู2 และบริ การวิช าการเป/นหน9ว ยงานที่รั บผิ ดชอบในการส9งเสริมสนับ สนุน และดําเนิน งาน
ร9วมกับคณะ ศูนยและสํานักต9างๆ
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7. โครงการบริ ก ารวิ ช าการทุ ก โครงการ มี ก ารประเมิ น ผลสํ า เร็ จ โดยใช2 เ กณฑของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบวิชาการ แบบ 3 มิติ คือ ประเมินด2านความรู2 ด2านความพึงพอใจ และด2านการ
นําไปใช2 อยู9ในระดับดีมาก
8. มหาวิทยาลั ย มีเครือข9 ายความร9ว มมือกั บ หน9 ว ยงานภายนอก ในการให2 บริ การทาง
วิชาการ
9. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการสํารวจความต2องการของชุมชนหรือหน9วยงานที่จะไป
ให2บริการวิชาการก9อน เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนดําเนินงานบริการวิชาการ
10.มหาวิ ท ยาลั ย มี การกํ า หนดกฎเกณฑ ระเบี ย บและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ในการให2 บ ริ ก าร
วิชาการ โดยจัดทําเป/นคู9มือการให2บริการวิชาการ
ข,อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให2คณะทุกคณะมีโครงการบริการวิชาการ โดยเน2นการสร2าง
ความร9วมมือจากหน9วยงานภายนอก
2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให2คณะจัดหารายได2ที่เกิดจากการให2บริการทางวิชาการของ
คณะให2มากยิ่งขึ้น
3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให2อาจารยได2ดําเนินงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย
4. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมบริการวิชาการได2กว2างขวางยิ่งขึ้น
มิติที่ 4 ด,านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดAน
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี สํ านั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทํ า หน2 า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด2 า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให2ความสําคัญต9อการบูร
ณาการกับ การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก9สังคม
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดทําวารสารวัฒนธรรม และโครงการจัดทําฐานข2อมูลเว็บไซต
สํานักวัฒนธรรม
4. มหาวิทยาลัยมีการส9งเสริมด2านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให2มี
โครงการเผยแพร9และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต9างประเทศ
ข,อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดแหล9งเรียนรู2ด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยควรมีการสร2างและพัฒนาองคความรู2ในงานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถ
เผยแพร9ในระดับชาติและนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยควรมีการสร2างเครือข9ายความร9วมมือด2านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
4. มหาวิทยาลัยจะต2องสร2างความตระหนักและจิตสํานึกร9วมในเรื่องของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมให2เกิดขึ้นกับอาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษยเก9าและประชาชนในชุมชน
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มิติที่ 5 ด,านการบริหารจัดการ
จุดเดAน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได2ดําเนินการบริหารจัดการ
ทั้งองคกรอย9างเข2มแข็งทั้งในด2านการควบคุมการดําเนินงานให2เป/นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและข2อบังคับ
อย9างเคร9งครัด
2. มีการกระจายอํานาจหน2าที่และความรับผิดชอบอย9างเป/นระบบและมีความเหมาะสม
3. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่มุ9งผลสัมฤทธิ์ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป@
การศึกษา 2554 ตามประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใช2เป/นแนวทางในการดําเนินงาน
4. มีการทบทวนประสิทธิผลของแผนการดําเนินงานโดยจัดทํารายงานผลการประเมิน
แผนกลยุทธตามตัวบ9งชี้ 2553-2556 และผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติร าชการประจํ าป@งบประมาณ
2554
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายและระบบส9 ง เสริ ม ด2 า นจรรยาบรรณ และจริ ย ธรรม ของ
บุคลากร
6. มหาวิ ท ยาลั ย ให2 ค วามสํ า คั ญ ต9 อ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพและการประกั น
คุณภาพ จัดให2มีเครือข9ายการประกันคุณภาพ
7. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในระบบการบริหารงบประมาณ และมีร2อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรเพิ่มขึ้นจากป@ 2553 อย9างชัดเจน
8. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารพั ฒ นาระบบการติ ด ตามการใช2 ง บประมาณทั้ ง คณะวิ ช าและ
มหาวิทยาลัยได2อย9างมีประสิทธิภาพและมีการจัดทํารายงานการใช2งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรได2อย9าง
เหมาะสม
ข,อเสนอแนะ
1. จากการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ยังไม9พบกระบวนการในการสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรภายใต2การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในส9วนของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย การรับ
ข2อมูลย2อนกลับ (Feedback) จากบุคลากร เป/นข2อมูลสําคัญที่จะช9วยให2เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการทั้งองคกร
2. ควรมีการวิเคราะหและดํ าเนิ นการในเชิ งรุกเพื่อแก2ไขปCญหารายได2ที่ไม9เป/ นไปตาม
เป;าหมาย โดยเฉพาะในคณะที่มีจํานวนนักศึกษาลดลงอย9างต9อเนื่อง
3. จากรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธตามตัวบ9งชี้ 2553-2556 ประจําป@งบประมาณ
2554 นั้น พบว9า
3.1. ยังไม9มีการรายงานผลสําเร็จของตัวชี้วัด (KPIs) ทั้ง 12 ตัวตามเป;าประสงคทั้ง 3
ด2าน จึงเสนอให2 มหาวิ ทยาลัย ต2 องมีการติ ดตาม ประเมิ น และรายงานผลของตั วชี้ วั ดทั้ ง 12 ตัว ชี้ วัดอย9 าง
ต9อเนื่อง และรายงานผลให2กับสภามหาวิทยาลัยอย9างน2อยป@ละ 2 ครั้ง
3.2. ตัวชี้วัดความสําเร็จของบางโครงการ/กิจกรรมนั้น มีการวัดผลที่ไม9ชัดเจน เช9น วัด
ระดับความสําเร็จและรายงานเฉพาะจํานวนโครงการที่ดําเนินการ เป/นต2น
3.3. การกระจายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรนั้น มหาวิทยาลัยยังคงให2
ความสําคัญในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และ 4 โดยจัดสรรงบประมาณประมาณร2อยละ 90
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3.4. การเบิกใช2งบประมาณยังอยู9ในระดับเพียงร2อยละ 69 โดยที่การใช2งบประมาณ
ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 นั้นใช2เพียงร2อยละ 30 และยังคงใช2เกินงบประมาณที่ตั้งไว2สําหรับโครงการ/กิจกรรม
ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
4. เสนอให2 จั ด ทํ า เกณฑการประเมิ น ผลงานของผู2 บ ริ ห ารหน9 ว ยงานให2 ส อดคล2 อ งกั บ
แผนการปฏิบัติราชการด2วย เพื่อให2เกิดถ9ายทอดแผนฯ ลงไปสู9บุคลากรทุกระดับ
5. วิเคราะหโครงการและกิจกรรมที่มีการใช2งบประมาณที่ไม9เป/นไปตามที่กําหนด และ
รายงานต9อผู2บริหาร
มิติที่ 6 ด,านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเดAน
1. คณะทุกคณะและหน9วยงานของมหาวิทยาลัยได2จัดทําแผนการดําเนิ นงานด2านการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและหน9วยงานนอกมหาวิทยาลัย
2. มีการติดตามประเมินผลตามแผน และโครงการต9างๆ
3. มหาวิทยาลัยมีศูนยศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ช9วยเสริมสร2าง
ความเข2 มแข็งของวิ ชาชีพครู ผลิตและพัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษาให2 มีคุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป/นวิชาชีพชั้นสูง
4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาอาจารยด2านความรู2 ความเข2าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการ
สอน นวัตกรรม เพื่อพัฒนาไปสู9การเรียนการสอนที่เน2นผู2เรียนเป/นสําคัญ
5. อาจารยและนักศึกษามีความภาคภูมิใจในชื่อของมหาวิทยาลัย
ข,อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย แผนการดําเนินการให2อาจารยได2พัฒนาความรู2และทักษะ
การเรียนการสอนที่เน2นผู2เรียนเป/นสําคัญอย9างต9อเนื่อง และจัดกิจกรรมร9วมกันระหว9างอาจารยและนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายคัดเลือกอาจารยและบุคลากรดีเด9น เพื่อสร2างขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน
3. สนับสนุนอาจารยให2ใช2สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน
4. พัฒนาความรู2ด2านภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ2านให2กับอาจารย เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน
มิติที่ 7 ด,านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
จุดเดAน
1. มหาวิทยาลัยมีแผนในการดําเนินโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ซึ่งได2รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย กลุ9มเป;าหมาย ได2แก9 นักศึกษา ประชาชน ข2าราชการบุคลากร กลุ9ม
เกษตรกร และชาวบ2าน โดยมีจุดมุ9งหมายเพื่อให2กลุ9มเป;าหมายเหล9านี้ได2พัฒนาความรู2ตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท รู2จักการแก2ปCญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดรายวิชาที่มีสาระเกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ2าอยู9หัว และสอดคล2องกับแนวทางการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได2แก9 วิชาตามรอยเบื้อง
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พระยุคลบาท ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จัดให2กับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคน เพื่อสร2างจิตสํานึก เรียนรู2
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และปลูกฝCงความจงรักภักดีต9อสถาบันพระมหากษัตริย
3. มหาวิทยาลัยมีหน9วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักส9งเสริมการเรียนรู2และบริการ
วิชาการ ในการน2อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินงานในรูปแบบโครงการบริการวิชาการแก9ท2องถิ่น
และชุมชน
4. มหาวิทยาลัยได2จัดตั้งศูนยการเรียนรู2เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 1 ศูนย สถานีย9อย 9
สถานี ได2แก9สถานีน้ําหมักชีวภาพ สถานีผลิตภัณฑในครัวเรือน สถานีธนาคารต2นไม2 สถานีแปรรูปสมุนไพร
สถานีเห็ด สถานีดิน สถานีปุyย สถานีขยะและแกzสชีวภาพ และสถานีไบโอดีเซล เพื่อเป/นแหล9งเรียนรู2และ
ฝ]กอบรมให2กับบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ข,อเสนอแนะ
1. ควรให2นักศึกษามีส9วนร9วมในการเสนอโครงการและมีส9วนในการดําเนินงานสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเป/นการสร2างจิตสํานึกในการรับรู2และร9วมแก2ปCญหาของชุมชนและ
ท2องถิ่นให2กับนักศึกษา
2. ควรมีโรงเรียนเครือข9าย ชุมชน ในการขยายการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริให2กว2างขวางมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการขยายผลการจัดการอบรม และส9งเสริมการเรียนรู2สู9โรงเรียนและชุมชนอย9าง
เป/นระบบ
มิติที่ 8 ด,านการสร,างเครือขAายความรAวมมือ
จุดเดAน
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายยุทธศาสตรที่ชัดเจนในด2านการสร2างเครือข9ายความร9วมมือและใช2
ประโยชนจากเครือข9ายในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. หน9วยงานภายในมหาวิทยาลัยให2ความสําคัญในการสร2างเครือข9ายความร9วมมือระหว9าง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย/ชุมชนและหน9วยงานอื่นๆ ทั้งในและต9างประเทศ
ข,อเสนอแนะ
1. ควรมีเครือข9ายความร9วมมือกับชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบมากขึ้น
2. ควรมีการสรุปผลการดําเนินการในการทําความร9วมมือกับเครือข9ายต9างๆ ในแต9ละด2าน
เช9น ด2านประกันคุณภาพ ด2านการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา (กรณีการทํา MOU กับสถาบันการศึกษา
ในต9างประเทศ เป/นต2น)
3. สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สAงผลกระทบตAอการพัฒนามหาวิทยาลัย
การพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยในช9 ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห9 งชาติ ฉบั บ ที่
11
(พ.ศ. 2555-2559) เป/นช9วงเวลาที่จะต2องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต9างๆ ที่สําคัญ ทั้งระดับโลกและในประเทศ
รวมทั้งปCจจัยภายในมหาวิทยาลัย ที่คาดว9าจะส9งผลกระทบต9อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป/นต2อง
วิเคราะหและประเมินปCจจัยต9างๆ พร2อมทั้งประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร2อมและจัดทํา
แผนที่สอดรับกับปCจจัยและการเปลี่ยนแปลงต9างๆ ดังนี้
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3.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
สถานการณโลกเป/นประเด็นที่ทุกประเทศต2องตระหนักและให2ความสําคัญ เนื่องจากปCจจัย
ต9างๆ อาจจะส9งผลกระทบต9อการดํารงอยู9ของประชาคมโลก ซึ่งประกอบด2วย การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในป@ พ.ศ. 2558 การเปลี่ยนแปลงโครงสร2างประชากร การเปลี่ยนแปลง ด2านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม ความก2าวหน2าทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการก9อการร2าย สรุปได2ดังนี้
3.1.1 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ศตวรรษแห9งเอเชีย”
การปรั บ ตั ว เข2 า สู9 เศรษฐกิ จ โลกในหลายภู มิ ภ าคทั่ ว โลกแบบหลายศู น ยกลาง
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่จะทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น ทําให2เกิดการเคลื่อนย2ายอย9างเสรีของเงินทุน สินค2า
บริการ และคนภายในกลุ9มประเทศต9างๆ รวมทั้งการรวมกันเป/นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ในป@ 2558 ในกลุ9ม 10 ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต2 ซึ่งจะมีการรวมกลุ9มเป/นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย นก9 อน ทํ าให2 เกิ ดการรวมกั นเป/ นตลาดเดี ยวการเคลื่ อนย2ายแรงงาน ความรู2 การลงทุ น และอื่ น ๆ
นอกจากนี้การเติบโตทางด2านเศรษฐกิจใหม9ของกลุ9มประเทศ เช9น จีน และอินเดีย ที่คาดว9าจะเป/นตัวจักร
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเข2าสู9สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู2 ที่ทําให2ประเทศในกลุ9ม
อาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได2ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรระดับสูงและแรงงานมี
ฝ@มือ การลงทุน และความรู2 ได2อย9างเสรี ซึ่งประเทศไทยได2ลงนามข2อตกลงยอมรับร9วมคุณสมบัตินักวิชาชีพแล2ว
7 สาขา คือ แพทย ทันตแพทย พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก และช9างสํารวจ ดังนั้นประเทศไทยจึงต2อง
เตรียมความพร2อมในหลายด2าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งทางด2านการศึกษา ด2านภาษา ทักษะฝ@มือ
แรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกต9างๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช2ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมอย9างยั่งยืนในระดับภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต9อความมั่นคงของประเทศและคน
ไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร2างประชากร
ปC จ จุ บั น ประเทศที่ พั ฒ นาแล2 ว หลายประเทศกํ าลั ง เข2 าสู9 สั งคมผู2 สู งอายุ
ในขณะเดียวกันประเทศกําลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได2ก2าวเข2าสู9
การเป/นสังคมผู2สูงอายุแล2วในช9วง 5 ป@ ที่ผ9านมา ซึ่งทําให2เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การย2ายถิ่นของ
แรงงานข2ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝ@มือและไร2ฝ@มือเพื่อทดแทนกําลังแรงงานในประเทศที่เป/นสังคมผู2สูงอายุ การเกิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร2างการผลิตเปลี่ยนจากการใช2แรงงานมาเป/นการใช2
องคความรู2และเทคโนโลยีมากขึ้น ทําให2การพัฒนาคนมุ9งสร2างให2มีความรู2 มีศักยภาพ ทักษะและความชํานาญ
ควบคู9กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เข2าสู9สังคมผู2สูงอายุจะมีรายจ9าย
ด2านสุขภาพเพิ่มขึ้นทําให2งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาด2านอื่นๆ ลดลง ปCจจัยดังกล9าวจะเป/นทั้งโอกาส
และอุ ป สรรคต9 อ ประเทศไทย โดยด2 านหนึ่ ง ประเทศไทยจะมี โ อกาสในการขยายตลาดสิ น ค2 า และบริ ก าร
ด2านการแพทยและสุขภาพ แต9ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต2องปรับตัวเตรียมความพร2อมด2านโครงสร2าง
พื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับ การเข2าสู9สังคมผู2สูงอายุ รวมทั้งยังต2องเตรียมรับมือกับปCญหา
จํานวนแรงงานที่จะขยายตัวช2าลงและมีจํานวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป/นอุปสรรคต9อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว
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3.1.3 การเปลี่ยนแปลงด2านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก9อให2เกิด
แรงกดดันและการใช2ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมให2เสื่อมโทรมลง ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ที่ทําให2เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ9อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นๆ เป/นเหตุให2เกิดการสูญเสียพื้นที่ป‚าไม2
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสร2างความเสียหายต9อโครงสร2างพื้นฐาน ตลอดจนการเกิดโรคระบาด
และแพร9เชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม9อย9างไม9สิ้นสุด ก9อให2เกิดปCญหาสุขภาพของประชากรและส9งผลต9อผลิต
ภาพของกําลังแรงงาน รวมทั้งการสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ปCญหาการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศ
ส9งผลซ้ําเติมให2ปCญหาการขาดแคลนอาหารและสินค2าทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นตามมา
สําหรับปCญหาด2านพลังงานนั้น พลังงานที่ใช2อยู9ในปCจจุบันมีแนวโน2มลดลง
จนต2องพึ่งพิ งการนําเข2าพลังงานจากต9างประเทศที่ มีราคาสูง รวมทั้งความไม9แน9น อนของราคาน้ํามันซึ่ ง
มีแนวโน2มเพิ่มสูงขึ้น ทําให2หลายประเทศหันมาให2ความสําคัญกับพลังงานทดแทน อย9างไรก็ตามนโยบายเรื่อง
พลังงานทดแทนก็ต2องพิจารณาเรื่องความสมดุลระหว9างการปลูกพืชอาหารและพลังงาน ซึ่งอาจทําให2เกิดการ
แย9งชิงพื้นที่เพาะปลูกหรือปCญหาอื่นๆ ตามมา ดังนั้น ประเทศไทย จึงต2องยกระดับมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล2อมให2มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ และปรับรูปแบบการผลิตสินค2าและ
บริการให2เป/นมิตรกับสิ่งแวดล2อมมากขึ้นขณะเดียวกันต2องเพิ่มประสิทธิภาพการใช2พลังงานและพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก เพื่อรองรับความต2องการใช2พลังงานในประเทศ และลดการปล9อยกzาซเรือนกระจกที่เป/นสาเหตุ
สําคัญของภาวะโลกร2อน
3.1.4 ความก2าวหน2าทางเทคโนโลยี
ความก2 าวหน2 าอย9 า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนําเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญต9อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ตอบสนองการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น เช9น การส9งเสริมเศรษฐกิจสร2างสรรค การพัฒนาพลังงานและ
วัสดุต9างๆ จากพืช การทดแทนแรงงานด2วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทางานของ
ผู2สูงอายุ เป/นต2น ขณะเดียวกันก็เป/นภัยคุกคามต9อความมั่นคงของประเทศ เช9น การจารกรรมข2อมูลธุรกิจหรือ
ข2อมูลส9วนบุคคล การใช2สื่อเผยแพร9ข2อมูลเท็จ และเป/นเครื่องมือของการก9อการร2าย เป/นต2น ในอีกด2านหนึ่ง
ของอุปสรรคคือการเกิดช9องว9างในการเข2าถึงเทคโนโลยีที่ไม9เท9าเทียมกันของกลุ9มคนในสังคม ทําให2เกิดความ
เหลื่อมล้ําในการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนด2านวัฒนธรรมอย9างหลากหลายผ9านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจ
นําไปสู9วิกฤตศีลธรรมและปCญหาสังคมอื่นๆ ตามมา ดังนั้นประเทศไทยจําเป/นต2องมีการบริหารจัดการองค
ความรู2อย9างเป/น ระบบทั้ง การวิจั ยและพัฒ นา ตลอดจนประยุกตใช2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเข2ากั บ
วัฒนธรรมและภูมิปCญญาท2องถิ่น เพื่อสร2างคุณค9าและมูลค9าเพิ่มให2กับผลิตภัณฑและบริการ และบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปCญญาอย9างมีประสิทธิภาพ
3.1.5 การก9อการร2าย
การก9อการร2ายเป/นภัยคุกคามต9อประชาคมโลก ซึ่งภัยก9อการร2ายและ
อาชญากรรมนับวันมีแนวโน2มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง สําหรับประเทศไทยสถานการณการก9อการร2ายใน
ต9างประเทศ อาจส9งผลต9อแรงจูงใจในเชิงอุดมการณทางศาสนาและลัทธิความเชื่อต9างๆ ทําให2สถานการณ
ความไม9 ส งบในพื้ น ที่ ภ าคใต2 ของประเทศยั ง คงมี อ ยู9 ต9อไป ในขณะเดี ย วกั น แนวโน2 ม ความก2 าวหน2 าทาง
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคาดว9าจะทําให2ขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกลุ9มการก9อการร2ายเพิ่มขึ้น
และก9อให2เกิดความเสียหายอย9างรุนแรงและเป/นวงกว2างมากขึ้นกว9าเดิม
3.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทย
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต2องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน ประกอบด2วย
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สรุปได2ดังนี้
3.2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด2านเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู9ในเกณฑดี
ขณะเดียวกันโครงสร2างการผลิตและบริการได2ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด2วยภาคเกษตรสู9ภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งมีบทบาทสูงต9อระบบเศรษฐกิจไทย ทําให2มีสัดส9วนต9อผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย9างรวดเร็ว
อย9างไรก็ตาม ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรม ยังอยู9ในระดับต่ํา เนื่องจากความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมและการดูดซับเทคโนโลยีจากต9างประเทศยังคงค9อนข2างน2อย สําหรับภาคเกษตรซึ่งเป/นแหล9ง
สร2างรายได2หลักของประชาชนส9วนใหญ9ในประเทศและเป/นฐานในการสร2างมูลค9าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม
ในขณะที่ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสร2างมูลค9าเพิ่มให2แก9เศรษฐกิจของประเทศ
ในมิติของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศกับเศรษฐกิจต9างประเทศทําให2
เกิดการชะลอกิจกรรมทางการค2าและการลงทุน ซึ่งมีบทบาทสําคัญต9อการเติบโตเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ถดถอยเนื่องจากวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทําให2บทบาทของการลงทุนและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน2มลดลง รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีความอ9อนแอด2านปCจจัยสนับสนุน
ทางด2านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษา คุณภาพการบริการของโครงสร2างพื้นฐาน กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม9เอื้อต9อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงทาให2ประเทศไทยต2องเร9งพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นเศรษฐกิจสร2างสรรค (Creative Economy) เพื่อเพิ่ม
มูลค9า (Added-Value) ของสินค2าและบริการที่สร2างสรรคมากขึ้น จะเป/นการขับเคลื่อนทางด2านเศรษฐกิจและ
ทําให2สามารถแข9งขันได2
นอกจากนี้ปCญหาอุทกภัยยังส9งผลกระทบต9อเศรษฐกิจขั้นรุนแรง โดยสภาวะ
น้ําท9วมครั้งใหญ9ในปลายป@ 2554 ทําให2เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง และส9งผลกระทบกับโครงสร2างการผลิตของ
ไทยในทุกด2าน ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท9องเที่ยว รวมถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ
โดยมีมูลค9าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 58,494.6 ล2านบาท และส9งผลให2อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี)
ของไทยลดลงเกือบ 2 เท9า โดยภายหลังการฟ^_นฟูคาดว9าเศรษฐกิจไทยน9าจะเติบโตได2ดี จากการลงทุนของ
ภาครัฐเพื่อฟ^_นฟูโครงสร2างพื้นฐานที่ได2รับความเสียหายจากวิกฤติน้ําท9วม กอปรกับการมีมาตรการสนับสนุนทั้ง
ในด2านสินเชื่อ และมาตรการภาษี เพื่อการฟ^_นฟูภาคเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ ที่จะเป/นปCจจัยสําคัญ
ต9อการสร2างงาน สร2างรายได2 ซึ่งจะส9งผลให2มีเม็ดเงินเข2าสู9ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และเป/นปCจจัยขับเคลื่อนอุป
สงคภายในและต9างประเทศให2ขยายตัวได2อย9างต9อเนื่อง
3.2.2 การเปลี่ยนแปลงด2านสังคม
ประเทศไทยอยู9ในกลุ9มประเทศกําลังพัฒนา ที่กําลังก2าวเข2าสู9สังคมผู2สูงอายุ
จากการมีโครงสร2างประชากรในวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น และโครงสร2างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส9วน
ลดลงอย9างต9อเนื่อง จะทําให2ประเทศไทยเผชิญกับการขาดแคลนกําลังแรงงานในอนาคตที่อาจส9งผลกระทบต9อ
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ผลิตภาพการผลิตของประเทศ นอกจากนี้ การอพยพย2ายถิ่นของประชากรจากชนบทเข2ามาทางานในเมือง
อย9างต9อเนื่อง ส9งผลให2สัดส9วนประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นและมีความเป/นเมืองมากขึ้น
ด2านคุณภาพการศึกษาของคนไทยขยายตัวเชิงปริมาณอย9างรวดเร็ว ระดับ
การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน2มสูงขึ้น แต9คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ความสามารถในการ
เรียนรู2และการประยุกตใช2ความรู2ของคนไทยยังอยู9ในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไม9เพียงพอต9อการปรับตัว
ให2เท9าทันการเปลี่ยนแปลงและเข2าสู9สังคมเศรษฐกิจฐานความรู2 อีกทั้งกําลังคนในวัยทํางานยังขาดแคลนทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การลงทุนด2านการวิจัยและพัฒนาของไทยต่ํากว9าค9าเฉลี่ยโลกถึงประมาณ 5 เท9า
จึงเป/นจุดอ9อนของคนไทยในการสร2างองคความรู2 และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งทําให2
ประเทศไทยต2องเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนามากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข9งขันของ
ประเทศไทยในระดับสากล
ด2านสุขภาวะของคนไทย พบว9า คนไทยสามารถเข2าถึงหลักประกันสุขภาพ
อย9างทั่วถึงจากการดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ2วนหน2า อย9างไรก็ตามคนไทยส9วนใหญ9กําลังเผชิญกับ
การเจ็บป‚วยด2วยโรคที่ป;องกันได2ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ และมะเร็ง
ที่มีแนวโน2มเพิ่มขึ้นอย9างต9อเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหม9และโรคระบาดซ้ําที่เป/นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน
ในขณะเดียวกันประชาชนได2รับการคุ2มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ
แต9ก็ยังไม9ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ9มผู2ด2อยโอกาสอย9างทั่วถึง
ด2านคุณภาพสังคมและปCญหาความยากจน ในประเทศไทยพบว9าความเหลื่อม
ล้ําทางรายได2ของประชากรและโอกาสการเข2าถึงทรัพยากรยังเป/นปCญหาการพัฒนาประเทศ การกระจาย
รายได2 ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น อย9 า งช2 า ๆ แต9 ก็ ยั ง คงเป/ น ปC ญ หาที่ ต2 อ งได2 รั บ การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ เนื่ อ งจากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล2วยังคงมีความเท9าเทียมทางด2านรายได2น2อยกว9าหลายประเทศ ซึ่งปCญหาดังกล9าว
นับเป/นปCจจัยลดทอนความเข2มแข็งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และทําให2ประชาธิปไตยอ9อนแอ
สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด2านคุณธรรมและจริยธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น ที่เป/นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงอย9างรวดเร็วผ9านกระแส
โลกาภิวัตนและโลกไซเบอร ทําให2การถ9ายทอดและปลูกฝCงค9านิยมที่ดีงามและภูมิปCญญาท2องถิ่นไปสู9คนรุ9นใหม9
ถูกละเลยไป ระบบคุณค9าของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และความช9วยเหลือซึ่งกันและกัน
เริ่มเสื่อมถอยลง นําไปสู9ค9านิยมและพฤติกรรมที่เน2นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ส9งผลให2ความมี
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดน2อยลง
3.2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
จากการเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ9งการเจริญเติบโตและ
การแข9งขันทางด2านการค2า และการลงทุน ส9งผลให2ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ส9งผลกระทบต9อความ
สมดุลของระบบนิเวศ ก9อให2เกิดปCญหาอุทกภัยและภัยแล2งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งทรัพยากรดินที่เป/น
ปCจจัยการผลิตที่สําคัญ มีความเสื่อมโทรมในระดับรุนแรงและยังมีปCญหาความขัดแย2งในการใช2ประโยชนที่ดิน
รวมทั้งการขยายตัวของเมือง และขยายพื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งรุกล้ําพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปCญหาภาวะโลกร2อน ส9งผลซ้ําเติมต9อปCญหาด2านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมอย9างรุนแรงซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปล9อยกzาซเรือนกระจกในกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งการตัดไม2ทําลายป‚า ส9งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ ทั้งด2านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล2อม
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เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การกัดเซาะพื้นที่ชายฝC…งอย9างต9อเนื่อง เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
เกิดความเสียหายต9อผลผลิตทางการเกษตร การสูญเสียที่ดินทํากิน ตลอดจนแหล9งท9องเที่ยวที่สําคัญเกิดความ
เสียหาย ซึ่งผลกระทบเหล9านี้ล2วนส9งผลต9อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน
ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังต2องเผชิญกับความท2าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด2 านภู มิอากาศและความต2 องการพื ชพลังงานที่ส9 งผลต9อความมั่ น คงด2านอาหารแต9 ผลผลิตเกษตรก็ยั งมี
เพียงพอ สําหรับการบริโภคและส9งออก แม2ว9าจะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไปสู9พืชพลังงานเพิ่มขึ้นก็ตาม
อย9างไรก็ดีผลกระทบจะเกิดขึ้นมากหรือน2อยขึ้นอยู9กับความสามารถในการพัฒนายกระดับคุณภาพระบบการ
ผลิตของภาคการเกษตรในอนาคต รวมถึงแนวนโยบายภาคเกษตรของประเทศที่ให2ความสําคัญในการเลือก
ส9งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอย9างสมดุล
3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสถานะด2านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในปCจจุบันการพัฒนาด2านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เกิดการพัฒนา
รูปแบบใหม9อย9างต9อเนื่อง โดยการหลอมรวมของศาสตรต9างๆ เข2าด2วยกัน แต9ประเทศไทยยังขาดการเตรียม
ความพร2อมให2ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และรองรับการแข9งขันในอนาคต ทั้งฐานความรู2 ความตระหนัก
ข2อมูลข9าวสาร บุคลากรการวิจัย โครงสร2างพื้นฐาน จึงจําเป/นต2องเร9งปรับตัวโดยสร2างขีดความสามารถในการ
แข9งขันของประเทศ ที่เน2นการวิจัยและพัฒนาอย9างเป/นระบบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด2านวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 4 สาขา ได2แก9 เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และนาโนเทคโนโลยี ทั้งนี้หากพิจารณาศักยภาพในการสร2างผลงานวิจัยและพัฒนา ในปCจจุบันถือว9า
ประเทศไทยยังอ9อนด2อยในด2านนี้ ทั้งจํานวนบุคลากรด2านการวิจัยและพัฒนา และการลงทุนด2านการวิจัยและ
พัฒนาที่ต่ํากว9าประเทศพัฒนาแล2ว เช9น ญี่ปุ‚น และสิงคโปร
3.3 กรอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนAวยงานภายนอกที่เกี่ยวข,องกับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยได2ศึกษาปCญหาอุปสรรค แนวโน2ม และสภาวการณทั้งปCจจุบันและอนาคต และต2อง
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯมหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหน9วยงานภายนอกต9างๆ
ที่เกี่ยวข2องกับอุดมศึกษา เพื่อกําหนดทิศทางและเป;าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให2สอดคล2องกัน เช9น
แผนการบริหารราชการแผ9นดิน พ.ศ. 2555-2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับที่ 11
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป@ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนยุทธศาสตรอาเซียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
3.3.1 แผนการบริหารราชการแผ9นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี)
รัฐบาลวางแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให2บรรลุภารกิจภายใต2แนวทางพื้นฐานหลัก 3
ประการ คือ
หนึ่ง เพื่อนําประเทศไทยไปสู9โครงสร2างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข2มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป/นพื้นฐานที่สําคัญของการสร2างการเติบโตอย9างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช9วงวัย ถือเป/นปCจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู9รอดและแข9งขันได2ของ
เศรษฐกิจไทย
สอง เพื่อนําประเทศไทยสู9สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันทและอยู9บนพื้นฐานของหลัก
นิติธรรมที่เป/นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท9าเทียมกันต9อประชาชนคนไทยทุกคน
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สาม เพื่อนําประเทศไทยไปสู9การเป/นประชาคมอาเซียนในป@ 2558 อย9างสมบูรณ โดยสร2าง
ความพร2อมและความเข2มแข็งทั้งทางด2านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง
ทั้ งนี้ เพื่ อให2 การบริ หารราชการแผ9 นดิ นสามารถบรรลุ ถึงภารกิ จตามนโยบายของรัฐบาล
จึงได2กําหนดกลยุทธและวิธีการดําเนินการ โดยแบ9งเป/น 2 ระยะ คือ
1. นโยบายเร9งด9วนที่จะเริ่มดําเนินการในป@แรก ได2แก9 (1) การสร2างความปรองดอง
สมานฉั น ทของคนในชาติ การสร2 างความมั่ น คงให2 เ กิ ดขึ้ น ในสั งคมและการพั ฒ นาการเมื อ งของประเทศ
(2) การแก2ไขปCญหาค9าครองชีพของประชาชน และการสร2างโอกาสในการสร2างรายได2 และการเสริมสร2าง
คุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน และ (3) การสร2างความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพื่อการเกษตร
การสร2างรายได2ของประเทศ และการสร2างความสัมพันธที่ดีกับต9างประเทศ
2. นโยบายที่จะดําเนินการในระยะ 4 ป@ ได2แก9 (1) นโยบายความมั่นคงแห9งรัฐ (2)
นโยบายเศรษฐกิจ (3) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
(5) นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม (6) นโยบายการต9างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว9างประเทศ และ (7) นโยบายการบริหารกิจการบ2านเมืองที่ดี
ทั้ งนี้ มหาวิ ทยาลั ย ในฐานะเป/ นหน9 วยงานสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ จึ งต2 องพิ จารณาถึ ง
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป@ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ส นองตอบต9 อ นโยบายรั ฐ บาลและรั ฐ มนตรี ว9 า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เน2นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาทุกระบบ ให2เรียนแล2วมีงานทํา ลดปCญหาผู2
ว9างงานของประเทศ และสร2างโอกาสในการเรียนรู2ตลอดชีวิต เพื่อให2การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเป;าหมายที่
ได2กําหนดไว2
3.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ
การพั ฒ นาในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 มี ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง
เกี่ยวข2องกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสู9สังคมแห9งการเรียนรู2ตลอดชีวิตอย9างยั่งยืน ซึ่งมุ9งเตรียม
คนให2พร2อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให2ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช9วงวัยให2มีภูมิคุ2มกันเพื่อ
เข2าสู9สังคมแห9งการเรียนรู2ตลอดชีวิตอย9างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร2างศักยภาพของ
คนในทุกมิ ติ ให2มีความพร2อมทั้งด2านร9างกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติ ปCญญาที่ร อบรู2 และมีจิ ตใจที่สานึกใน
คุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรู2คุณค9าความเป/นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู2ตลอดชีวิต ควบคู9กับ
การเสริ มสร2 างสภาพแวดล2อมในสั งคมและสถาบั นทางสั งคมให2 เข2มแข็ งและเอื้ อต9อการพั ฒ นาคน รวมทั้ ง
ส9งเสริมการพัฒนาชุมชนท2องถิ่นให2เข2มแข็งและสามารถสร2างภูมิคุ2มกันให2คนในชุมชน และเป/นพลังทางสังคม
ในการพัฒนาประเทศ
3.3.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป@ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป;าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป@ พ.ศ. 2565
คือ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิ ดขึ้ นตลอดชี วิ ต พัฒ นาศักยภาพอุ ดมศึกษาในการสร2 างความรู2 และนวัตกรรมเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถ
ในการแข9 ง ขั น ของประเทศในโลกาภิ วั ต น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของท2 องถิ่ น ไทย โดยใช2 ก ลไกของ
ธรรมาภิ บ าล การเงิน การกํ ากั บ มาตรฐาน และเครื อข9 ายอุ ดมศึ กษาบนพื้ นฐานของเสรี ภ าพทางวิ ช าการ
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
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3.3.4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)
วิ สั ย ทั ศ นในป@ 2559 คื อ มุ9 ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให2 มี คุ ณ ภาพ มี ศั ก ยภาพตรงตามความ
ต2 อ งการของตลาดงาน สามารถทํ างานเพื่ อดํ า รงชี พ ตนเองและเพื่ อ ช9 ว ยเหลื อสั ง คม มี คุณ ธรรม มี ค วาม
รับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร9างกายและจิตใจ เน2นใช2กลยุทธผ9านการนําองคกรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย
ให2เป/นมืออาชีพ และเป/นวิชาชีพที่ยอมรับของสังคม โดยมียุทธศาสตร 8 ด2าน คือ 1) เปลี่ยนระบบการนํา
องคกรให2ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม 2) สร2างเอกภาพและคุณภาพของข2อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย
สารสนเทศอุดมศึกษาแห9งชาติ 3) เปลี่ยนกระบวนทัศนด2านการศึกษา โดยให2ความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
การรับนักศึกษา เพื่อเปZดโอกาสการเรียนรู2ตามศักยภาพของผู2เรียนในทุกวัย 4) พัฒนาอาจารยให2เป/นมืออาชีพ
5) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย9างก2าวกระโดด 6) นําประเทศพ2นวิกฤตและชี้นําการพัฒนาด2วยงานวิจัยเชิง
สร2างสรรค 7) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศอย9างยั่งยืน และ 8) สร2างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
3.3.5 แผนยุทธศาสตรอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการเตรียมความพร2อมของระบบอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเป/นประชาคมอาเซียน
และเปZดเสรีการค2าบริการด2านการอุดมศึกษา ในป@ พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได2จัดทํา
แผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร2อมสู9การเป/นประชาคมอาเซียนในป@ พ.ศ. 2558 ซึ่งมี
วิสัยทัศนที่จะทําให2บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร 3 ประการ คือ (1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให2มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเข2มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคม
อาเซียน และ (3) การส9งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
3.3.6 แผนกลยุท ธด2า นวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีแ ห9ง ชาติ (พ.ศ. 2547-2556)
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห9งชาติ
แผนกลยุท ธด2า นวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีแ ห9ง ชาติ ดํ า เนิน งานภายใต2ว ิส ัย ทัศ น
“ประเทศไทยมีเศรษฐกิจ ที่เข2มแข็งเป/น สัง คมความรู2 ที่แข9งขัน ได2ในสากล มีความมั่น คงและประชาชนมี
ชีวิตที่ดี” โดยได2กําหนดกลยุทธหลักในการพัฒ นาไว2 5 กลยุท ธ คือ กลยุท ธหลัก ที่ 1 พัฒ นาเครือข9า ย
วิส าหกิจ เศรษฐกิจ ชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีแ ละผลิตภาพภาค
การผลิตยกระดับเศรษฐกิจและชุมชนและคุณภาพบริการทางสังคม กลยุทธหลักที่ 2 พัฒนากําลังคนด2าน
วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีใ ห2ต อบสนองความต2อ งการของภาคเศรษฐกิจ และสัง คม กลยุท ธหลัก ที่ 3
พัฒนาโครงสร2างพื้นฐานและสถาบันเพื่อกระตุ2นและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กลยุทธหลักที่ 4 สร2างความตระหนักด2านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อให2เกิดแรงสนับสนุน
จากสาธารณชนอย9างต9อเนื่อง และกลยุทธหลักที่ 5 ปรับ ระบบการบริห ารจัดการด2านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีให2มีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง
3.3.7 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห9งชาติ
นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เน2นการบูรณาการด2านการวิจัย ที่สอดคล2อง
กั บ แนวนโยบายและยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาประเทศ ควบคู9 กั บ การวิ จั ย เพื่ อ ความเป/ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
เพื่อนําไปสู9การพัฒนาประเทศอย9างสมดุลและยั่งยืน ภายใต2วิสัยทัศนการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ
“ประเทศไทยมีและใช,งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการ
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วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให,
สูงขึ้น และสร,างฐานความรู,ที่มีคุณคAา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพรAหลาย
รวมทั้งให,เกิดการเรียนรู,และตAอยอดภูมิปMญญาท,องถิ่น เพื่อให,เกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ
ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช,ทรัพยากรและเครือขAายวิจัยอยAางมีประสิทธิภาพที่ทุกฝOายมี
สAวนรAวม” ซึ่งประกอบด2วย 5 ยุทธศาสตรการวิจัย คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การสร2างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทางสังคม ยุทธศาสตรที่ 2 การสร2างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษเสริมสร2าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ยุทธศาสตรที่ 4
การสร2างศักยภาพและความสามารถ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย และยุทธศาสตรที่ 5
การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร
และภู มิปC ญญาของประเทศสู9 การใช2 ป ระโยชนเชิ งพาณิ ช ยและสาธารณะ ด2 ว ยยุ ทธวิ ธี ที่เหมาะสมที่ เข2 าถึ ง
ประชาชน และประชาสังคมอย9างแพร9หลาย
3.3.8 นโยบายและแผนวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห9 ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2555–2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห9งชาติ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห9งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555
-2565) มีวิสัยทัศนที่เน2น “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู9วิสัยทัศนดังกล9าว ได2กําหนดกรอบการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการคือ 1) พัฒนางาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร2างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ2มกัน 2) พัฒนางาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร2างเศรษฐกิจให2มีคุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิต
กํ า ลั ง คนด2 า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงประชากรศาสตร
(Demographic Change) และ 5) พัฒนาปCจจัยสนับสนุนด2านโครงสร2างพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข9งขันของประเทศ
ปCจจัยต9างๆ เหล9านี้ล2วนส9งผลกระทบต9อสถาบันอุดมศึกษาอย9างแน9นอน ทั้งทางตรงและทางอ2อม
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต2องเร9งเตรียมการณรับมือกับปCจจัยต9างๆ เหล9านี้ เพื่อประโยชนต9อการปรับทิศทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยต2องปรับปรุงและพัฒนาในด2านต9างๆ เช9น ด2านการจัดการศึกษา ที่มุ9งเน2น
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร2างชื่อเสียงและเอกลักษณให2เป/นที่รู2จักและเป/นที่สนใจของนักเรียนและผู2ปกครอง
การทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล2องกับความต2องการของตลาดแรงงาน
และรองรั บ การศึกษา ในทศวรรษที่ 21 ในด2 านวิ ชาการและวิ จัย เน2น การใช2ความแข็งแกร9 งในสาขาวิช าที่
มหาวิ ท ยาลั ย เชี่ ย วชาญและชํ า นาญ และจั ด การทรั พ ยสิ น ทางปC ญ ญาเพื่ อ สร2 า งมู ล ค9 า เพิ่ ม ให2 กั บ งานวิ จั ย
ตลอดจนนําไปใช2ประโยชนในเชิงพาณิชยและสาธารณะมากขึ้น อันส9งผลต9อการพัฒนาศักยภาพการแข9งขัน
ของประเทศ ในด2านการบริหารจัดการภายในที่ต2องมุ9งเน2นคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให2มีภาวะผู2นําในด2านต9างๆ โดยเฉพาะการเป/นผู2นําการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวและ
เตรียมพร2อมกับสถานการณต9างๆ ได2อย9างทันการณ และเพื่อความอยู9รอดของมหาวิทยาลัยอย9างยั่งยืน
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ประเด็นท,าทายด,านยุทธศาสตรการดําเนินงานตAอมหาวิทยาลัย
1. การเปZ ด หลั ก สู ต รในสาขาที่ ข าดแคลนด2 า นวิ ท ยาศาสตรสุ ข ภาพ การบริ ห ารจั ด การ
การเพิ่มผลผลิต ผลิตภัณฑ การจัดการสิ่งแวดล2อม รวมทั้งพัฒนานักศึกษาให2มีทักษะทางภาษา ที่สนองตอบต9อ
การเข2าสู9ประชาคมอาเซียน สังคมผู2สูงอายุ ภาวะโลกร2อน
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเสริมสร2างความพร2อมของบุคลากรภายใน การจัด
สภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให2มีความเป/นนานาชาติรองรับการเข2าสู9ประชาคมอาเซียน
3. การสร2างเครือข9ายความร9วมมือ และผลักดันให2มีการดําเนินกิจกรรมที่เป/นภารกิจทุกด2าน
ของมหาวิทยาลัยกับหน9วยงานทั้งภายในและในต9างประเทศ
4. การเร9งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนองคความรู2ที่เป/นความต2องการของสังคม
ชุมชน โดยเน2นการทํางานร9วมกับชุมชน สถานประกอบการ
4. สถานการณที่เป;นปMจจัยภายในมหาวิทยาลัย
นอกจากมหาวิทยาลัยจะต2องปรับตัวให2เข2ากับสถานการณต9างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกดังที่กล9าว
ข2 างต2 น แล2 ว ซึ่ งส9 ง ผลกระทบต9 อการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ทยาลั ย ให2 บ รรลุ วิ สั ย ทั ศนและภารกิ จ แล2 ว ยั ง มี
สถานการณที่เป/นปCจจัยภายในมหาวิทยาลัยก็มีผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม9ได2เช9นกัน โดยมีปCจจัยต9างๆ ที่ต2อง
คํานึงถึงมีดังนี้
4.1 ข,อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
1. จํานวนนักศึกษาและผู2สําเร็จการศึกษา ในป@การศึกษา 2555 (ข2อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน
2555) มีนักศึกษาใหม9ในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 3,941 คน จําแนกเป/นภาคปกติ 2,680 คน คิดเป/นร2อยละ
68.00 และภาคพิเศษ 1,234 คน คิดเป/นร2อยละ 31.31 นักศึกษาที่เข2าใหม9ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ
มากกว9าภาคพิเศษ คณะที่มีนักศึกษาเข2าใหม9 ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ มากที่สุด 3 ลําดับ ได2แก9 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 729 คน คณะวิทยาการจัดการ 644 คน และคณะครุศาสตร 613 คน คณะที่มี
นักศึกษาใหม9ในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ มากที่สุด 3 ลําดับ ได2แก9 คณะวิทยาการจัดการ 915 คน คณะ
นุษยศาสตรและสังคมศาสตร 204 คน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 84 คน
2. จํานวนนักศึกษาปCจจุบันทั้งหมด ภาคปกติ–ภาคพิเศษ ป@การศึกษา 2555 มีนักศึกษา
ทั้งหมด 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
ได2 ว9 า มี นั ก ศึ ก ษาปC จ จุ บั น ทั้ ง หมด ภาคปกติ –ภาคพิ เ ศษ ป@ ก ารศึ ก ษา 2555 ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามลําดับ
3. จํานวนผู2สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ประจําป@การศึกษา 2554 มีผู2สําเร็จการศึกษาทั้งหมด
2,019 คน ผู2สําเร็จการศึกษาภาคปกติ 572 คน คิดเป/นร2อยละ 28.33 ผู2สําเร็จการศึกษาทั้งหมดภาคพิเศษ
1,447 คน คิดเป/นร2อยละ 71.66 เมื่อเทียบจํานวนผู2สําเร็จการศึกษาแล2วจะเห็นได2ว9า มหาวิทยาลัยมีการผลิต
บั ณ ฑิ ต ในภาคพิ เ ศษมากกว9 า ภาคปกติ ซึ่ ง ภาคปกติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย จะไม9 มี ผู2 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ส9วนในภาคพิเศษจะมีบัณฑิตทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมีสําเร็จการศึกษา
ภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี มากที่สุดจํานวน 1,322 คน รองลงมาคือระดับปริญญาโท 109 คน และระดับ
ปริญญาเอก 16 คน
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4. จํานวนหลักสูตร ป@การศึกษา 2555 หลักสูตรที่เปZดรสอนใน 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
มหาวิทยาลัยได2บริหารจัดการเงินงบประมาณที่ได2รับ เพื่อจัดสรรให2กับหน9วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช2บริหาร
จัดการและการผลิตบัณฑิตในด2 านวิ ทยาศาสตร และผลผลิ ตด2านสั งคม แบ9งออกเป/ นงบประมาณแผ9น ดิ น
94,285,600 บาท งบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 55,160,000 บาท และงบประมาณการศึกษาเพื่อปวง
ชน (กศ.ป.ช.) 187,840,000 บาท มหาวิทยาลัยได2รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก รวมทั้งหมด
273,840,000 บาท แยกเป/นการวิจัย 15,000,000 บาท จากการให2บริการวิชาการ 25,000,000 บาท และ
การจั ดการสิ ทธิป ระโยชน 46,000,000 บาท ทุ กหน9 ว ยงานมี การใช2 จ9ายงบประมาณ รวมทุ กงบประมาณ
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
ใช2จ9ายงบประมาณการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.ช.) 149,168,027.15 บาท คิดเป/นร2อยละ 79.41 จากการ
บริหารงบประมาณจะเห็นว9ามีการใช2จ9ายเงินงบประมาณแผ9นดินมากที่สุด รองลงมางบประมาณการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (กศ.ป.ช.) และงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ซึ่งส9งผลให2การพัฒนา การผลิตบัณฑิต ต2องมี
การพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการใช2จ9ายงบประมาณ ยังไม9บรรลุเป;าหมายที่กําหนด
6. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ทรัพยากรขององคกรที่สําคัญและ
ขาดไม9ได2 คือ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะเป/นปCจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให2บรรลุ
วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร โดยบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน รวมทั้งหมด 874 คน จําแนก
บุคลากร ดังนี้
สายวิชาการ มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 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
เมื่อจําแนกตามคุณวุ ฒิพบว9า บุคลากรสายวิ ชาการที่มีวุ ฒิปริ ญญาเอก มี จํานวนมากที่สุ ด
รองลงมาวุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ตามลําดับ
สายสนับสนุน มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 497 คน คิดเป/นร2อยละ 76.82 วุฒิการศึกษา
ระดับต่ํากว9าปริญญาตรี 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
เมื่อจําแนกตามคุณวุฒิพบว9า บุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิต่ํากว9าปริญญาตรี มีจํานวน
มากที่สุด รองลงมา ปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ตามลําดับ
หากจําแนกตามลั กษณะงานที่ปฏิบั ติ พบว9าพนักงานมหาวิทยาลัยมากที่สุด รองลงมา
ลูกจ2างชั่วคราว และเจ2าหน2าที่ประจําตามสัญญาจ2าง ตามลําดับ
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ทั้งนี้ หากสังเกตจากสถิติดังกล9าว มหาวิทยาลัยควรเร9งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการจากที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคุณวุฒิที่ต่ํากว9าปริญญาตรี
ให2มีคุณวุฒิสูงขึ้น หรือพัฒนาทักษะ สมรรถนะการทํางานให2บุคลากรมากยิ่งขึ้น
7. การวิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
ให2ความสําคัญด2านการวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป/นหน9วยงานบริหารจัดการการวิจัยของหน9วยงาน
ต9 า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ส9 ง เสริ มสนั บ ให2 บุ ค ลากรได2 ผ ลิ ต ผลงานวิ จั ย เผยแพร9 ผ ลงานและการนํ า
ประโยชนจากการคิดค2นสร2างสรรคผลงานนําไปใช2ประโยชน ซึ่งมหาวิทยาลัยได2ทรัพยากรที่สนับสนุนการ
สร2างสรรคผลงานด2านการวิจัยดังนี้
ทรั พ ยากรด2 า นการเงิ น ได2 ง บประมาณ ประจํ า ป@ ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้ ง หมด
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
รวมทั้งสิ้น
11,082,100
100.00
ที่ ม า : รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานมหาวิ ทยาลั ย อธิ ก ารบดี และคณบดี
ประจํ า ป@ ง บประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
จังหวัดปทุมธานี
จากตารางเห็นได2ว9า จํานวนเงินทั้งหมด 11,082,100 บาท แบ9งเป/นงบประมาณแผ9นดิน
6,131,600 บาท คิดเป/นร2อยละ 55.33 ของงบประมาณทั้งหมดด2านการวิจัย งบสนับสนุนกองทุนวิจัย จํานวน
1,593,500 บาท คิดเป/นร2 อยละ 14.38 ของงบประมาณทั้งหมดด2านการวิจั ย งบประมาณจากหน9ว ยงาน
ภายนอก จํานวน 3,357,000 บาท คิดเป/นร2อยละ 30.29 ของงบประมาณทั้งหมดด2านการวิจัย ได2รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ9นดินมากที่สุด งบประมาณจากหน9วยงานจากภายนอก และงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัย ตามลําดับ
ทรัพยากรบุคคลด2านการวิจัย มีอาจารยประจํา จํานวน 344 คน นักวิจัย จํานวน 1 คน
รวมทั้งหมด 345 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยได2มีการส9งเสริมให2มีการพัฒนาบุคลากร โดยมีหลักเกณฑการพัฒนา
บุคลากร อบรมพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย มีคลินิกวิจัย มีการสร2างขวัญกําลังใจ และการยกย9องเชิดชูเกียรติ
จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะคติด2านการวิจัย
ผลงานวิจัยและงานสร2างสรรคที่เผยแพร9 ในระดับชาติและนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยได2
สร2างผลงานไว2 ในป@งบประมาณ พ.ศ. 2555

24

ตารางแสดงการเผยแพร9ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค ในระดับชาติ และนานาชาติ ป@งบประมาณ พ.ศ. 2555
ประเภทของการเผยแพรA
บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู9ในประกาศของ สมศ.
บทความวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
งานวิจัย หรืองานสร2างสรรค ที่เผยแพร9โดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดแสดง
ผลงานได2รับการจดลิขสิทธิ์/ทรัพยสินทางปCญญา
ผลงานวิจัย/งานสร2างสรรค นําไปใช2ประโยชน

จํานวน (เรื่อง)
20
10
3
15
8
2
35

ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจําป@
งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
8. การให2 บ ริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
เป/ น สถาบั น อุ ดมศึ กษาเพื่ อ การพั ฒ นาท2 องถิ่ น จึ ง ให2 ค วามสํ าคั ญ กั บ การบริ การวิ ช าการแก9 สั งคม มี ก ารจั ด
ฝ]กอบรมและจัดทําโครงการด2านบริการวิชาการ
ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณการให2บริการวิชาการแก9หน9วยงานภายในมหาวิทยาลัยและ
หน9วยงานภายนอก ป@งบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะ
1. คณะวิทยาการจัดการ
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. คณะครุศาสตร
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพฯ
8. ศูนยจัดการศึกษาสระแก2ว
9. สํานักส9งเสริมการเรียนรู2และบริการวิชาการ
รวม

ดําเนินการ
แล2วเสร็จ
11
7
4
3
12
1
5
4
13
61

จํานวนโครงการ
ไม9ได2
ร2อยละ
ดําเนินการ
84.66
2*
100.00
0
57.14
3
42.85
4
92.30
1
7.14
13
45.45
6
80.00
1*
100.00
0
67.77
29

ร2อยละ
15.38
0.00
42.85
57.14
7.69
92.85
54.54
20.00
0.00
32.22

รวม งบประมาณ
ทั้งหมด ที่ใช2 (บาท)
13
7
7
7
13
14
11
5
13
90

489,000
230,000
85,000
50,000
370,000
13,500
30,250
810,000
2,077,750

ที่มา : สํานักส9งเสริมการเรียนรู2และบริการวิชาการ ณ เดือนเมษายน 2556
จากตารางแสดงให2 เห็ น ว9 า จากคณะและหน9 ว ยงานที่ รั บ การจั ดสรรเงิ น งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําโครงการให2บริการวิชาการ มีทั้งหมด 6 คณะ 2 ศูนย 1 สํานัก จํานวนเงินงบประมาณที่
จัดสรรให2 หน9ว ยงาน 25,000,000 บาท ซึ่งหน9ว ยงานที่ได2รับ การจัดสรรเงิ นงบประมาณมีการเบิ กจ9ายเงิ น
งบประมาณจํานวน 2,077,750 บาท หน9วยงานได2ทําแผนงานในการทําโครงการเพื่อให2บริการวิชาการรวมทั้งสิ้น
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 และท2องถิ่น ผู2ประกอบการ หน9วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตัวอย9าง โครงการส9งเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรสู9ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลุ9มเป;าหมายคือ
ชุมชนตําบลชีน้ํ าร2 าย โครงการพั ฒ นาศั กยภาพวิ สาหกิ จชุ มชน กลุ9 มแม9 บ2 านเกษตรกรคลองสี่ จ.ปทุ มธานี
กลุ9มเป;าหมายคือ กลุ9มแม9บ2านเกษตรกรคลองสี่ โครงการปลูกพืชไร2ดิน กลุ9มเป;าหมายคือ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โครงการจัดทําฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร เพื่อส9งเสริมการเรียนรู2ของนักเรียน กลุ9มเป;าหมายคือ
นักเรีย นมั ธยมศึ กษา ป@ที่ 3 และนักศึกษา ค.บ.วิ ทยาศาสตร โครงการฝ]กอบรมผลกระทบแผ9น ดินไหวต9 อ
โครงสร2างอาคาร กลุ9มเป;าหมาย นายช9างโยธา และบุคคลทั่วไป โครงการให2ความรู2การถนอมอาหารจากพืชผัก
อินทรีย กลุ9มเป;าหมายคือประชาชนในเขตราชเทวี โครงการพัฒนาชุมชนต2นแบบ ตําบลสวนพริกไทย (2 รุ9น)
กลุ9มเป;าหมายคือ ประชาชนทั่วไป ทุกโครงการที่ได2จัดกิจกรรม มีผู2ตอบรับจากกลุ9มเป;าหมายที่จะเข2าร9วม
โครงการที่มหาวิทยาลัยเป/นจํานวนมาก
9. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตารางแสดงจํ านวนโครงการและงบประมาณที่ คณะ/สํ านัก จั ดให2 กับหน9 ว ยงานภายในมหาวิทยาลั ย และ
หน9วยงานภายนอก ตามป@งบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะ
จํานวนโครงการ
งบประมาณที่ใช,
(บาท)
ดําเนินการแล,ว ร,อยละ
เสร็จ
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
ที่มา : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ณ เดือนเมษายน 2556
จากตารางแสดงให2เห็นว9า หน9วยงานที่ได2รับการจัดสรรเงินงบประมาณ มีการเบิกจ9ายเงิน
งบประมาณจํานวน 1,058,900 บาท หน9วยงานจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวม
ทั้งสิ้น 28 โครงการ
มหาวิ ทยาลั ยได2 จั ดกิ จกรรม/โครงการเพื่ อเผยแพร9 กิจกรรมทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรม
อาทิเช9น กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการเรียนการสอน โครงการกิจกรรมแสดงอัตลักษณทางดนตรี
โครงการเข2 าร9วมแข9 งขันประกวดประดิ ษฐกระทงจากวั สดุธรรมชาติ โครงการวันเด็ กแห9 งชาติ โครงการปลู ก
จิ ตสํ านึ กการอนุ รั กษศิ ลปะและวั ฒนธรรมไทย โครงการสร2 างสรรคเครื่ องปC_ นดิ นเผาสํ าหรั บสั งคมเพื่ องาน
Thai Ceramic Award 2011 โครงการแข9งขันร2องเพลงหมู9ประสานเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดสามชุกโดยอาศัยความร9วมมือกับหน9วยงานและองคกรอื่น
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บทที่ 3
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. 2556–2560
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560
จัดทําขึ้นโดยพิจารณานําเป;าประสงคและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว2ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
5 ป@ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2556–2560) รวมทั้งนําผลการ
ประเมินมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจประเมินของ สมศ สกอ. และคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลการประเมินปCจจัยทางยุทธศาสตรจากสภาพแวดล2อมภายนอก มาเป/น
กรอบในการดําเนินการ โดยมีจุดมุ9งเน2นในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ พัฒนาและเพิ่ม
บทบาทในการเป/ น สถาบั น อุ ดมศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาท2 องถิ่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษานานาชาติ
ผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มีคุณภาพเป/ น ที่ ย อมรั บ พั ฒ นาการวิ จั ย และการให2 บ ริ การวิ ช าการ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
พัฒนาท2องถิ่น พัฒนาเป/นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีนักศึกษาภาคปกติย9างน2อย 12,000 คน และพัฒนา
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศั กยภาพในการแข9งขั นของประเทศ สร2างงานวิ จัยที่ มีผลกระทบ
เชิ ง บวกต9 อ เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล2 อ ม ชุ ม ชนและวั ฒ นธรรม และนํ า ไปสู9 ก ารใช2 ป ระโยชนในเชิ ง พาณิ ช ย
เพื่อสนองตอบต9อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู9 อันนําไปสู9การพัฒนาอย9างยั่งยืน
ปรัชญา
วิชาการเด9น เน2นคุณธรรม นําท2องถิ่นพัฒนา ก2าวหน2าด2านเทคโนโลยี
อัตลักษณ
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท2องถิ่น
เอกลักษณ
เป/นสถาบันที่น2อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คAานิยม (Core Values)
“VALAYA”
V
:
Visionary
A
:
Activeness
L
:
Like to learn
A
:
Adaptive
Y
:
Yields
A
:
Acceptance and
Friendliness

=
=
=
=
=
=

เป/นผู2รอบรู2
ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสร2างสรรค
สนใจใฝ‚เรียนรู2อย9างต9อเนื่อง
ปรับตัวได2ดี พร2อมนําการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเป/นที่ประจักษ
เป/นที่ยอมรับในการเป/นกัลยาณมิตร

วิสัยทัศน (Vision)
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท2องถิ่นในอุษาคเนย
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พันธกิจ (Mission)
เป/นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท2องถิ่นที่เสริมสร2างพลังปCญญาของแผ9นดิน ฟ^_นฟูพลัง
การเรียนรู2 เชิดชูภูมิปCญญาของท2องถิ่น สร2างสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก2าวหน2าอย9างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส9วนร9วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช2ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมอย9าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให2การศึกษา ส9งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให2บริการ
ทางวิชาการแก9สังคม ปรับปรุง ถ9ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส9งเสริมวิ ทยฐานะครู โดยในการดําเนิ นงานเพื่อให2บ รรลุ วัตถุป ระสงคข2างต2น ให2 มหาวิ ทยาลัยมีภ าระหน2าที่
ดังต9อไปนี้
1. แสวงหาความจริ ง เพื่ อสู9 ความเป/ น เลิ ศทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิ ปC ญญาท2 องถิ่ น
ภูมิปCญญาไทย และภูมิปCญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู2คู9คุณธรรม สํานึกในความเป/นไทย มีความรักและผูกพันต9อท2องถิ่น
อีกทั้งส9งเสริมการเรียนรู2ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช9วยให2คนในท2องถิ่นรู2เท9าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล9าวจะต2องให2มีจํานวนและคุณภาพสอดคล2องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริ มสร2างความรู2ความเข2าใจในคุณค9 า ความสํ านึ ก และความภู มิใจในวัฒ นธรรมของ
ท2องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู2และเสริมสร2างความเข2มแข็งของผู2นําชุมชน ผู2นําศาสนา และนักการเมืองท2องถิ่นให2
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท2องถิ่นเพื่อ
ประโยชนของส9วนรวม
5. เสริมสร2างความเข2มแข็ งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให2มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป/นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร9 ว มมื อ และช9 ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ระหว9 า งมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน องคกร
ปกครองส9วนท2องถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและต9างประเทศ เพื่อการพัฒนาท2องถิ่น
7. ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ2 า น และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม9
ให2 เ หมาะสมกั บ การดํ า รงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ของคน ในท2 อ งถิ่ น รวมถึ ง การแสวงหาแนวทาง
เพื่อส9งเสริมให2เกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช2ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
อย9างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส9งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท2องถิ่น
เป_าประสงค
1. สร2างบัณฑิตที่มีคุณภาพให2ได2มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป/นที่ต2องการของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ
2. การให2บ ริการวิ ชาการได2 ตามความต2 องการของชุมชน ท2 องถิ่ น และการแสดงผลงาน
ด2านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. การสร2างสรรคผลงานวิจัยให2เป/นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. เป/นองคกรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป/นองคการแห9งการเรียนรู2
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เป_าประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ
คAาเป_าหมาย
2556 2557 2558 2559 2560
1. สร2างบัณฑิตที่มีคุณภาพให2ได2มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป/นที่ต2องการของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติ
KPI 1.1 ร2อยละความสําเร็จการรับนักศึกษาตามแผนการรับ 100% 100% 100% 100% 100%
นักศึกษาประจําป@
KPI 1.2 จํานวนหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป/นภาษาอังกฤษ
2
2
2
2
2
หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต9างชาติเข2าศึกษาที่เปZด
สอนที่เพิ่มขึ้น
KPI 1.3 ร2อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนานักศึกษาให2มี
100% 100% 100% 100% 100%
คุณธรรมและคุณลักษณะตามอัตลักษณ และ
เอกลักษณ
KPI 1.4 ร2อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได2งานทําหรือ 85% 85% 85% 85% 85%
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป@
KPI 1.5 ร2อยละของผู2สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ 100% 100% 100% 100% 100%
ได2รับการตีพิมพหรือเผยแพร9ผลงานวิจัย
KPI 1.6 ร2อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผ9านเกณฑ
85% 85% 85% 85% 85%
มาตรฐานความรู2ภาษาอังกฤษ
KPI 1.7 ร2อยละความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตที่มีต9อบัณฑิต
85% 85% 85% 85% 85%
2. การให2บริการวิชาการได2ตามความต2องการของชุมชน ท2องถิ่น และการสร2างสรรคผลงานวิจัยให2เป/นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
KPI 2.1 ร2อยละของหลักสูตรที่มีการนําความรู2และ
100% 100% 100% 100% 100%
ประสบการณจากการให2บริการวิชาการมาใช2ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
KPI 2.2 ร2อยละของหลักสูตรที่ไปร9วมเรียนรู2และแก2ไขปCญหา 100% 100% 100% 100% 100%
ให2แก9ชุมชน หน9วยงาน สังคมภายในและภายนอก
KPI 2.3 ร2อยละความสําเร็จของการส9งเสริมสนับสนุน
100% 100% 100% 100% 100%
ด2านศิลปะและวัฒนธรรม และสุนทรียะ
KPI 2.4 ร2อยละความสําเร็จของการจัดหารายได2จากการ
100% 100% 100% 100% 100%
ให2บริการวิชาการจากภายนอก
3. การสร2างสรรคผลงานวิจัยให2เป/นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
KPI 3.1 ร2อยละของงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคที่ได2รับ
20% 25% 30% 35% 40%
การตีพิมพเผยแพร9ต9อจํานวนอาจารย
KPI 3.2 ร2อยละของการนําผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคไป 25% 30% 35% 40% 45%
ใช2ประโยชน
เป_าประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จ

29

เป_าประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จ

2556
85%

คAาเป_าหมาย
2557 2558 2559 2560
85% 85% 85% 85%

KPI 3.3 ร2อยละความสําเร็จการจัดหารายได2การวิจัยจาก
ภายนอก
4. เป/นองคกรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป/นองคการแห9ง
การเรียนรู2
KPI 4.1 ค9าเฉลี่ยคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
>4.5 >4.5 >4.5 >4.5 >4.5
บทบาทหน2าที่ของสภาสถาบัน
KPI 4.2 ค9าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติตามบทบาทหน2าที่ของ >4.5 >4.5 >4.5 >4.5 >4.5
มหาวิทยาลัย/หน9วยงานตามคํารับรองประจําป@
KPI 4.3 ค9าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน
>4.5 >4.5 >4.5 >4.5 >4.5
ประจําป@
KPI 4.4 ร2อยละความสําเร็จของโครงการการจัดหารายได2จาก 100% 100% 100% 100% 100%
การจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน
KPI 4.5 ร2อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
100% 100% 100% 100% 100%
การให2บริการและการพัฒนามหาวิทยาลัยทาง
กายภาพ สิ่งแวดล2อม
KPI 4.6 ร2อยละความสําเร็จของการพัฒนาคณาจารย
100% 100% 100% 100% 100%
(ตามเกณฑ สกอ.)
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพั ฒนาคุณภาพบั ณฑิตให2 ตรงกั บความต2องการของสังคม การพั ฒนาเศรษฐกิ จ และ
ประชาคมอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร2างสรรคที่มีคุณภาพเป/นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. การให2บริการวิชาการแก9สังคม ท2องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
4. การทํานุบํารุง เผยแพร9 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท2องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธและมาตรการในการดําเนินงานในแต9ละประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให,ตรงความต,องการของสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร,อมเข,าสูAประชาคมอาเซียน
เป_าประสงค : พัฒนานักศึกษาให2มีอัตลักษณ คุณธรรม คุณลักษณะ ความรู2 ทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต9อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเข2าสู9ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค :

1. นักศึกษาได2รับการศึกษามีความรู2ทักษะ ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต2องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการต2องการและสามารถพัฒนาตนเองได2
2. นักศึกษาได2รับการส9งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาต9างประเทศ
3. นักศึกษาได2รับการส9งเสริมการฝ]กปฏิบัติในระหว9างการศึกษา
4. บัณฑิตมีโอกาสได2ทํางานตรงกับสาขาที่เรียนและมีคุณลักษณะในการปฏิบัติงานใน
บริบทของการเป/นประชาคมอาเซียน
5. บัณฑิตมีความรู2 ทักษะ ความซื่อสัตย มีคุณธรรม และคุณลักษณะตรงกับความต2องการ
ของสถานประกอบการ
6. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป/นที่ยอมรับของสังคม มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

1. ส9งเสริ มให2 นั กศึกษาได2 รั บการศึ กษาที่ มีคุณภาพ • สนั บ สนุ น คณะ/หลั ก สู ต รเปZ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาให2 มี
ตรงความต2 องการของสั งคม ท2 องถิ่ น และได2 รั บ
จํานวนที่เหมาะสม จัดระบบการจัดการเรียนการ
ปลู กฝC งด2 านคุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
สอนให2 มีก ารพั ฒ นาทั กษะการเรี ย นรู2 ด2 ว ยตนเอง
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
การเรียนรู2จากการปฏิบัติจริงทั้งนอกห2องเรียนหรือ
สาขาวิ ช า โดยสอดแทรกอยู9 ในทุ กรายวิ ช าทั้ ง
จากการวิจัยให2กับนักศึกษา
ความรู2และกระบวนการ
• สนั บ สนุ นให2 คณะ/หลั กสู ตรจั ด การฝ] กอบรมด2 า น
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงคของ
สาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู9ในทุกวิชา
• สนับสนุนให2คณะ/หลักสูตร/หน9วยงานจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให2มีอัตตลักษณของมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

2. จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่เป/นสากล • ส9 ง เสริ ม ให2 ค ณะ/หน9 ว ยงาน/หลั ก สู ต ร จั ด หา
และความเป/ น นานาชาติ และพั ฒ นารู ป แบบ
ทรัพยากรทางการศึกษา พัฒนาสภาพบรรยากาศ
การเรี ย นรู2 เพื่ อพั ฒ นาทั กษะทางภาษาอั งกฤษ
ภายในคณะ/หน9 วยงานให2 มีความเป/ นสากล และ
และภาษาต9างประเทศอื่นๆ ที่สําคัญ
นานาชาติ
• ส9งเสริมคณะ/หลักสูตรให2มีการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาให2แก9
นักศึกษาอย9างต9อเนื่อง
• ศูนยภาษาจัดหลักสูตรฝ]กอบรม ส9งเสริมให2มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต9างประเทศ
อื่นๆ ที่สําคัญให2กับนักศึกษา
• ศู น ยภ าษาจั ด หาชุ ด ก ารเรี ย นรู2 ด2 ว ยตนเอ ง
ห2องปฏิบัติการทางภาษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะด2านภาษาให2แก9นักศึกษาทุกชั้นป@
• ศูนยภาษาจัดสอบประเมิน ความรู2 ออกใบรับ รอง
ด2านทักษะใช2ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต9างประเทศ
อื่นๆ ให2แก9นักศึกษา
• ส9งเสริมการพัฒนางานวิทยบริการและบริการด2าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให2ทันสมัยและสนองตอบต9อ
ความต2องการคาดหวังของนักศึกษา อาจารย
3. สนับสนุนให2นักศึกษาได2มีโอกาสฝ]กประสบการณ • คณะ/หน9วยงานแสวงหา จัดทําความร9วมมือ(MOU)
วิ ช าชี พจากหน9 ว ยงาน สถานประกอบการที่ มี
กับสถานประกอบการ เครือข9ายศิษยเก9า ในการรับ
คุณภาพทั้งในประเทศและต9างประเทศ
นักศึกษาเข2าฝ]กประสบการณวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต9างประเทศ
• คณะส9 ง เสริ ม ให2 ห ลั ก สู ต รจั ด ให2 นั ก ศึ ก ษา เข2 า
ฝ]กประสบการณวิ ช าชี พตามรู ปแบบสหกิ จ ศึ กษา
หรื อการบ9 มเพาะธุ ร กิจ ในสถานประกอบการที่ มี
คุณภาพทั้งในประเทศและต9างประเทศ
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กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

4. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให2 มี ค วามสอดคล2 อ งกั บ ความ • ส9 ง เสริ ม ให2 ค ณะปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเดิ ม พั ฒ นา
ต2องการของตลาดแรงงานและเป/นไปตามเกณฑ
หลักสูตรใหม9 หลักสูตรนานาชาติ ให2สอดคล2องกับ
มาตรฐานขององคกรวิ ช าชี พ รวมถึ ง หลั ก สู ต ร
ความต2องการของตลาดแรงงานและเกณฑมาตรฐาน
นานาชาติ
ขององคกรวิชาชีพ
• สนับสนุนให2คณะ/หลักสูตรประชาสัมพันธหลักสูตร
ให2เป/นที่น9าสนใจ และเป/นที่รู2จักของนักเรียน
5. ส9งเสริมการศึกษาวิจัย จัดทําแผนการตลาดด2าน • สนับสนุนให2คณะ/หน9วยงานศึกษาวิเคราะหข2อมูล
การจัดการศึกษา พร2อมทั้งระบุกลุ9มโรงเรียน
ของนักศึกษา ความต2องการด2านการศึกษา และ
เครือข9ายเพื่อแสวงหาวิธีการในการคัดเลือก
กําหนดพื้นที่เป;าหมายการรับนักศึกษา และกําหนด
นักศึกษาเชิงรุก
แผนการตลาดด2านการจัดการศึกษา
• สนั บ สนุ น ให2 ค ณะ/หลั ก สู ต รจั ด กิ จ กรรมสร2 า ง
ความสั ม พั น ธกั บ โรงเรี ย นเครื อ ข9 า ย ด2 ว ยการจั ด
ประชุมสัมมนาครูแนะแนว ผู2บริหาร และส9งเสริม
ให2มีกิจกรรมประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก
6. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ • จัดตั้งโรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ
ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตเพื่อ • เพิ่มการรับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตให2มีจํานวนที่
รองรับการเข2าสู9ประคมอาเซียนเป/นแหล9งฝ]ก
เหมาะสม มี ก ารขยายจํ า นวนการรั บ นั ก เรี ย น
ประสบการณของนักศึกษา
หลักสูตร IEP
• ส9งเสริมการพัฒนานักเรียนทุกระดับให2มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
• สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสาธิ ต
ทั้ ง ด2 านกายภาพ สื่ อ การเรี ย นการสอน และการ
จัดการทรัพยากรทางการศึกษา
ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร : คณะ/วิทยาลัย
ศูนยจัดการศึกษา
โรงเรียนสาธิต
สํานักส9งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยและงานสร,างสรรคที่มีคุณภาพ
เป;นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป_าประสงค :
วัตถุประสงค :

มหาวิ ทยาลั ย มี ผ ลงานวิ จั ย และงานสร2 า งสรรคที่ มีคุ ณภาพเป/ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ
และนานาชาติ และสามารถนําไปใช2ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล2อม
1. อาจารย นักวิจัย นักศึกษามีสมรรถนะด2านการวิจัยและผลิตงานสร2างสรรค
2. มีผลงานวิจัยและงานสร2างสรรคเป/นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนางานในหน2าที่
และสร2างความก2าวหน2าทางอาชีพ
4. ชุมชน สังคม ประเทศชาติ สามารถนํางานวิจัยและงานสร2างสรรคไปใช2ประโยชนได2
5. ผู2ประกอบการสามารถนําผลงานวิจัย และงานสร2างสรรคไปใช2แก2ปCญหาและ/หรือ
ช9วยสร2างมูลค9าเพิ่มได2

กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

1. สร2างเครือข9ายความร9วมมือด2านงานวิจัยและงาน • สนับสนุนคณะให2สร2างเครือข9ายความร9วมมือด2าน
สร2 า งสรรคร9 ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในและ
การทําวิจัยและการผลิตงานสร2างสรรคกับชุมชน
ต9างประเทศ หน9วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อ
สถานประกอบการ หน9วยงาน มหาวิทยาลัย
เพิ่มจํานวนผลงานวิจัย
• สถาบันวิจัยและพัฒนาแสวงหาความร9วมมือด2าน
ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร2างสรรคร9วมกับ
มหาวิ ทยาลั ย ทั้ งในและต9 างประเทศ หน9 ว ยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน
2. ส9งเสริมสนับสนุนให2มีการนําเสนอผลงานวิจัยและ • สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาส9 งเสริ มให2 มีก ารจั ด งาน
การประกวดผลงานวิ จั ย ในระดั บ ชาติ แ ละ
ประชุมวิชาการ หรือให2คณะ อาจารยได2มีโอกาส
นานาชาติ
แสดงผลงานที่ ไ ด2 รั บ รางวั ล ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
• สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ ส9งเสริม สนับสนุน
ให2อาจารยเข2าร9วมการนําเสนอผลงานวิจัย งาน
สร2 า งสรรคและการประกวดผลงานวิ จั ย ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

4. สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย และงบประมาณให2 อ าจารย • สถาบัน วิจัยและพัฒนา แสวงหา จัดสรรเงินทุ น
นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ในการทําวิจัย
วิ จั ย จากภายในและภายนอกให2 กั บ คณะและ
และสร2างนวัตกรรม
อาจารย
• สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาร9 ว มกั บ คณะ/หน9 ว ยงาน
จั ด ทํ า แผนวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาความรู2 ใ หม9 แ ละการ
พั ฒ นางานภายในโดยสนั บ สนุ น จั ด สรรทุ น วิ จั ย
ให2 กับ บุ คลากรในการทํ าวิ จั ย เพื่ อ แก2 ปC ญ หาของ
หน9วยงาน
• คณะสนั บ สนุ น ให2 ห ลั ก สู ต รจั ด ให2 นั ก ศึ ก ษามี
ประสบการณในการทํางานวิ จัยร9วมกั บอาจารย
โดยมี ก ารพิ จ ารณาทุ น วิ จั ย เป/ น พิ เ ศษสํ า หรั บ
งานวิจัยที่ร9วมกันของอาจารยและนักศึกษา
5. ส9งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา • พั ฒ นาระบบงานของหน9 ว ยบ9 ม เพาะธุ ร กิ จ ให2
ให2อาจารย นักวิจัย และนักศึกษา มีโอกาสและ
ตอบสนองต9อการวิจัย การให2บริการวิชาการและ
สามารถทํ า งานวิ จั ย ร9 ว มกั บ ชุ ม ชน และสั ง คม
การพัฒนาผู2ประกอบการแบบสหสาขาวิชา
เพื่อแก2ปCญหาท2องถิ่น
• สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาสร2 างเครื อข9 า ยการวิ จั ย
แบบสหสาขา เพื่ อ พั ฒ นาท2 อ งถิ่ น ร9 ว มกั บ
ผู2 ป ระกอบการ หน9 ว ยงาน มหาวิ ท ยาลั ย จาก
ภายนอก
• สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสานสนับสนุนให2คณะ
จัดทําโครงการบูรณาการการวิจั ยร9วมกั นชุมชน
และท2องถิ่น
ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร : คณะ/วิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนยบ9มเพาะวิสาหกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การให,บริการวิชาการแกAสังคม ท,องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
เป_าประสงค :

วัตถุประสงค :

1. เพื่อให2ชุมชนท2องถิ่นมีศักยภาพความเข2มแข็งสามารถแก2ไขปCญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได2อย9างยั่งยืน
2. เพื่อสร2างเครือข9ายความร9วมมือกับชุมชนในประชาคมอาเซียนในด2านแก2ไขปCญหาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได2
1. กลุ9มประชาสังคมในท2องถิ่นน2อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช2ในการดําเนินชีวิต
2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได2รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต
3. ศิ ษ ยเก9 า มี บ ทบาทให2 ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย
4. บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา มีสมรรถนะในการเป/น
วิทยากร บุคคลต2นแบบ
5. พนักงานและบุคลากรในหน9วยงานของรัฐและเอกชนได2รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ
6. ชุมชนต2นแบบในประเทศกลุ9มประชาคมอาเซียนได2เกิดการเรียนรู2และน2อมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช2ในการดําเนินชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

1. ส9งเสริม สนับสนุนการให2บริการวิชาการ การ
• จั ด ตั้ ง ศู น ยเรี ย นรู2 ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เรียนรู2โครงการตามแนวพระราชดําริและปรัชญา
ประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมส9งเสริมการเรียนรู2
เศรษฐกิจพอเพียงให2แก9นักศึกษา และบุคลากร
สืบสานแนวพระราชดําริอย9างต9อเนื่อง
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
• จัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ประชาสัมพันธ จัดแสดงนิทรรศการ
ส9งเสริมการเรียนรู2อย9างต9อเนื่อง
• สนับสนุ นให2คณะ/หลั กสูตรมี บทบาทในการสร2าง
การรั บ รู2 แ ละส9 ง เสริ ม การเรี ย นรู2 โ ครงการตาม
แนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก9
ชุมชน สถานประกอบการในท2องถิ่นและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
• สนับสนุนให2คณะ/หลักสูตรให2บริการวิชาการตาม
ความต2 องการ ความสนใจให2 แก9 นั กศึ กษา ชุ มชน
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

2. สร2างเครือข9าย แสวงหาพันธมิตร โดยเน2นที่กลุ9ม • แสวงหาความร9วมมือ จัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะทาง
ศิ ษ ยเก9 า หน9 ว ยงาน สถานประกอบการใน
ภาษาสํ าหรับครู ข2าราชการและเจ2 าหน2าที่ ของรัฐ
ท2 อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย ในต9 า งประเทศในการ
รองรับการเข2าสู9ประชาคมอาเซียน
พัฒนางานให2บริการวิชาการ
• สนั บ สนุ น ให2 ค ณะ/หลั ก สู ตรสร2 า งเครื อ ข9 า ย และ
ประสานความร9วมมือนํานักศึกษาไปร9วมเรียนรู2และ
จั ด กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการให2 แ ก9 ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการในท2 อ งถิ่ น หรื อ ในประเทศกลุ9 ม
ประชาคมอาเซียน
• สนั บ สนุ นให2 คณะจั ดตั้ งศู นยบริ การวิ ช าการระดั บ
คณะ พั ฒ นาระบบงาน ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการ
ให2 บ ริ การวิ ช าการที่ เ ป/ น รายได2 แ ละประสานงาน
แสวงหาความร9 ว มมื อ กั บ เครื อ ข9 า ยพั น ธมิ ต รทุ ก
ระดับในการดําเนินกิจกรรมการให2บริการวิชาการ
3. พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด2านบริการ
• สํ า นั ก ส9 ง เสริ ม การเรี ย นรู2 ฯ และคณะร9 ว มกั น
วิชาการ
วางแผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบกลไกการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
อย9างเป/นระบบ
• สํานักส9งเสริมการเรียนรู2ฯ และคณะร9วมกันพัฒนา
วิ ท ยากรตั ว คู ณ และบุ ค คลต2 น แบบด2 า นความ
พอเพียงในระดับหน9วยงานและชุมชน
4. ส9งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร2างครูมืออาชีพรองรับ • จั ด ตั้ ง สาขาศู น ยศึ ก ษาพั ฒ นาครู ใ นศู น ยจั ด
ประชาคมอาเซียน
การศึกษากรุงเทพมหานครและศูนยจัดการศึกษา
สระแก2ว
• สร2 างเครื อ ข9 ายโรงเรี ย นคุ ณภาพ ขยายสาขาของ
ศู น ยศึ ก ษาพั ฒ นาครู ใ ห2 ค รอบคุ ม เขตพื้ น ที่ ก าร
ให2บริการ
• พัฒนาหลักสูตรการฝ]กอบรมและพัฒนา แสวงหา
แสวงหางบประมาณจากภายนอก เพื่อการพัฒนา
ครูให2สนองตอบตามความต2องการของสั งคมและ
ประเทศชาติ
ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร : คณะ/วิทยาลัย
ศูนยศึกษาพัฒนาครู
ศูนยจัดการศึกษา
สํานักส9งเสริมการเรียนรู2และบริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การทํานุบํารุง เผยแพรA สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท,องถิ่น และของชาติ
เป_าประสงค : เพื่อให2สังคมไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู2 ความเข2าใจ ในคุณค9า ความสํานึก และ
ความภาคภูมิวัฒนธรรมของท2องถิ่นของชาติ
วัตถุประสงค :

1. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท2องถิ่น แสดงออกถึงความรู2 ความเข2าใจในคุณค9า
ความสํานึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท2องถิ่น และของชาติ
2. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท2องถิ่น นําความรู2 ความเข2าใจในคุณค9า ความสํานึก
และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมท2 องถิ่น และของชาติ ไปประยุกตใช2ในการประกอบ
อาชีพและการดําเนินชีวิต
3. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท2องถิ่น มีส9วนร9วมในการ เผยแพร9 สืบสาน ศิลปะ
และวัฒนธรรม ของท2องถิ่น และของชาติสู9ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

1. บู ร ณาการ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ของท2 องถิ่ น • สนับสนุนให2คณะ/หน9วยงานมีการบูรณาการงาน
และของชาติ เข2 ากับการจัดการเรียนการสอน
อนุรักษส9งเสริมวัฒนธรรมของท2องถิ่นและของชาติ
โดยสร2างเครือข9าย ความร9วมมือกับบัณฑิต และ
กั บ การเรี ย นการสอนและการดํ า เนิ น งานตาม
บุคลากร หน9วยงานในท2องถิ่น หรือในระดับชาติ
ภารกิจ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
และอาเซียน
• ส9 งเสริ มการสร2 างเครื อข9 ายความร9 ว มมื อด2 านการ
อนุรักษส9งเสริมวัฒนธรรมของท2องถิ่นและของชาติ
กับบัณฑิต และบุคลากรในท2องถิ่น
• สนั บสนุ นให2 คณะสร2 างเครื อข9 ายความร9 วมมื อกั บ
บัณฑิต หน9วยงานในท2องถิ่น หน9วยงานในระดับชาติ
และอาเซี ย นในการจั ด กิ จ กรรมแสดงผลงาน
ด2านศิลปะและวัฒนธรรมของท2องถิ่นและของชาติ
2. อนุ รั กษ ส9 งเสริ ม สนั บ สนุน และมี ส9 ว นร9 ว มใน • สนับสนุนให2คณะและหน9วยงานศึกษาวิจัยประมวล
กิจกรรมทํานุบํารุง เผยแพร9และสืบสานศิลปะ
ความรู2 จัดกิจกรรมเผยแพร9และสืบสาน ประเพณี
และวัฒนธรรม ของท2องถิ่น และของชาติอย9าง
วัฒนธรรมของท2องถิ่นและของชาติ
หลากหลาย
• ประสานงาน ส9งเสริมให2คณะ หน9วยงานพัฒนางาน
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ทํ า นุ บํ า รุ ง เผยแพร9 สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป/นรายได2ของมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

3. พั ฒ นาบุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาให2 มี ค วามรู2 ค วาม • สนับสนุนคณะ/หน9วยงานจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
เข2าใจ ความสํานึก และความภูมิใจในศิลปะและ
ตามวั นสํ าคั ญของมหาวิ ทยาลั ย ของท2 องถิ่น และ
วัฒนธรรมของท2องถิ่นและของชาติ และนําไปใช2
ของชาติ
ได2อย9างเหมาะสม
• ประสานงานให2มีกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข2องกับ
การทํ านุ บํารุ ง เผยแพร9 สื บสาน ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ในทรานสคริปกิจกรรม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด2านศิลปวัฒนธรรม • จัดทําแผนงานส9งเสริมทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
โดยเน2นการมีส9วนร9วมของทุกฝ‚าย
• พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ งบประมาณด2 า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ระบบติ ด ตามประเมิ น ผล และ
รายงานผลการปฏิบัติงานด2านศิลปวัฒนธรรม
ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร : คณะ/วิทยาลัย
สํานักศิลปวัฒนธรรม
กองพัฒนานักศึกษา
สํานักสิทธิประโยชน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
เป_าประสงค :

เพื่อให2มหาวิทยาลัยเป/นองคกรแห9งการเรียนรู2 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
น2อมนําแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร2อมรองรับการปรับเปลี่ยน
เข2าสู9ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค :

1. มหาวิทยาลัยบริหารจัดการด2วยหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพได2ตามมาตรฐานสากลรองรับการเข2าสู9ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให2เป/นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University พร2อมทั้งพัฒนา
สิ่งแวดล2อมให2เอื้ออํานวยต9อการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกให2บุคลากรมีคุณภาพมีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและองคกร และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษาที่ต2องการเข2ามาศึกษาต9อ
ทั้งนักศึกษาในประเทศและต9างประเทศ

กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

1.ส9งเสริมให2มีการพัฒนา การนําเทคโนโลยี • จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม อุปกรณ เครื่องมือสื่อ
สารสนเทศมาใช2ในการบริหารจัดการ
ทัศนูอุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช2ในการบริหาร
จัดการ
• พั ฒ นาระบบเครื อ ข9 า ย ระบบฐานข2 อ มู ล โปรแกรม
ระบบงานและจั ด ให2 มี ก ารนํ า มาใช2 ในการจั ด การเรี ย น
การสอน การบริหารจัดการ การให2บริการ
• พั ฒ น า สื่ อ ร ะ บ บ ง า น ช9 อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
การประชาสัมพันธ การเผยแพร9ข2อมูลข9าวสารภายในและ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ผ9 า นระบบเครื อ ข9 า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคม (Social Media)

40

กลยุทธ
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2. ส9 ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากร ให2 เ ป/ น ผู2 มี • พั ฒนาระบบบริ หารผลการปฏิ บั ติ งานและการประเมิ น
ศั กยภาพ มี ภ าวะผู2 นํ า รั กองคกร และมี
บุคคล การสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ ข2อเสนอแนะ
ความก2าวหน2าในสายงาน
จากบุคลากรเพื่อประกอบในการพัฒนาในการบริหารจัดการ
• จัดทํ าแผนแม9บทการพั ฒนาบุ คลากรและพั ฒนาหลักสู ตร
การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและสนับสนุน ให2บุคลากร
มีโอกาสในการฝ]กอบรมและพัฒนาเสริมสมรรถนะทางการ
บริหารและภาวะผู2นํา
• จัดทําแผนพัฒนาสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและมี
การติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการตามแผน
3. จั ด ทํ า ผั ง แม9 บ ทการใช2 ป ระโยชนและ • จัดทําผังแม9บทการใช2ที่ดิน
แสวงหาพันธมิตร ร9วมดําเนินการพัฒนา • จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธการจั ด หารายได2 แ ละเพิ่ ม มู ล ค9 า
ธุรกิจบริหารจัดการสร2างผลประโยชนจาก
สินทรัพย
ที่ดินของมหาวิทยาลัย
• แสวงหาพั น ธมิ ต รในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ และการสร2 า ง
มูลค9าเพิ่มของสินทรัพย
• พั ฒ นางานและสมรรถนะของบุ คลากรด2 านการจั ดการ
สิทธิประโยชนและการเพิ่มมูลค9าของสินทรัพย
4. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน • จั ด หางบประมาณ แหล9 ง เงิ น ทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ งก9 อ สร2 า ง
ภายในมหาวิทยาลัยให2เป/นที่ยอมรับด2าน
พัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย
การเป/นมหาวิทยาลัยสีเขียว และพัฒนา • เพิ่มจํานวนต2นไม2 พื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ9อน และ
ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการภายใน
ส9งเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย
• ปรับปรุง พัฒนาระบบงานการควบคุม ดูแล การซ9อมบํารุง
อาคารสถานที่ ระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ
การรั กษาความสะอาด การจั ดงานสุ ขาภิ บาล การรั กษา
ความปลอดภัย และการให2บริการอื่นๆ
5. พัฒนา เสริมสร2างบรรยากาศทางวิชาการ • ปรั บปรุ ง และพั ฒนา ห2 องสมุ ด หอประชุ ม ห2 องประชุ ม
และสภาพการทํางานที่เอื้ออํานวยต9อการ
ศูนยอาหาร ศูนยประชาสัมพันธ พื้นที่ ที่นั่งส9วนกลางและ
เรียนการสอนและการทํางาน
จัดหาอุปกรณโสตทัศนศึกษา ช9องทางสื่อประชาสัมพันธให2
มีความทันสมัย พอเพียงและพร2อมใช2งาน
• ส9 ง เสริ ม ให2 คณะ/หน9 ว ยงานพั ฒ นาสภาพแวดล2 อ มและ
พื้นที่ ห2องเรียน ห2องปฏิบัติการ ห2องทํางานให2เอื้อต9อการ
เป/ นมหาวิ ทยาลั ย สถาบั นวิ ชาการ มีสุ น ทรี ย ะ ทั นสมั ย
สวยงาม มีความพร2อมสนับสนุนการทํางานให2ดีขึ้น
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กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

6. สร2างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารและ • พัฒ นาระบบงานทางการเงิน จั ดให2 มีการปรั บ ปรุ งและ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เป/ น องคการเรี ย นรู2
ตรวจบัญชี
และองคการสมรรถนะสูง
• ส9งเสริมให2คณะ หน9วยงานพัฒนาเป/นองคการเรียนรู2ด2วย
การวิจัยเพื่อพัฒนางานและการจัดการความรู2
• ปรั บ ปรุ ง ทบทวนระบบงานการวางแผน พั ฒ นา
แผนปฏิ บัติการ การจั ดการงบประมาณ การบริ หารผล
การปฏิบัติงาน และการประเมินบุคคล
• ส9 ง เสริ ม ให2 มี ก ารติ ด ตามผล ประเมิ น ผลการบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ระบบทั้ ง ในส9 ว นของการประเมิ น
มหาวิทยาลัย การประเมินคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป@

ผู2รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร : คณะ/วิทยาลัย
สํานักทุกสํานัก
ศูนยจัดการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
เป_าประสงค : เพื่อให2มหาวิทยาลัยได2รับการรับรองคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ
วัตถุประสงค :

1. นั กศึ กษา นั ก เรี ย นมี ทักษะตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ กษา เกณฑ
มาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑมาตรฐานในระดับสากล ดําเนินชีวิตตามแนว
ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอาสา และตอบสนองความต2องการของท2องถิ่น
2. นักศึกษามีทักษะการทํางานตรงตามความต2องการของท2องถิ่น และมาตรฐานวิชาชีพ
และสากล และมีทักษะการทํางาน การสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรม
3. บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาได2 ง านทํ า ตรงตามสาขาวิ ช า และได2 รั บ การยกย9 อ ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. อาจารยมี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามเกณฑสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและ
มีตําแหน9งทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน

กลยุทธ

มาตรการ/โครงการ

1. พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนาหลักสูตร และการ • สนับสนุนให2มีคณะจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
บริหารหลักสูตร
ควบคุมกํากับการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
• พั ฒ นาระบบกลไกลการเปZ ด –ปZ ด หลั ก สู ต รและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของ สกอ.
• ส9 ง เสริ ม ให2 ทุ ก หลั ก สู ต รต2 อ งมี ร ะบบกลไกลการ
ประกั น คุ ณภาพการจั ดการเรี ย นการสอน ที่ เน2 น
ผู2เรียนเป/นสําคัญ
2. สนับสนุนให2อาจารยดํารงตําแหน9งทางวิชาการ
• ส9 ง เสริ ม ให2 ค ณะ/หน9 ว ยงานจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
และเพิ่มคุณวุฒิให2ตรงตามเกณฑ สกอ.
บุ คลากรเพื่ อเพิ่ มคุ ณวุ ฒิ ระดั บ ตํ าแหน9 ง และจั ด
กิ จ กรรมกระตุ2 น ให2 มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผน และ
รายงานผล
• ส9 ง เสริ ม ให2 บุ ค ลากรสายวิ ช าการทํ า ผลงานทาง
วิชาการ และสร2างแรงจูงใจให2กับบุคลากรในการทํา
ผลงานทางวิชาการ
3. พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู2ตามคุณลักษณะของ • สนั บ สนุ น ให2 ห ลั ก สู ต รสํ า รวจคุ ณ ลั ก ษณะของ
บัณฑิต เสริมสร2างคุณธรรมจริยธรรมให2กับ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงคตามความต2 อ งการของผู2 ใ ช2
นักศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา
บัณฑิตกําหนดแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
นําผลการสํารวจปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
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กลยุทธ

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

มาตรการ/โครงการ
• ส9 ง เสริ ม ให2 ค ณะจั ด กิ จ กรรมให2 นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข2าร9วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการในที่ประชุมระหว9างสถาบัน หรือที่
ประชุ ม ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และกิ จ กรรม
เสริ มสร2 างคุ ณธรรมจริ ย ธรรมให2 แก9 นั กศึ กษาของ
สถาบัน
• ส9 งเสริ มให2 คณะกํ าหนดพฤติ กรรมด2 านคุ ณธรรม
สํ าหรั บ นั กศึ กษาและเผยแพร9ให2 ทราบโดยทั่ ว กั น
และส9งเสริมให2นักศึกษาร9วมกิจกรรมด2านคุณธรรม
จริยธรรมในหน9วยงานหรือองคกรระดับชาติ
• ส9งเสริมให2คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ มี กิ จ กรรม
ด2 า นการประกั น คุ ณ ภาพ และเครื อ ข9 า ยประกั น
คุณภาพ มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนฯ
• พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลบั ณ ฑิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ (TQF :
HEd. หรือ Thai Qualification Framework for
Higher Education)
• ส9งเสริมให2คณะ หน9วยงานสนับสนุน ภาควิชาหรือ
หน9วยงานเทียบเท9า มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
• สนั บ สนุ น ให2 ค ณะ/หน9 ว ยงานดํ า เนิ น งานด2 า น
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน(สกอ.) และการประกั น
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
1.1 ส9งเสริมให2นักศึกษาได2รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตรงความต2องการของสังคม
ท2องถิ่น และได2รับการปลูกฝCงด2าน
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
สาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู9ในทุกรายวิชา
ทั้งความรู2และกระบวนการ
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่
เป/นสากลและความเป/นนานาชาติ และ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู2เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต9างประเทศอื่นๆ ที่สําคัญ

ป@ที่ดําเนินการ

แผนงานโครงการ

2556

2557

2558 2559

2560

หน9วยงานที่รับผิดชอบ

1.1.1 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1.2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.3 โครงการส9งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาให2มีอัตตลักษณของมหาวิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย

1.2.1 โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และ
พัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู2
1.2.2 โครงการเสริมทักษะทางภาษาให2แก9นักศึกษา
1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน
1.2.4 โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางภาษา
1.2.5 โครงการพัฒนางานวิทยบริการและบริการด2าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
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คณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
สํานักวิทยบริการ

ป@ที่ดําเนินการ

กลยุทธ

แผนงานโครงการ

สนั บสนุ นให2 นั กศึ กษาได2 มี โอกาสฝ] ก
ประสบการณวิชาชีพจากหน9วยงาน สถาน
ประกอบการที่ มี คุ ณภาพทั้ งในประเทศ
และต9างประเทศ
1.4 พั ฒนาหลั กสู ตรให2 มี ความสอดคล2 องกั บ
ความต2 อ งการของตลาดแรงงานและ
เป/ นไปตามเกณฑมาตรฐานขององคกร
วิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ
1.5 ส9งเสริมการศึกษาวิจัย จัดทําแผนการตลาด
ด2านการจัดการศึกษา พร2อมทั้งระบุกลุ9ม
โรงเรียนเครือข9ายเพื่อแสวงหาวิธีการใน
การคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก

1.3.1 โครงการความร9วมมือในการรับนักศึกษาเข2าฝ]ก
ประสบการณทั้งในประเทศและต9างประเทศ
1.3.1 โครงการพัฒนาการฝ]กประสบการณวิชาชีพ
สหกิจศึกษา การบ9มเพาะธุรกิจ
1.4.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

1.3

2556

1.4.2 โครงการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาระดับ
คณะ/หลักสูตร
1.5.1 โครงการแผนการตลาดการจัดการศึกษา
1.5.2 โครงการจัดประชุมสัมมนาครูแนะแนว
ผู2บริหารโรงเรียนเครือข9าย
1.5.3 โครงการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก

1.6 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6.1 โครงการโรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ
และ ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน 1.6.2 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตหลักสูตร IEP
สาธิตเพื่อรองรับการเข2าสู9ประคมอาเซียน 1.6.3 โครงการพัฒนานักเรียนให2มีคุณลักษณะตาม
เป/นแหล9งฝ]กประสบการณของนักศึกษา
เกณฑมาตรฐาน
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2557

2558 2559

2560

หน9วยงานที่รับผิดชอบ
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
สสว.
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร
สสว./คณะ
สสว.
งานประชาสัมพันธ
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต

แผนงานที่ 2 แผนงานผลิตผลงานวิจัยและงานสร,างสรรค
กลยุทธ

ป@ที่ดําเนินการ

แผนงานโครงการ

2556

2.1 สร2างเครือข9ายความร9วมมือด2านงานวิจัย 2.1.1 โครงการเครือข9ายความร9วมมือด2านการ
และงานสร2างสรรคร9วมกับมหาวิทยาลัย
ทําวิจัยและการผลิตงานสร2างสรรค
ทั้งในและต9างประเทศ หน9วยงานภาครัฐ 2.1.2 โครงการแสวงหาความร9วมมือด2านทุน
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มจํานวนผลงานวิจัย
สนับสนุนการวิจัยและงานสร2างสรรค
2.2 ส9งเสริมสนับสนุนให2มีการนําเสนอ
2.2.1 โครงการส9งเสริมการจัดงานประชุม
ผลงานวิจัยและการประกวดผลงานวิจัย
วิชาการและจัดรางวัลแสดงผลงานที่
ในระดับชาติและนานาชาติ
ได2รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.2.2 โครงการสนับสนุนให2อาจารยนําเสนอ
ผลงานวิจัย งานสร2างสรรคและ
ประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให2
2.3.1 โครงการจั ด สรรเงิ น ทุน วิ จั ย จากภายใน
อาจารย นักวิจัย บุคลากร และ
และภายนอกให2กับคณะ
นักศึกษา ในการทําวิจัยและสร2าง
2.3.2 โครงการจัดทําแผนแม9บทการวิจัยและ
นวัตกรรม
แผนปฏิบัติการวิจัย
2.3.3 โครงการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ของคณะ/หน9วยงาน
2.3.4 โครงการทุนวิจัยเพิ่มประสบการณในการ
ทํางานวิจัยของนักศึกษา
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สถาบันวิจัย
คณะ/วิทยาลัย
สถาบันวิจัย
คณะ/วิทยาลัย
สถาบันวิจัย

สถาบันวิจัย

สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก
สถาบันวิจัย
คณะ/วิทยาลัย

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

ป@ที่ดําเนินการ

แผนงานโครงการ

2556

2.4.1. โครงการพัฒนาระบบงานของหน9วยบ9ม
เพาะธุรกิจ
2.4.2. โครงการเครือข9ายการวิจัยแบบสหสาขา
เพื่อพัฒนาท2องถิ่น
2.4.3. โครงการบูรณาการการวิจัยร9วมกัน
ชุมชนและท2องถิ่น
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หน9วยบ9มเพาะธุรกิจ
สถาบันวิจัย
คณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย

แผนงานที่ 3 แผนงานให,บริการวิชาการ
กลยุทธ

ป@ที่ดําเนินการ

แผนงานโครงการ
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3.1 ส9งเสริม สนับสนุนการให2บริการ 3.1.1 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรู2ปรัชญาเศรษฐกิจ
วิชาการ การเรียนรู2โครงการตาม
พอเพียงประชาสัมพันธ
แนวพระราชดํ า ริ แ ละปรั ช ญา 3.1.2 โครงหอเฉลิมพระเกียรติโครงการอันเนื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงให2 แก9นั กศึ กษา
มาจากพระราชดําริ
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ 3.1.3 โครงการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อส9งเสริม
ภายนอกมหาวิทยาลัย
การเรียนรู2 สืบสานแนวพระราชดําริ
3.1.4 โครงการประชาสัมพันธ จัดแสดง
นิทรรศการส9งเสริมการเรียนรู2
3.1.5 โครงการบริการวิชาการตามความต2องการ
ของชุมชน ท2องถิ่น
3.2 สร2างเครือข9าย แสวงหาพันธมิตร 3.2.1 โครงการประชาสัมพันธ และสร2างเครือข9าย
โดยเน2นที่กลุ9มศิษยเก9า หน9วยงาน
กับชุมชน สถานประกอบการสร2างองคกร
สถานประกอบการในท2องถิ่น
เพียงพอ
มหาวิทยาลัยในต9างประเทศในการ 3.2.2 โครงการศูนยพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับ
พัฒนางานให2บริการวิชาการ
ครู ข2าราชการและเจ2าหน2าที่ของรัฐ
3.2.3 โครงการนักศึกษาร9วมเรียนรู2และจัดกิจกรรม
บริการวิชาการให2แก9ชุมชน
3.2.4 โครงการศูนยบริการวิชาการระดับคณะ
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สสร.
สสร.
คณะ, สสร.
สสร.
คณะ, สสร.
สสร.
ศูนยภาษา
คณะ, หลักสูตร
คณะ

กลยุทธ

ป@ที่ดําเนินการ
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3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการใน 3.31 โครงการวางแผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบ
ด2านบริการวิชาการ
กลไกการจัดสรรงบประมาณ และการ
บริหารจัดการงานบริการวิชาการ
3.3.2 โครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณ และบุคคล
ต2นแบบด2านความพอเพียง
3.33 โครงการอนุรักษพันธุพืชและจําหน9าย
ผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยและชุมชน
3.4 ส9งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร2างครู 3.41 โครงการศูนยศึกษาพัฒนาครูสาขาศูนยจัด
มืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
การศึกษากรุงเทพมหานครและสระแก2ว
3.42 โครงการเครือข9ายโรงเรียนคุณภาพ
3.43 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝ]กอบรมและ
พัฒนาครูตามความต2องการของหน9วยงาน

50

2557

2558

2559

2560

หน9วยงานที่รับผิดชอบ
สสร.
สสร.
สสร.
ศูนยศึกษาพัฒนาครู
คณะทุกคณะ
ศูนยศึกษาพัฒนาครู

แผนงานที่ 4 แผนงานทํานุบํารุง เผยแพรA สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ

ป@ที่ดําเนินการ

แผนงานโครงการ

2556

4.1

บู รณาการ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ของท2 อ งถิ่ น และของชาติ เข2 า กั บ
การจัดการเรียนการสอน โดยสร2าง
เครื อ ข9 า ย ความร9 ว มมื อ กั บ บั ณ ฑิ ต
และบุคลากร หน9ว ยงานในท2องถิ่ น
หรือในระดับชาติ และอาเซียน
4.2 อนุรักษ ส9งเสริม สนับสนุน และมี
ส9วนร9วมในกิจกรรมทํานุบํารุง
เผยแพร9และสืบสานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ของท2องถิ่น และของ
ชาติอย9างหลากหลาย

4.11 โครงการบูรณาการงานอนุรักษส9งเสริม
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
4.1.2 โครงการเครือข9ายความร9วมมือการอนุรักษ
ส9งเสริมวัฒนธรรม
4.13 โครงการจัดแสดงผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.2.1 โครงการสนับสนุนการวิจัยประมวลความรู2
จัดกิจกรรมเผยแพร9และสืบสาน
วัฒนธรรม
4.2.2 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง
เผยแพร9 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมที่เป/น
รายได2ของมหาวิทยาลัย
4.3 พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให2มีความรู2 4.3.1 โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณี
ความเข2าใจ ความสํานึก และความ
วัฒนธรรมตามวันสําคัญ
ภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของ 4.3.2 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด2าน
ท2องถิ่นและของชาติ และนําไปใช2ได2
การทํานุบํารุง เผยแพร9 สืบสาน
อย9างเหมาะสม
ศิลปวัฒนธรรม
4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด2าน
4.4.1 โครงการจัดทําแผนงานการส9งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.4.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานด2านศิลปวัฒนธรรม
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คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
คณะ วิทยาลัย
สํานักศิลป
คณะ วิทยาลัย
กองพัฒนา นศ.
สํานักศิลป
สํานักศิลป

แผนงานที่ 5 แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ

ป@ที่ดําเนินการ

แผนงานโครงการ
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5.1 ส9 ง เสริ ม ให2 มี ก ารพั ฒ นา การนํ า 5.1.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช2 ใ นการ
โปรแกรม อุปกรณ เครื่องมือสื่อสาร
บริหารจัดการ
ทัศนูอุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข9าย ระบบ
ฐานข2อมูล โปรแกรมระบบงาน
5.1.3 โครงการพัฒนาสื่อ ระบบงาน ช9อง
ทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
5.2 ส9งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให2เป/นผู2 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการ
มี ศั ก ยภาพ มี ภ าวะผู2 นํ า รั ก องคกร
ปฏิบัติงานและการประเมินบุคคล
และมีความก2าวหน2าในสายงาน
5.2.2 โครงการสํารวจความคิดเห็น ความพึง
พอใจจากบุคลากรเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
5.2.3 โครงการจัดทําแผนแม9บทการพัฒนา
บุคลากรและหลักสูตรการอบรม
5.2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
สนับสนุนให2บุคลากรเข2ารับการ
ฝ]กอบรมและพัฒนา
5.2.5 โครงการพัฒนาเสริมสมรรถนะทางการ
บริหารและภาวะผู2นํา
5.2.6 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสวัสดิการของ
บุคลากร
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ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอร
งานประชาสัมพันธ
กจ.-สํานักงานอธิการ
กนผ.
กจ.-สํานักงานอธิการ
กจ.-สํานักงานอธิการ
กจ.-สํานักงานอธิการ
กจ.-สํานักงานอธิการ

กลยุทธ

ป@ที่ดําเนินการ

แผนงานโครงการ
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5.3 จัดทําผังแม9บทการใช2ประโยชนและ 5.3.1 โครงการจัดทําผังแม9บทการใช2ที่ดิน
แสวงหาพั น ธมิ ต ร ร9 ว มดํ า เนิ น การ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ห ารจั ด การสร2 า ง 5.3.2 โครงการจัดทําแผนกลยุทธการจัดหา
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ที่ ดิ น ข อ ง
รายได2และเพิ่มมูลค9าสินทรัพย
มหาวิทยาลัย
5.3.3 โครงการพัฒนาธุรกิจและการสร2าง
มูลค9าเพิ่มของสินทรัพย
5.3.4 โครงการพัฒนางานและสมรรถนะของ
บุคลากรด2านการจัดการสิทธิประโยชน
5.4 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิ 5.4.1 โครงการจัดหางบประมาณ เงินทุนเพื่อ
ทั ศ นภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให2 เ ป/ น ที่
ปรับปรุงก9อสร2างพัฒนาอาคารสถานที่
ยอมรั บด2า นการเป/น มหาวิทยาลัย สี
ภูมิทัศน
เขี ย ว และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ 5.4.2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
คุณภาพการบริการภายใน
5.4.3. โครงการพัฒนาระบบงานการให2บริการ
หน9วยงานกลาง
5.5 พั ฒ นา เสริ ม สร2 า งบรรยากาศทาง 5.5.1. โครงการปรับปรุง พัฒนา อาคาร
วิ ช าการและสภาพการทํ า งานที่
ประกอบและพื้นที่ผักผ9อนส9วนกลาง
เอื้ออํานวยต9อการเรียนการสอนและ 5.5.2. โครงการจัดหาอุปกรณโสตทัศนศึกษา
การทํางาน
ช9องทาง สื่อประชาสัมพันธ
5.5.3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล2อมและพื้นที่
เพื่อการจัดการศึกษา
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สํานักงานอธิการ
สํานักสิทธิประโยชน
สํานักงานอธิการ
สํานักสิทธิประโยชน
สํานักสิทธิประโยชน
สํานักงานอธิการ
กนผ.
สํานักงานอธิการ
สํานักงานอธิการ
สํานักงานอธิการ
งานประชาสัมพันธ
สํานักงานอธิการ
สํานักงานอธิการ

กลยุทธ
5.6.

ป@ที่ดําเนินการ

แผนงานโครงการ
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สร2 า งเสริ มธรรมาภิ บ าลทางการ 5.6.1. โครงการพัฒนาระบบงานทางการเงิน
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเป/น
จัดให2มีการปรับปรุงและตรวจบัญชี
อ ง ค ก า ร เ รี ย น รู2 แ ล ะ อ ง ค ก า ร 5.6.2. โครงการพัฒนาองคการเรียนรู2และการ
สมรรถนะสูง
จัดการความรู2
5.6.3. โครงการปรับปรุง ทบทวนระบบงานการ
วางแผน การจัดการงบประมาณ การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินบุคคล
5.6.4. โครงการติดตามผล ประเมินผลการ
บริหารมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
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2557

2558

2559

2560

หน9วยงานที่รับผิดชอบ
กองกลาง
สํานักงานอธิการ
คณะ/วิทยาลัย
สํานักงานอธิการ
กนผ.
กจ.-สํานักงานอธิการ
สมจ. กนผ.
สํานักสภามหาวิทยาลัย

แผนงานที่ 6 แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ

ป@ที่ดําเนินการ

แผนงานโครงการ

2556

6.1 พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนา
หลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร

6.1.1 โครงการพัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร
6.1.2 โครงการพัฒนาระบบกลไกลการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ที่เน2นผู2เรียนเป/นสําคัญ
6.2 สนับสนุนให2อาจารยดํารงตําแหน9ง 6.2.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อ
ทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิให2
เพิ่มคุณวุฒิ ระดับตําแหน9ง
ตรงตามเกณฑ สกอ.
6.2.2 โครงการส9งเสริมให2บุคลากรทําผลงานทาง
วิชาการ
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู2ตาม 6.3.1 โครงการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
คุณลักษณะของบัณฑิต
ประสงคเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เสริมสร2างคุณธรรมจริยธรรม
เรียนการสอน
ให2กับนักศึกษา ผ9านการจัด
6.3.2 โครงการส9งเสริมให2นักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมของนักศึกษา
และบัณฑิตศึกษาเข2าร9วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการ
6.3.3 โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร2างพฤติกรรม
ด2านคุณธรรมสําหรับนักศึกษา
6.3.4 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และการประกันคุณภาพ
6.3.5 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ
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2557

2558

2559

2560

หน9วยงานที่รับผิดชอบ
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย

กลยุทธ

ป@ที่ดําเนินการ

แผนงานโครงการ

2556

6.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน 6.4.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
คุณภาพการศึกษาของคณะ หน9วยงาน หลักสูตร
6.4.2 โครงการประกันคุณภาพภายใน(สกอ.) และการ
ประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) และปรับปรุง
การทํางานจากผลประกันคุณภาพ
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2557

2558

2559

2560

หน9วยงานที่รับผิดชอบ
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สมจ.
สสว.,
คณะ/วิทยาลัย
สมจ.

บทที่ 5
การขับเคลื่อนการดําเนินการและการกํากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการของแผน
ในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 จําเป/นอย9างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต2องมีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยจะต2องมีการสื่อการเพื่อ
สร2างความเข2าใจในหลักการ สาระสําคัญของแผนกลยุทธ ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค9าเป;าหมาย
ให2แก9คณะผู2บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให2รับทราบ เข2าใจ มีการนําประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ
การดําเนินงานที่กําหนดไว2ไปเป/นเป;าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน2าที่ของคณะ สํานัก ผ9านกระบวนการ
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป@ แ ละการจั ด ข2 อ ตกลงผลงานรายบุ ค คล มี ก ารกํ า หนดนโยบายการจั ด สรร
งบประมาณให2 ส อดรั บ กั บ การขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร รวมทั้ งปรั บ ปรุ งจั ดระบบในการจั ดสรร ติ ดตามผล
การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให2เอื้ออํานวยต9อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และจัดให2มีการกําหนด
กรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหาร
ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคการให2มีสมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการดําเนินการ แสวงหาแนวทางที่
เหมาะสมในการรับรู2 ลดปCญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปCจจัยที่มีผลต9อความสําเร็จใน
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร
แผนที่ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได2จัดให2มีการแปลงนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น โดยอาศัยเทคนิคการพัฒนายุทธศาสตรแบบมีส9วนร9วม ตามแนวทาง
ของ Balanced Scorecard โดยจัดให2มีการวิเคราะหวัตถุประสงคเชิง กลยุทธของการดําเนินการผ9าน มุมมอง
ย9อย 4 ด2าน ได2แก9 มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ และมิติการพัฒนาองคการ โดยแยกวิเคราะห
และสังเคราะหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ 6 ประเด็น ประกอบด2วย
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให2ตรงกับความต2องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ประชาคมอาเซียน
2. การผลิ ต ผลงานวิ จั ย และงานสร2 า งสรรคที่ มี คุ ณ ภาพเป/ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
3. การให2บริการวิชาการแก9สังคม ท2องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
4. การทํานุบํารุง เผยแพร9 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท2องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ผลการดําเนินการทําให2ได2ข2อสรุปเกี่ยวกับแผนที่ยุทธศาสตรของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 สําหรับสื่อสาร สร2างความเข2าใจทึ่ตรงกัน
ดังแผนภาพต9อไปนี้
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แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ป 2556-2560
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท.องถิ่นในอุษาคเนย
ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค.
เป/นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ประสิทธิผล

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหตรงกับความตองการของ
สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และประชาคมอาเซียน
การใหบริการวิชาการไดตามความตองการของ
ชุมชน ทองถิ่น และการแสดงผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
นักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความ
ตองการ
• พัฒนาทักษะนักศึกษาตามเกณฑ.มาตรฐานตางๆ
• บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความตองการ
• มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป/นที่ยอมรับ
• อาจารย.มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ.

คุณภาพ

•

อาจารย. นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร
มีสมรรถนะดานการวิจัยและผลิตงาน
สรางสรรค.
• มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค.เป/นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สราง
มูลคา และสามารถไปใชประโยชน.ได

ประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคการ

•

จัดใหมีทรัพยากรและพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูเพือ่ พัฒนาทักษะทาง
ภาษาตางประเทศ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน รวมกับ
การทําวิจัย การเผยแพรศิลปะวัฒนธรรม

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น
• พัฒนาศักยภาพ พัฒนาอาชีพ วิทยากร บุคคล
ตนแบบ
• ศิษย.เกาใหการสนับสนุนการบริการวิชาการ
• เผยแพรสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

•

พัฒนาหลักสูตรตรงตามความตองการ
• นักศึกษาฝJกประสบการณ.วิชาชีพ
• นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค.
• พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรูตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
• แสวงหาวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก

•

สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให
อาจารย. นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา
ในการทําวิจัยและสรางนวัตกรรม

การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และ
มีการบริหารจัดการมีคุณภาพ
• มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University และมี
สิ่งแวดลอมใหเอื้ออํานวย
• ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
• มีโครงสรางพื้นฐานที่ดึงดูดความสนใจในการ
เขามาศึกษาตอ
•

แสวงหารายไดจากการบริหารทรัพย.สิน
ของมหาวิทยาลัย
• พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ มีภาวะผูนํา
รักองค.กร และมีความกาวหนาในสายงาน
• สรางบรรยากาศทางวิชาการและสภาพการ
ทํางานที่เอือ้ อํานวย
•

•

พัฒนาศูนย.การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
• พัฒนาบุคคลตนแบบดานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
• พัฒนาบุคลากรเขาใจดานศิลปะและวัฒนธรรม
•
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การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานศึกษา

เป/นองค.กรที่มีธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป/นองค.การแหงการเรียนรู

แสวงหาความรวมมือศิษย.พัฒนางาน
ใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
• สรางเครือขาย หรือพันธมิตรการ
ใหบริการวิชาการ

สรางเครือขายความรวมมือดานงานวิจัยและ
งานสรางสรรค.
• การนําเสนอผลงานวิจัยและการประกวด
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
•

•

การบริหารและการพัฒนา
สถาบัน

สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพใหไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ เป/นที่ตองการของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ

การสรางสรรค.ผลงานวิจัยใหเป/นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

•

•

การใหบริการวิชาการแกสังคม
ทองถิ่นชุมชน สถานประกอบการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการในดานบริการ
วิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม
• นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการ
• สนับสนุนใหอาจารย.ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
และเพิ่มคุณวุฒิ
•

ปฏิทินการดําเนินขับเคลื่อนการดําเนินการของแผน
การขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 แต9ละรอบป@งบประมาณ มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเพื่อแปลง
ยุทธศาสตรไปสู9การปฏิบัติ ดังต9อไปนี้
ระยะเวลา

ขั้นตอน/กิจกรรมการดําเนินงาน

เมษายน 56

• ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด/ทบทวนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานให2สนองตอบต9อนโยบายสภามหาวิทยาลัย
• ประชุมชี้แจงสร2างความเข2าใจในสาระสําคัญ แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานให2แก9คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
• มหาวิทยาลัยจัดทําประมาณการกรอบวงเงินการขอตั้งงบประมาณประจําป@
และกรอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจําป@
• หลั ก สู ต ร คณะ หน9 ว ยงานจั ด ทํ า โครงการ แผนปฏิ บั ติ ง านและกํ า หนด
รายละเอียดค9าใช2จ9ายของโครงการ
• กองนโยบายและแผนวิเคราะหโครงการ ตรวจสอบความสัมพันธเชื่อมโยง
เชิงยุทธศาสตรและกลั่นกรองรายละเอียดค9าใช2จ9าย
• ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให2พิจารณาโครงการ
รายละเอียดค9าใช2จ9ายของหลักสูตร คณะ หน9วยงาน
• มหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอแผนงบประมาณประจํ า ป@ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ต9อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให2ความเห็นชอบ
• หลั ก สู ต ร คณะ/หน9 ว ยงานทบทวน ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดโครงการ
งบประมาณ กํ า หนดแผนปฏิ บัติ ก าร และแผนการเบิก จ9 ายงบประมาณ
ประจําป@
• คณะ/หน9 วยงานนํ า เสนอแผนปฏิ บั ติ ก าร แผนการเบิ ก จ9 า ยงบประมาณ
ประจําป@ต9อสภามหาวิทยาลัยให2ความเห็นชอบ
• คณะ/หน9วยงานดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
• คณะ/หน9วยงานรายงานความก2าวหน2าของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การรายไตรมาส
• ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รายไตรมาสแลกเปลี่ ย น
ประสบการณติดตามความก2าวหน2าและกําหนดแนวทางการแก2ปCญหาการ
ดําเนินงาน
• มหาวิทยาลัยเสนอรายงานให2คณะกรรมการสภาเพื่อพิจารณาความก2าวหน2า
ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําป@รายไตรมาส
• กองนโยบายและแผน ติ ด ตามประมวลผล รายงานผลการเบิ ก จ9 า ย
งบประมาณประจําป@ของคณะ/หน9วยงาน

พฤษภาคม 56
มิถุนายน 56

กรกฎาคม 56

สิงหาคม 56
กันยายน 56
ตุลาคม 56
ตค.56 - กย.57
ตค.56 - กย.57
ตค.56 - กย.57

ตค.56 - กย.57
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หนAวยงาน/
ผู,รับผิดชอบ
สนอ. + กนผ.
สสว. + กนผ.
กนผ.
หลักสูตร คณะ
หน9วยงาน
กนผ.
สนอ. + กนผ.
กนผ.
คณะ หน9วยงาน
คณะ หน9วยงาน
คณะ หน9วยงาน
คณะ หน9วยงาน
สนอ. + กนผ.

กนผ.

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่ อ ทํ า ให2 ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของแผนกลยุ ท ธมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 สามารถบ9งชี้ถึงสัมฤทธิผลของการดําเนินงานและ
เป/นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคการให2มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จึ งเห็ น ควรมี ก ารกํ า หนดกรอบการประเมิ น ผลในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร ตามแนวทางการประเมิน ผลการดําเนิ นงานในแนวใหม9 ที่มีลักษณะเป/ นการประเมิ นผลแบบ
มุ9งผลสําเร็ จ โดยประยุ กตใช2 แนวคิด เครื่ องมื อ และเทคนิ คในการติดตามและประเมิ นผลในรูป แบบของ
Balanced Scorecard โดยกําหนดจัดให2มีการกําหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให2อยู9ภายใต2มุมมอง
หรื อมี ประเด็น พิ จ ารณา 4 มิ ติ อั น ประกอบด2ว ย มิ ติป ระสิทธิ ผ ล คุ ณภาพ ประสิ ทธิภ าพ และการพั ฒ นา
องคการ ดังแผนภาพต9อไปนี้

สํ าหรั บในส9 ว นของรายละเอี ย ดของตั ว ชี้ วั ด ระดั บ กลยุ ทธและค9 าเป; าหมายตามประเด็ น
ยุทธศาสตร ที่ได2มีการวิเคราะหและกําหนดค9าเป;าหมายโดยละเอียด ดังต9อไปนี้
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธและคAาเป_าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองต9อความต2องการของสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ และพร2อมเข2าสู9ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนความร9วมมือหรือเครือข9ายและจํานวน
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยต9างประเทศ
2. จํานวนหลักสูตรที่เกิดจากความร9วมมือ
กับมหาวิทยาลัยเครือข9าย
3. ร2อยละของนักศึกษาที่มีสมั ฤทธิ์ผลตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
4. ร2อยละของนักศึกษาที่ออกฝ]กงานในรูปแบบ
สหกิจศึกษา
5. ร2อยละของนักศึกษาที่สอบผ9านการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
6. ร2อยละของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
7. ร2อยละของรายวิชาที่มีการสอดแทรกเนื้อหาและ
กระบวนการด2านคุณธรรม จริยธรรม
8. จํานวนโครงการการจัดการอบรมและส9งเสริม
กิจกรรมการเรียนรูเ2 พื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน
9. ร2อยละเพิม่ ขึ้นของจํานวน
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข2ารับ
การฝ]กประสบการณวิชาชีพ
10. จํานวนหลักสูตรที่สอดคล2องกับความต2องการ
ของตลาดแรงงานและเกณฑมาตรฐานของ
องคกรวิชาชีพเพิ่มขึ้น
11. จํานวนหลักสูตรนานาชาติที่เพิ่มขึ้น
12. จํานวนช9องทางการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น
13. จํานวนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข2า
ศึกษาต9อในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
14. จํานวนทุนการศึกษาที่ให2กับนักศึกษา
15. จํานวนเครือข9ายความร9วมมือในการ
แลกเปลีย่ นนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
เครือข9ายในต9างประเทศ
16. จํานวนโครงการความร9วมมือ (MOU) กับ
สถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น
17. ร2อยละของงบประมาณที่สนับสนุน การ
ส9งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให2แก9นักศึกษา

เป_า
หมาย
10

หนAวยนับ

1

หลักสูตร/ป@

80

ร2อยละ

90

ร2อยละ

70

ร2อยละ

10
80

ร2อยละ
ร2อยละ

20

โครงการ:ป@

5

ร2อยละ

5

หลักสูตร:ป@

2
2

หลักสูตร:ป@
ช9องทาง

30

คน

5
5

ทุน
เครือข9าย

5

โครงการ :ป@

5

ร2อยละ
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กรอบเวลาที่คาดหมาย
2556

เครือข9าย

2557

2558

2559

2560

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร2างสรรคที่มีคุณภาพเป/นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
ตัวชี้วัด

เป_าหมาย หนAวยนับ

กรอบเวลาที่คาดหมาย
2556

1. ร2อยละของนักศึกษาที่มีประสบการณการทําวิจัย
ร9วมกับอาจารย
2. จํานวนเงินวิจัยที่ได2รับจากภายในและภายนอก
(สกอ.4.3)
3. ร2อยละของงานวิจัยหรืองานสร2างสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช2
ประโยชน (สมศ.6)
4. ร2อยละความสําเร็จของการผลิตผลงานวิจยั เพื่อ
แก2ปCญหาในหน9วยงาน
5. จํานวนเครือข9ายความร9วมมือด2านการวิจัยกับ
ชุมชน องคกรระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ
6. จํานวนผลงานวิจัยทีผ่ ู2ประกอบการสามารถ
นําไปใช2แก2ปCญหาและช9วยสร2างมูลค9าเพิ่ม
7. จํานวนเครือข9ายความร9วมมือด2านการวิจัย
กับสถานประกอบการและอาเซียน
8. จํานวนโครงการวิจัยที่ทําร9วมกับชุมชน
ท2องถิ่น เพื่อแก2ปCญหาท2องถิ่น

50

ร2อยละ

เฉลี่ย
100,000
30

บาท:คน

20

ร2อยละ

7

เครือข9าย

10

ผลงาน

7

เครือข9าย

7

โครงการ
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ร2อยละ

2557

2558

2559

2560

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การให2บริการวิชาการแก9สังคม ท2องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
ตัวชี้วัด

เป_าหมาย หนAวยนับ

1. จํานวนชุมชนต2นแบบที่มหาวิทยาลัยเข2าไป
ส9งเสริมการน2อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช2ในการดําเนินชีวิตประสบผลสําเร็จ

2

ชุมชน:ป@

2. ร2อยละของจํานวนนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได2รับการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะชีวิต

90

ร2อยละ

3. จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ที่ดําเนินการร9วมกับศิษยเก9า
4. ร2อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มีศักยภาพ
พร2อมเป/นวิทยากร บุคคลต2นแบบ
5. ร2อยละของรายได2การให2บริการวิชาการ
ที่เพิ่มขึ้น
6. จํานวนชุมชนในต9างประเทศที่มหาวิทยาลัยไป
สร2างเครือข9ายให2บริการวิชาการ
7. จํานวนฐานการเรียนรูภ2 ายในมหาวิทยาลัย
8. ร2อยละความรู2ทไี่ ด2รับจากใช2ฐานเรียนรู2
9. จํานวนวิทยากรตัวคูณ และบุคคลต2นแบบที่ถูก
พัฒนา
10. ร2อยละของงบประมาณด2านบริการวิชาการที่
เพิ่มขึ้น
11. จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร9ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต9อคณะ
12. จํานวนผลิตภัณฑที่คิดค2นจากผลงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย เช9นงานวิจัย และ
สิ่งประดิษฐ

5

โครงการ

90

ร2อยละ

10

ร2อยละ

1

ชุมชน

1
80
50

ฐาน:ป@
ร2อยละ
คน/ป@

5

ร2อยละ:ป@

7

โครงการ

3

ชิ้น:ป@

13. ค9าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต9อสินค2าที่จําหน9าย
ภายในร2านค2าศูนยสาธิตสินค2าของมหาวิทยาลัย

80

ร2อยละ

14. ร2อยละของจํานวน ผู2บริหารโรงเรียน/ครู/
บุคลากรทางการศึกษาเข2าร9วมกิจกรรมทีไ่ ด2
กําหนดตามแผน

80

ร2อยละ

15. ร2อยละของจํานวนบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาตรง
ตามแผนผลิตบัณฑิตครูตรงสาขา

80

ร2อยละ
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กรอบเวลาที่คาดหมาย
2556

2557

2558

2559

2560

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุง เผยแพร9 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท2องถิ่น และของชาติ
ตัวชี้วัด

เป_า
หนAวยนับ
กรอบเวลาที่คาดหมาย
2556 2557 2558 2559 2560
หมาย
1. ร2อยละของนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท2องถิ่น 80
ร2อยละ
ที่ เข2 าร9 วมกิ จกรรมทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปวั ฒนธรรม มี
ความรู2 ความเข2าใจในคุณค9า ความสํานึก และความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท2องถิ่นและของชาติ
2. นั กศึ กษา บัณ ฑิต และบุ คลากรในท2 องถิ่น ที่เ ข2 า ระดับดี
ระดับ
ร9วมกิ จกรรมทํานุ บํารุง ศิลปและวัฒ นธรรม นํ า
ความรู2ความเข2าใจและความภูมิใจในวัฒนธรรม
ท2 อ งถิ่ น และของชาติ ไ ปประยุ ก ตใช2 ใ นการ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต
3. จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ผ ย แ พร9 แ ล ก เ ป ลี่ ย น
1
กิจกรรม:ป@
สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ของท2องถิ่น และ
ของชาติกับประเทศในกลุ9มอาเซียน
4. จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ มี ก ารบู ร ณาการศิ ล ปะและ
1
รายวิชา:ป@
วัฒ นธรรมของท2 องถิ่ นและของชาติ เ ข2า กั บการ
จัดการเรียนการสอน
5. จํ า นวนกิ จ กรรมที่ เ น2 น การอนุ รั ก ษ ส9 ง เสริ ม
5
กิจกรรม:ป@
สนั บ สนุ น และมี ส9 ว นร9 ว ม ในการทํ า นุ บํ า รุ ง
เผยแพร9และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ของ
ท2องถิ่นหรือของชาติ
6. จํานวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให2มีความรู2ความ
1
กิจกรรม:ป@
เข2าใน และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม
ของท2องถิ่นและของชาติ
7. มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ อื้ อ ต9 อ การดํ า เนิ น
1
ระบบ
โครงการ
8. มีเครือข9ายความร9วมมือด2านศิลปะและวัฒนธรรม
1
เครือข9าย
ระหว9างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต หน9วยงานใน
ท2องถิ่น หน9วยงานในระดับชาติ และอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวชี้วัด
1. ร2อยละของอาจารยทีม่ ีตําแหน9งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น
2. ร2อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารยทีม่ ีระดับการศึกษา
วุฒิปริญญาเอก
3. ร2อยละของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด2าน
สิ่งแวดล2อมเป/นไปเกณฑมาตรฐานทาง
สิ่งแวดล2อม
4. จํานวนระบบงาน ฐานข2อมูลทีพ่ ัฒนาและ
นํามาใช2ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
5. จํานวนองคความรู2ที่ถูกนําไปใช2ประโยชน หรือ
ต9อยอดความรู2ใหม9
6. จํานวนพื้นที่การทํางานที่ได2รับการปรับปรุงดีขึ้น
7. ร2อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น
8. มีการทบทวนแผนด2านสวัสดิการ
9. ร2อยละของบุคลากรที่มสี มรรถนะตามกําหนด
ภายในป@ 2560
10. ร2อยละที่เพิ่มขึ้นของผู2บริหารที่มีภาวะผู2นํา
11. ร2อยละของการเบิกจ9ายงบประมาณ
ตรงตามแผนงาน
12. ร2อยละของประเภท / ตําแหน9งงานที่มีเส2นทาง
ความก2าวหน2า

เป_า
หมาย
5

หนAวย
นับ
ร2อยละ

5

ร2อยละ

80

ร2อยละ

2

ฐาน

2

เรื่อง:ป@

5
5
1
80

พื้นที่:ป@
ร2อยละ
ครั้ง:ป@
ร2อยละ

80
70

ร2อยละ
ร2อยละ

80

ร2อยละ
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2556

กรอบเวลาที่คาดหมาย
2557 2558 2559

2560

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
ตัวชี้วัด

เป_า หนAวยนับ
หมาย
80
ร2อยละ

1. ผู2สําเร็จการศึกษาได2งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ
ภายใน 1 ป@
2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มตี 9อ ระดับ
บัณฑิต
ดีมาก
3. ผลการประเมินสมรรถนะด2านภาษาอังกฤษของ
50
นักศึกษาที่ผ9านเกณฑ VRU TEST
4. จํานวนรางวัลที่อาจารยหรือบุคลากรหรือนักศึกษา 1
ที่ได2รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
5. ร2อยละของจํานวนบทความวิชาการ/วิจยั
30
ในการตีพิมพเผยแพร9ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ
6. จํานวนร2อยละที่เพิม่ ขึ้นของอาจารยที่ได2รับแต9งตั้ง
5
ให2ดํารงตําแหน9งทางวิชาการ
7. ร2อยละของจํานวนผูส2 ําเร็จการศึกษา
90

รางวัล:ป@

8. จํานวนโครงการพัฒนาวิชาการสู9อาเซียน

2

โครงการ

9. ร2อยละของจํานวนอาจารยที่ได2รับการส9งเสริมและ
พัฒนาตามแผน
10. จํานวนโครงการพัฒนาผูร2 ียนกลุ9มสาระการ
เรียนรู2

80

ร2อยละ

80

ร2อยละ

2556

กรอบเวลาที่คาดหมาย
2557 2558 2559

2560

ระดับ
ร2อยละ

ร2อยละ
ร2อยละ
ร2อยละ

ปMจจัยสําคัญที่มีผลตAอความสําเร็จ
ในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การเพื่ อ นํ า ยุ ท ธศาสตรตามแผนกลยุ ท ธมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 ไปสู9การปฏิบัติจําเป/นอย9างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต2อง
มีการพั ฒนากลไกและวางเงื่อนไขที่ จําเป/น ต9 อการผลักดั นยุ ทธศาสตรที่กําหนดไว2ให2 เกิดผลในเชิ งปฏิ บั ติ
รวมทั้งพึงต2องให2ความสนใจและตระหนักถึงปCจจัยสําคัญที่มีผลต9อความสําเร็จในประเด็นดังต9อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จําเป;นตAอการผลักดันยุทธศาสตรสูAการปฏิบัติ
1.1 การสร2างความเข2าใจร9วมกันของผู2มีส9วนเกี่ยวข2องในการผลักดันให2 ยุทธศาสตรที่วางไว2
เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู2บริหาร และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข2อง โดยควรมีการนําเสนอสาระสําคัญของ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2556–2560 ให2ผู2มีส9วนเกี่ยวข2อง
ทั้งในส9วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก รวมทั้งสํานักงบประมาณ ได2รับทราบถึงจุดเน2นและทิศทางใน
การดําเนินงานเพื่อจะได2มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข2องเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
1.2 การสร2างการรับรู2และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได2แก9 คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจําเป/นต2องมีการนําเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อ
ชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตรในการดําเนินงาน การจัดให2มีการรายงานผลการดําเนินงานเป/นรายรอบ
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รวมทั้งการจัดให2มีการประชุมติดตามผลการดําเนินเป/นระยะเพื่อรับทราบความก2าวหน2าและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร9วมกันระหว9างของคณะผู2บริหาร หน9วยงานที่เกี่ยวข2อง
1.3 การมี เ วที หรื อ เปZ ด พื้ น ที่ ใ นการร9 ว มมื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู2 ค วามเคลื่ อ นไหวของการ
ดําเนินงานร9วมกันของหน9วยงานที่เกี่ยวข2อง โดยเฉพาะในส9วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการ
หลักสูตร เจ2าหน2าที่ฝ‚ายสนับสนุน เพื่อจะได2ร9วมมือกันผลักดันให2ยุทธศาสตรที่วางไว2เกิดผลในเชิงปฏิบัติ
1.4 การกํ าหนดให2 ห น9 ว ยงาน ผู2 บ ริ ห ารมี ภ าระความรั บ ผิ ดชอบด2 านการรายงานผลงานต9 อ
สาธารณะ โดยต2 องนําเสนอความก2 าวหน2 า รายงานผล สร2 างการรับ รู2 ถึงผลการดํ าเนิ น งานตามแผนงาน
โครงการที่กําหนดไว2ในแผนกลยุทธต9อผู2มีส9วนเกี่ยวข2อง รวมทั้งต9อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได2รับทราบ
เป/นระยะ เพื่อจะได2เป/นปCจจัยกระตุ2นให2มีความพยายามในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานให2เกิดผล
มากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต2องจัดให2มีการนําเสนอ เผยแพร9ผลการดําเนินงานผ9านช9องทางที่หลากหลายที่มี
อยู9ในช9วงปCจจุบัน อาทิ จดหมายข9าว การประชุมติดตาม การเผยแพร9ข2อมูลผ9านเครือข9ายอินเทอรเน็ต การ
จัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพต9างๆ
2. ปMจจัยสําคัญที่มีผลตAอความสําเร็จ
2.1 การพัฒนาผู,นําในการเปลี่ยนแปลงให,เกิดขึ้นอยAางตAอเนื่อง สืบเนื่องจากการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสู9การปฏิบัติ เป/นกระบวนการที่ต2องอาศัยความมุ9งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให2มีการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรทั้งในส9วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติงานที่
เป/ น สิ่ ง เคยชิ น อั น เป/ น ภารกิ จ ที่ ล2 ว นมุ9 ง เน2 น การสร2 า งการเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง วั ฒ นธรรมของบุ ค คล อั น
จําเป/นต2องใช2เวลาและความต9อเนื่อง ในการดําเนินงานเพื่อผลักดันให2เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบ
และตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข9ายของผู2นําการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู9ทั่ว มหาวิทยาลัยจึงเป/นสิ่งที่จําเป/น
อย9างยิ่งต9อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน
2.2 การรAวมมือกันการทํางานในรูปแบบเครือขAายรAวมรังสรรค สืบเนื่องจากกระบวนการ
นํายุทธศาสตรรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลไปสู9การปฏิบัติ เป/นกระบวนการที่โครงสร2าง กระบวนการต9อเนื่อง
ประกอบด2วยกลุ9มผู2เกี่ยวข2องที่หลากหลายและต9างวัตถุประสงคกัน จึงทําให2การขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนต2องอาศัยความร9วมมือจากเครือข9ายหน9วยงานที่เกี่ยวข2องเป/นจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเป/นอย9างยิ่งที่
จะต2องยึดหลักการทํางานแบบเครือข9ายและการเป/นกัลยาณมิตร ที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทําให2การดําเนินการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการประสบผลสําเร็จ
2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรด2วยการสื่อสารสร2าง
ความเข2าใจในทิศทาง ยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนให2เป/นที่รับรู2และเข2าใจตรงกันของผู2เกี่ยวข2องทุก
ฝ‚ าย ผ9 า นกระบวนการแปลงยุ ทธศาสตรสู9 การปฏิ บั ติ โดยจะต2 องทํ าให2 หน9 ว ยงาน บุ คลากรที่ เ กี่ ย วข2 อ ง
ปฏิบัติงานในหน2าที่ให2เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการดําเนินการที่ได2มีการกําหนดไว2 โดยอาศัยเครื่องมือหรือ
กลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู9กันไป อาทิ การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร การวางแผนโครงการ
และจั ด สรรงบประมาณตามยุ ท ธศาสตรการทบทวนจั ด โครงสร2 า งองคการรองรั บ การดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสําเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard
และการจัดสรรรางวัล สิ่งจูงใจตามผลงาน เป/นต2น
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2.4 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธมหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ
(พ.ศ. 2556-2560)
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยจะต2องมีส9วนร9วมในการติดตามการดําเนินการตามแผน ทุกป@งบประมาณ โดยจะมีการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของทุกป@ และนําเสนอผลการปฏิบัติราชการ
ประจํ าป@ งบประมาณ ให2 คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย รั บ ทราบ และให2 ข2อเสนอแนะ และนํ าผลการ
ประเมินดังกล9าว มาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําป@
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