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ส่วนที่  1 
ควำมเป็นมำ 

 

ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

 “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” 

 
 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและเสมอภำคทำงสังคม  

5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 

 มหำวิทยำลัยได้น ำประเด็นยุทธศำสตร์ โครงกำร กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  พ.ศ. 2561 – 2580 มำใช้ประกอบกำรก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญำและ
นวัตกรรมในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยจ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนใน
ทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี  เก่งและมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่ง “คนไทยในอนำคตจะต้องมีควำม
พร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำมีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำ
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษภำษำที่ 3 และอนุรั กษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้
และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด  ผู้ประกอบกำรเกษตรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของ
ตนเอง  
 ดังนั้น เพ่ือให้ทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและทุกช่วงวัยสำมำรถได้รับกำรพัฒนำและยกระดับได้เต็มศักยภำพและเหมำะสม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ในปัจจุบัน และกำรเสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำ ที่ให้ควำมส ำคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของกำรพัฒนำทุนมนุษย์และปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงระบบ
นิเวศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงครอบคลุม ประกอบด้วยกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับกำรปฏิรูปที่ส ำคัญทั้งในส่วนของกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม
และวัฒนธรรม เพ่ือให้คนมีควำมดีอยู่ใน “วิถี” กำรด ำเนินชีวิตและจิตส ำนึกร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่น่ำอยู่ และมีกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทครู 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนำผู้เรียน ให้สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ที่ เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำง
ต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำมตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย ตลอดจนพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำ    
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แต่ละประเภท และกำรปฏิรูประบบเสริมสร้ำงควำมรอบรู้และจิตส ำนึกทำงสุขภำพ เพ่ือให้คนไทยมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะที่ดีได้ด้วยตนเอ ง พร้อมกับกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ทั้งกำรเสริมสร้ำงครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นกำรวำงรำกฐำนกำรส่งต่อเด็กและ เยำวชนที่มี
คุณภำพสู่กำรพัฒนำในช่วงอำยุถัดไป โดยกำรส่งเสริมกำรเกิดที่มีคุณภำพ กำรสร้ำงครอบครัวที่เหมำะสมกับคนรุ่นใหม่ กำรส่งเสริมบทบำทใน กำรมีส่วนร่วมพัฒนำคน กำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษ ย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและ
บูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศใน
กำรใช้กิจกรรมนันทนำกำรและกีฬำเป็นเครื่องมือในกำรเสริมสร้ำงสุภำวะของประชำชนอย่ำงครบวงจรและมีคุณภำพมำตรฐำนรวมถึงกำรพัฒนำทักษะด้ ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ
และกีฬำเพ่ือกำรอำชีพ  
 เป้ำหมำย  

 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
  2. สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
  3. กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย  
ตัวช้ีวัด 
 1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของคุณไทย  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  3. กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย  
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  1. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม   
   1.1 กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว 
   1.2 กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรจัดกำรเรียน   กำรสอนในสถำนศึกษำ  
   1.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ  
   1.4 กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน  
   1.5 กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจ  
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   1.6 กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
   1.7 กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
 2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

 2.1 ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
 2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
 2.3 ช่วงวัยแรงงำน  
 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอำยุ  

3. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
   3.1 กำรปรับเปลี่ยนระดับกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21 
   3.2 กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท“ครูให้เป็นครูยุคใหม”่  
   3.3 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท  
   3.4 กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   3.5 กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำร    วำงต ำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลก 
   3.6 กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
   3.7 กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
 4. กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย  
   4.1 กำรพัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำผ่ำนครอบครัว ระบบสถำนศึกษำ สภำพแวดล้อม  
   4.2 กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษผ่ำนกลไกต่ำง ๆ  
   4.3 กำรดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติและคนไทยที่มีควำมสำมำรถในต่ำงประเทศ    ให้มำสร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
 5. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
   5.1 กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
   5.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
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   5.3 กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน  
   5.4 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
 แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทำง     กำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ 
20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปี ต่อจำกนี้ไปพิจำรณ ำจำกกำรประเมิน
สภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และกำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้
กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลำ 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค ำนึงถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อ ย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำฯ 
ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  มี 10 ยุทธศำสตร์  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและกำรพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคั่งและยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย  
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ   
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 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561 - 2562 มียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูถัมภ์ 
ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไทยที่จะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอำยุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของ

จ ำนวนประชำกรทั้งหมด ในขณะที่จ ำนวนประชำกรวัยแรงงำนได้เริ่มลดลงมำตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนแรงงำนในภำวะที่ผลิตภำพแรงงำนไทยก็ยังต่ ำ 
เนื่องจำกปัญหำคุณภำพแรงงำน ควำมล่ำช้ำในกำรพัฒนำเทคโนโลยี และปัญหำกำรบริหำรจัดกำรจึงเป็นข้อจ ำกัดในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันและศักยภำพกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงรำยได้และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำคุณภำพคนพบว่ำยังมีปัญหำในแต่ละช่วงวัย
และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนำกำรไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ ำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของแรงงำน
ไม่ตรงกับตลำดงำน ขณะที่ผู้สูงอำยุมีปัญหำสุขภำพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลำกหลำยและเปรำะบำงสูงส่งผลต่ อกำรบ่มเพำะให้เด็กเติบโตอย่ำงมี
คุณภำพ ประกอบกับกำรเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่ำงชำติที่เข้ำมำในประเทศไทยผ่ำนสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ ำนวนไม่น้อยยังไม่สำมำรถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม
ได้อย่ำงเหมำะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่ำนิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมใน  กำรด ำเนินชีวิต กำรพัฒนำในระยะต่อไปจึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำม
สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำ
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และ ควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันชุม ชน และภำคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทำงสังคมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพ่ือเสริมสร้ำงสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งเอ้ือต่อกำรพัฒนำคนและประเทศ 

2. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
2.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
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2.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 
2.3 คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
2.4 คนไทยมีสุขภำวะที่ดีข้ึน 
2.5 สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน  

สื่อมวลชน และภำคเอกชน 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ 

3.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ 
3.6 พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย 
3.7 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 

 ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 กำรพัฒนำในช่วงที่ผ่ำนมำท ำให้สังคมไทยก้ำวหน้ำไปในหลำยด้ำน ทั้งกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำชีพและรำยได้ที่ท ำให้จ ำนวนคนยำกจนลดลง บริกำรทำงกำรศึกษำ
และสำธำรณสุขขยำยทั่วถึงมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดีกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมนับว่ำมีควำมคืบหน้ำช้ำ และยังเป็นปัญหำ ท้ำทำยในหลำยด้ำน ทั้งควำม
แตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุ่มประชำกร ควำมแตกต่ำงของคุณภำพกำรบริกำรภำครัฐ โดยเฉพำะในพ้ืนที่ห่ำงไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกำสที่ได้รับบริกำรที่คุณภำพต่ ำกว่ำ รวมทั้ง
ข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล นอกจำกนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลำยประกำรที่อำจจะส่งผลให้ควำมเหลื่อมล้ ำ
ในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้ อำท ิกำรเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยซึ่งจ ำนวนประชำกรวัยแรงงำนลดลงภำระพ่ึงพิงต่อวัยแรงงำนสูงขึ้นจำกภำระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอำยุท ำให้
มีข้อจ ำกัดในกำรออมเพ่ืออนำคตประกอบกับบำงกลุ่มยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรเงินและกำรออม ซึ่งอำจกลำยเป็นผู้สูงวัยที่ ยำกจนในอนำคตได้ นอกจำกนั้น
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงท ำให้สำมำรถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้ นและทิ้งห่ำงจำกผู้ที่ขำดทักษะและไม่
สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีได้ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สำมำรถท ำให้ผู้ที่อยู่ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำ ควำมรู้ และบริกำรสำธำรณสุขได้ ซึ่งเป็นประเด็นท้ำทำยที่ต้องเร่ง
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พัฒนำและแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือไม่ให้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำเป็นข้อจ ำกัดต่อกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศที่มีรำยได้สูง โดยจ ำเป็นต้อง
มีกำรเชื่อมโยงทุกมิติของกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำภำคและเมือง และกำรบริหำ รจัดกำรภำครัฐ ดังนั้น กำร
สร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมไทยจ ำเป็นต้องอำศัยกำรพัฒนำในยุทธศำสตร์อ่ืนๆ ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มำเป็นพลังร่วมและสนับสนุนกำรพัฒนำ อำทิ 
ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนที่จะเป็นช่องทำงให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงำนได้มีศักยภำพและโอกำส ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรที่ดินให้มีกำรกระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม  ยุทธศำสตร์
กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐที่จะช่วยสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและสร้ำงธรรมำภิบำลในสังคมไทย   และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะช่วยกระจำยควำมเจริญและรำยได้ไปสู่พื้นที่ส ำหรับยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในช่วง 5 ปี ต่อจำกนี้ได้ ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข รวมทั้ง   กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกท่ีได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกข้ึนในเรื่องกำรเพ่ิมทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพ่ิม
ผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่
เชื่อมโยงกำรเพ่ิมผลิตภำพส ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ ำสุด ผู้ด้อยโอกำสสตรี และผู้สูงอำยุ  อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคมกำรพัฒนำองค์กรกำรเงินฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพ่ือสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตคุ ณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม     
เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพ้ืนที่และบูรณำกำรเพ่ือกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
 1.วัตถุประสงค ์
  1.1 เพ่ือขยำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุด 
  1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง 
  1.3 เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน 
 2. เป้ำหมำย 
  2.1 ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
  2.2. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ 
  2.3. เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
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           3.1 เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ  
    3.2 กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
    3.3 เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุ มชนสำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้ มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน ที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
ระบบกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐที่ขำดประสิทธิภำพเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศที่ส ำคัญประกำรหนึ่งมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องกำรขับเคลื่อนกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐให้บรรลุเป้ำประสงค์ที่วำงไว้ กำรให้บริกำรประชำชนยังไม่ได้มำตรฐำนสำกล กำรบังคับใช้กฎหมำยที่ขำดประสิทธิภำพ กำรบริหำ รจัดกำร และกำรให้บริกำรของ
ท้องถิ่นที่ยังขำดประสิทธิภำพและควำมโปร่งใส กระบวนกำรที่เปิดให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจกำรใช้งบประมำณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนกำรยุติธรรม    
ไม่สำมำรถอ ำนวยควำมยุติธรรมได้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม รวมทั้งกำรขำดธรรมำภิบำลในสังคมไทยท ำให้กำรทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหำส ำคัญของประเทศ ในช่วง 
5 ปีต่อจำกนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลำส ำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศ
ในทุกด้ำนให้ประสบผลส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิ ภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็น
ธรรม และประชำชน มีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่นและวำงพ้ืนฐำนเพ่ือให้บรรลุตำม กรอบ
เป้ำหมำยอนำคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและได้มำตรฐำนสำกล  
1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรแก่ประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.3 เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชำชน 

2. เป้ำหมำย 
2.1 ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ  
2.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3 เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น 
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2.4 ลดจ ำนวนกำรด ำเนินคดีกับผู้มิได้กระท ำควำมผิด 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดคว ำมคุ้มค่ำ สำมำรถ
ให้บริกำรประชำชนในรูปแบบทำงเลือกที่หลำกหลำยและมีคุณภำพ ข้ำรำชกำรมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่องค์กรมีส มรรถนะสูงและมีควำม
ทันสมัย รำชกำรบริหำรส่วนกลำงมีขนำดเล็กลงและรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นมีขนำดที่เหมำะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ  

3.2 ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ เพ่ือให้กำรจัดสรรและกำรใช้จ่ำยมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
เวลำ เกิดควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ มีกลไกและช่องทำงให้ประชำชนและภำคเอกชนเข้ำถึงข้อมูล สำมำรถตรวจสอบกระบวนกำรด ำ เนินงำน งบประมำณ และกำรคลัง
ของภำครัฐได้อย่ำงโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล เพ่ือให้ประชำชนและภำคธุรกิจได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และอ ำนวย
ควำมสะดวก ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ  

3.4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง ผู้มีส่ว นได้เสียได้เข้ำมำ   
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ลดกำรพ่ึงพิง งบประมำณประเภทเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล มีควำมคล่องตัว พ่ึงตนเองทำงกำรคลังได้ในระย ะยำว และสำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะขั้น
พ้ืนฐำนแก่ประชำชนอย่ำงมีมำตรฐำนและประสิทธิภำพมำกขึ้น 

3.5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในควำมซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้ำงควำมเข้มแข็ง เป็น
ภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน และภำคประชำชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้ำงพลังกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต  

 ยุทธศำสตร์ที่  8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยอำศัยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพจำกปัจจัยควำมได้เปรียบพ้ืนฐำนที่มีอยู่ทั้งด้ำนแรงงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีส ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำกำรสะสมองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีของตนเอง ท ำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงด้ำนเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่ำเพ่ิมสูง
ตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้ำของเทคโนโลยีกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม    
อีกทั้งควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก โดยประเทศที่มีพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจสูง  อำทิ เกำหลีใต้ 
สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบส ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำ หำกต้องกำรเพ่ิมศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศจ ำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้ และ
มุ่งสู่กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะต่อไป กำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวัตกรรมของประเทศ
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ไทยจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบกำรด ำเนินงำนให้มุ่งเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำโดยก ำหนดประเด็นวิจัยของชำติที่
ตอบโจทย์กำรยกระดับศักยภำพกำรผลิตของภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรที่เป็นฐำนเดิม และกำรต่อยอดขยำยฐำนใหม่ด้วยกำรพัฒนำนวัตกรรม รว มถึงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภำพสังคมและกำรด ำรงชีวิตของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม กำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และ
ทักษะสูง กำรพัฒนำหน่วยงำนทดสอบและรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล กำรด ำเนินมำตรกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมทั้งใน
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กำรวิจัยและพัฒนำ เทคโนโลยีและ
กำรรับเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งมีระบบบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีประสิทธิภำพขึ้นมำรองรับ เพ่ือให้ประเทศไทยไม่ อยู่ในสถำนะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ แต่สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนำคต  

  ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนำเข้ำสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมกำรก้ำวสู่ประเทศรำยได้สูงในอนำคต แนวทำงกำรพัฒนำในช่วงระยะเวลำ 5 ปี จะต้องให้ควำมส ำคัญ
กับกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำ
สังคม รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐำนที่เอ้ืออ ำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว  
  1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำร
เป้ำหมำย 
   1.2 เพ่ือสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงและน ำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรำยย่อย วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  

 1.3 เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และเพ่ิมคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
 1.4 เพ่ือบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สำมำรถด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน 

  2.เป้ำหมำย 
   1.1 เพ่ิมควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   1.2 เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร และ
คุณภำพชีวิตของประชำชน 
  3.แนวทำงกำรพัฒนำ 
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   3.1 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม 

   3.2 พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี 
   3.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13 คำดว่ำจะประกำศใช้ในเดือน ต.ค.2565 เพ่ือเป็นแผนระดับชำติอีกฉบับที่
ครอบคลุม ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตั้งแต่ปี 2566 - 2570 สภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ในฐำนะหน่วยงำนรัับผิดชอบได้
จัดท ำร่ำงกรอบและทิศทำงแผนพัฒนำฯฉบับที่ 13 ในเบื้องต้นและอยู่ระหว่ำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นในหลำยพ้ืนที่ทั่วประเทศ ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคส่วนต่ำงๆของ
สังคมเพ่ือน ำควำมเห็นที่ได้ไปประกอบกำรท ำแผน เป้ำหมำยหลักที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำฯฉบับที่13 คือ พลิกโฉมประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำ สังคมเดินหน้ำอย่ำง
ยั่งยืน 
  ดนุชำ พิชยนันท์ เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) บอกว่ำข้อแตกต่ำงของแผนพัฒนำฯฉบับที่ 13 กับแผนพัฒนำฯฉบับอ่ืนๆ คือแผนฉบับนี้
ได้เลือกเอำเป้ำหมำยที่จะก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญเฉพำะไม่ได้ก ำหนดให้ครอบคลุมทุกประเด็นทั้งหมดทุกด้ำน เนื่องจำกประเทศไทยยังมีแผนที่คลุมอยู่คือแผนยุทธศำสตร์ชำติซึ่ง
เป็นภำพรวมที่หน่วยงำนต่ำงๆต้องท ำตำมกรอบดังกล่ำวอยู่แล้ว  โดย 4 ประเด็นที่เป็นหัวใจของแผนแบ่งออกเป็น 13 หมุดหมำย ได้แก่  
  1.เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยเกษตรมูลค่ำสูง กำรท่องเที่ยวเชิงคุณค่ำ กำรเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ กำรแพทย์ครบวงจร ประตู
กำรค้ำโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจดิจิทัล 
  2.สังคมแห่งโอกำสและควำมเสมอภำค ได้แก่ กำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี พัฒนำเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ ขจัดควำมยำกจนข้ำมรุ่น สร้ำงควำมคุ้มครองทำงสังคม  
  3.กำรสร้ำงวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยเน้นที่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้ำงสังคมคำร์บอนต่ ำ กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ   
  4.ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยสนับสนุนในกำรพลิกโฉมประเทศ ได้แก่ก ำลังคนที่มีสมรรถนะสูง และภำครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
  เมื่อพิจำรณำ “ประเด็น” และ “หมุดหมำย” ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 แล้วก็เห็นถึงควำมจ ำเป็นที่ในแผนกำรพัฒนำฯระดับประเทศต้องบรรจุเรื่องต่ำงๆเหล่ำนี้ไว้ใน
แผนฉบับนี้ แต่หำกพิจำรณำถึงข้อจ ำกัดโดยเฉพำะในประเด็นกำรส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนในกำรพลิกโฉมประเทศในเรื่องสมรรถนะของ “คน” และ “ระบบรำชกำร” โดยเรื่องคน
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำนอกจำกจ ำนวนแรงงำนที่ลดลงมำกเรำยังขำดคนที่มี “ทักษะและควำมเชี่ยวชำญแห่งอนำคต” ขณะที่ระบบรำชกำรของไทยยังต้องมีกำรปฏิรูปควบคู่กับกำร     
ลดต้นทุนทำงกฎหมำยและกฎระเบียบที่ไม่จ ำเป็นซึ่งส่วนนี้คิดเป็นประมำณ 1% ของจีดีพี ทั้งสองส่วนที่กล่ำวไปจึงเป็นหัวใจและควำมท้ำทำยที่ส ำคัญท่ีจะต้องแก้ไขเพ่ือขับเคลื่อน
ให้แผนพัฒนำฯประสบควำมส ำเร็จ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภำคส่วนของสังคมต้องช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันจึงจะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงและพลิ กโฉมประเทศไทยให้เป็นสังคมที่มี
เศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำ และสังคมเดินหน้ำอย่ำงยั่งยืนได้อย่ำงแท้จริง 
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แผนพัฒนำจังหวัดปทุมธำนี  พ.ศ. 2561-2565   
 แผนพัฒนำจังหวัดปทุมธำนี  พ.ศ. 2561-2564  ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ดังนี้ 
 เป้ำประสงค์ 
  1. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
  2. ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร อำหำรและอุตสำกรรมมีคุณภำพ ได้มำตรฐำนและมีศักยภำพเชิงธุรกิจ 
  3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำและเชื่อมโยงธุรกิจและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีคุรภำพ ได้มำตรฐำน  
  4. ประชำชนมีสุขภำวะและคุณภำพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งที่อยู่อำศัยสะอำดสวยงำม ปลอดภัย ภำยใต้สังคมประชำธิปไตยท่ีมีธรรมำภิบำล 
 ประเด็นยุทธศำสตร์  
  1. พัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองให้น่ำอยู่ เอ้ือต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสังคม 
  2. ยกระดับกำรผลิตอำหำร สินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน สู่ตลำดโลก 
  3. พัฒนำมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว เชื่อมโยงธุรกิจและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว  
  4. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนและชุมชนให้มีคุณภำพ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของเมือง  

แผนพัฒนำจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561-2565  
   แผนพัฒนำจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561-2565 ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ดังนี้  
   ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดสระแก้ว 
     เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 1 : เมืองชำยแดนแห่งควำมสุข 
   ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีลดลงต่อปีของจ ำนวนครัวเรือนยำกจนที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ. ก ำหนด (ร้อยละ 50) 
    เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 2 : ถิ่นเกษตรปลอดภัย 
   ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้ำ GAP ที่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5) 
            : ปริมำณน้ ำที่กักเก็บได้แต่ละปีเพิ่มข้ึน (0.3 ล้ำน ลบ.ม.) 
    เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอำรยธรรมโบรำณ 
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   ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ร้อยละ 5) 
     : จ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับกำรพัฒนำแต่ละปี (2 แหล่ง) 
     เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 4 : เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วม่ังคั่ง 
   ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน (ร้อยละ 3) 
    เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 5 : ด้ำนควำมม่ันคง 
   ตัวชี้วัด : จ ำนวนกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมม่ันคงจำกภัยคุกคำมต่ำงๆ อย่ำงน้อย 2 เรื่อง จำก 14 เรื่อง 
       (จ ำนวน 2 เรื่อง) 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดสระแก้ว 
  จังหวัดสระแก้วมีประเด็นกำรพัฒนำทั้งหมด 5 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมของประชำชนให้สำมำรถปรับตัว ประกอบอำชีพและมีสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภำพมำตรฐำนสำกล 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 : ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีควำมปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ่ำนวยควำมสะดวก เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและเชื่อมโยงอำรยธรรมโบรำณ 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภำพระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนพัฒนำเศรษฐกิจ กำรบริหำรจัดกำ รด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
รองรับธุรกิจ กำรค้ำชำยแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
  ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 : เสริมสร้ำงควำมม่ันคงเพ่ือกำรพัฒนำพื้นที่จังหวัดชำยแดน 

 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 วิสัยทัศน์  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นสถำบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภำพ มีสมรรถนะ และเป็นสถำบันหลักที่บูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมใ นกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือ
สร้ำงควำมม่ันคงให้กับประเทศ  
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 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น  
  1.เป้ำหมำย 
   1.1 ด้ำนเศรษฐกิจ  
   1.2 ด้ำนสังคม  
   1.3 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
   1.4 ด้ำนกำรศึกษำ  
  2. กลยุทธ์ 
   2.1 สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำรวำงแผนพัฒนำเชิงพ้ืนที่  และด ำเนินโครงกำรตำมพันธกิจและศักยภำพของมหำวิทยำลัยโดย
ก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมถึงก ำหนดเวลำ ในกำรด ำเนินกำรทุกข้ันตอน อย่ำงเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว) ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด้วย  
   2.2 บูรณำกำรควำมร่วมมือในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย (ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม) ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
   2.3 บูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของนักศึกษำ และอำจำรย์กับกำรพัฒนำท้องถิ่น  
 3. ตัวช้ีวัด 
   3.1 มีฐำนข้อมูลของพ้ืนที่บริกำร (ศักยภำพชุมชน สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรที่แท้จริง ของชุมชน) เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์ ประเมินและวำงแผนพัฒนำเชิง
พ้ืนที่ ตำมศักยภำพของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
   3.2 จ ำนวนหมู่บ้ำน โรงเรียน ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏด ำเนินโครงกำรอันเป็นผลจำกกำรวำงแผนกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่  
   3.3 ร้อยละสะสมของจ ำนวนหมู่บ้ำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฎเข้ำด ำเนินโครงกำรพัฒนำเปรียบเทียบกับจ ำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมดในพ้ืนที่บริกำร (กำรกระ จำยเชิง
พ้ืนที่) 
   3.4 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และจ ำนวนโครงกำรฯ สะสม (แยกตำมประเภทตำมเป้ำหมำย) 
   3.5 จ ำนวนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ที่รวมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ด ำเนินโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่บริกำร  
   3.6 อัตรำส่ำนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นแกนน ำเปรียบเทียบกับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นทั้งหมดของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
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   3.7 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประกำร สู่กำรปฏิบัติใน
พ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
   3.8 อัตรำกำรอ่ำนออกเขียนได้ของประชำกร โดยเฉพำะประชำกรในวัยประถมศึกษำในพ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
   3.9 ร้อยละของหมู่บ้ำนที่มีดัชนีชี้วัดควำมสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น  
   3.10 อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้ครัวเรือนในพ้ืนที่กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
   3.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูปัญญำท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้ำงคุณค่ำ และจิตส ำนึกรักษ์ท้องถิ่น  
   3.12 จ ำนวนวิสำหกิจชุมชน/ผู้ประกอบกำรใหม่ในพ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ประสบควำมส ำเร็จ จำกกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้จำกมหำวิทยำ ลัย   
รำชภัฏ 
   3.13 อัตรำกำรอพยพของประชำกรวัยท ำงำนในท้องถิ่นลดลง  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
  1. เป้ำหมำย  
   1.1 บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
   1.2 บัณฑิตครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4  และ ถ่ำยทอด/บ่มเพำะให้ศิษย์เก่ำแต่ละช่วงวัย 

 1.3 บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่เข้ำสู่วิชำชีพได้รับกำรเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง  
  2. กลยุทธ์  
   2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตร์ หลักสูตรศึกษำศำสตร์ และกระบวนกำรผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
   2.2 พัฒนำสมรรถนะครูของครูให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 
   2.3 บ่มเพำะนักศึกษำครุศำสตร์ นักศึกษำศึกษำศำสตร์ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพพร้อมด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ 
1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงำนท ำ มีอำชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
   2.4 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1-3 โดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพรวมถึงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ทั้งระยะสั้น ระยะกลำง 
และระยะยำว เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม  
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  3.ตัวช้ีวัด 
   3.1 มีกำรปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์และกระบวนกำรผลิตครูเพ่ือให้บัณฑิตครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีอัตลักษณ์  สมรรถนะและคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำและลักษณะครูศตวรรษที่ 21  
   3.2 ร้อยละครูของครูที่มีประสบกำรณ์สอนในโรงเรียนต่อปีกำรศึกษำ 
   3.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่สอบบรรจุผ่ำนเกณฑ์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน ภำยใน 1 ปี  
   3.4 มี Platform เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่เข้ำสู่วิชำชีพ  
   3.5 ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรพัฒนำสมรรถนะครูประจ ำกำรของมหำวิทยำลัย  
   3.6 สัดส่วนบัณฑิตท่ีได้รับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนในภูมิภำค  
   3.7 ผลกำรวิจัยสำขำวิชำชีพครูที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติหรือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครู 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
  1. เป้ำหมำย 
   1.1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมเป็นเลิศในกำรสร้ำงควำมม่ันคงให้กับประเทศด้วยกำรบูรณกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรม เพ่ือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่  
   1.2 ยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้ำนสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
   1.3 อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสำขำวิชำเป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเป็นทีย่อมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
  2. กลยุทธ์ 
   2.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ  
   2.2 พัฒนำศักยภำพผู้สอนให้เป็นมืออำชีพ 
   2.3 พัฒนำห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต  
   2.4 ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกับกำรท ำงำนและเสริมสร้ำงทักษะและจิตส ำนึกในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
   2.5 ผลิตบัณฑิตได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้ำนสมรรถนะวิชำชีพทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงำนท ำมีอำชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
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   2.6 จัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในลักษณะกำร Reprofile   อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมถึง
ระยะเวลำและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ในกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน  
  3. ตัวช้ีวัด 
   3.1 จ ำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ  
   3.2 ผลงำนของนักศึกษำ อำจำรย์ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรำงวัลในระดับชำติและนำนำชำติ 
   3.3 ร้อยละของนักศึกษำที่ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพที่เก่ียวข้องกับสำขำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ   
   3.4 ระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำมมำตรฐำน CEFR หรือมำตรฐำนอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ 
   3.5 อัตรำกำรได้งำนท ำ ท ำงำนตรงสำขำ ประกอบอำชีพอิสระทั้งตำมภูมิล ำเนำ และนอกภูมิล ำเนำของบบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี  
   3.6 ผลกำรประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิต 
   3.7 อัตรำกำรศึกษำต่อในพ้ืนที่ของประชำกรวัยอุดมศึกษำเพิ่มข้ึน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
  1. เป้ำหมำย 
   1.1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรยอมรับระดับชำติ และนำนำชำติด้ำนกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นที่สร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ  
   1.2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีระบบบริหำรที่มีประสิทธิภำพและคล่องตัว มุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลควำมพร้อมและควำมสำมำรถปรับตัวอย่ำงมีประสิทธิผลกับ
สถำนะมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
 2. กลยุทธ์ 
   2.1 ส่งเสริมบุคลำกรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนำและแสดงออกถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศักยภำพในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่  
   2.2 เพ่ิมบทบำทกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำร    กำรเรียนกำรสอนกับกำรพัฒนำท้องถิ่น และกำรสร้ำงประโยชน์จำก
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
   2.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
   2.4 ปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะฐำนข้อมูลงบประมำณ และบุคลำกรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และมีธรรมำภิบำล 
  3. ตัวช้ีวัด  
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   3.1 จ ำนวนอำจำรย์ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ที่ได้รับรำงวัลระดับชำติและนำนำชำติ 
   3.2 อัตรำส่วนจ ำนวนผลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ     ต่อจ ำนวนผลงำนดังกล่ำวที่ถูกน ำใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม  
   3.3 ผลกำรส ำรวจกำรรับรู้ ข่ำวสำร (นโยบำย แผนพัฒนำต่ำงๆ ที่ส ำคัญระดับชำติ ระดับจังหวัด ระดับองค์กร) ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่น  
   3.4 จ ำนวนฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   3.5 ระดับผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งสำกรบริหำรงำนภำครัฐ 
   3.6 จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ  
   3.7 ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  
   3.8 ฐำนขอ้มูลศิษย์เก่ำ และกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยำยเครือข่ำยและปรับปรุงฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 
   3.9 ผลส ำรวจควำมคิดเห็น ควำมพึงพอใจของประชำชน และผู้รับบริกำรที่มีต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  

 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ระยะเริ่มต้น (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  เริ่มต้นของกำรพัฒนำกำรวำงระบบและปรับโครงสร้ำงองค์กำรในทุกมิติ กำรสร้ำงควำมร่วมมือ และเริ่มต้นสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 
  1. กลยุทธ์ 
   มุ่งพัฒนำศักยภำพและยกระดับฐำนทรัพยำกรเพ่ือควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันขององค์กำร ออกแบบวำงระบบและกำรปรับปรุงโครงสร้ำงทั้งทำงกำยภำพ
และกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยในทุกมิติ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรกำรสอน กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรบริกำรวิชำกำร รว มทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และรองรับกำรพัฒนำในอนำคต ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือสร้ำงควำมเข้ มแข็ง โดยมุ่งสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน   
   2. เป้ำหมำย    
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   2.1 พัฒนำระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
   2.2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยฐำนข้อมูลศักยภำพนักวิจัยและสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรภำคีเครือข่ำยอย่ำงเป็นองค์รวม 
   2.3 พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.4 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม    
   2.5 กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ทันสมัยภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรในศตวรรษที่ 21 เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่โปร่งใสและยั่งยืน  
  3. ตัวช้ีวัด 
   3.1 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่ได้รับกำรเผยแพร่หรืออ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ ไม่น้อยกว่ำ 100 ผลงำน 
   3.2 ร้อยละของบัณฑิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระใน 1 ปี ร้อยละ 80 
   3.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่หรืออ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ หรือมีผลกระ ทบเชิง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 2,000 ผลงำน  
   3.4 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนวิจัยที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับองค์กรภำคีเครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 200 ล้ำนบำท 
   3.5 จ ำนวนชุดโครงกำรวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ 5 ชุดโครงกำร 
   3.6 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง ไม่น้อยกว่ำ 15 ชุมชน 
   3.7 มหำวิทยำลัยมีกำรเปิดกำรบรรยำยสำธำรณะ (Public Lecture) เพ่ือให้ประชำชนในชุมชนได้เข้ำมำฟังแนวควำมคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ชีวิต น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับกำรยกย่องจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน อย่ำงน้อย 10 หน่วยงำน 
   3.8 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ ไม่น้อยกว่ำ 50 ผลงำน 
   3.9 ได้รับกำรจัดอันดับไม่เกิน อันดับที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบมหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ 
   3.10 สัดส่วนงบประมำณแผ่นดินต่องบประมำณรำยได้ เท่ำกับ 60 : 40 
   3.11 มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับควำมโปร่งใสที่ดีข้ึน อย่ำงน้อย 5 ล ำดับ 
   3.12 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ ค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 4.00 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 2569 
ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 นโยบำยข้อที่ 1 สร้ำงควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมทั้งภำครัฐและสังคม เพ่ือสร้ำงเมืองและชุมชนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  

1.1. พัฒนำควำมเป็นเลิศโดยเร่งพัฒนำแผนผลิตผลงำนวิจัยและนวัตกรรมตำมโจทย์เชิงพ้ืนที่ และเชิงประเด็นในด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรบริกำรและกำร 
ท่องเทีย่ว กำรเกษตรและอำหำร กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและสิ่งแวดล้อม  

1.2. พัฒนำข้อเสนอแนะนโยบำยสำธำรณะโดยใช้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่แบบบูรณำกำรตำมโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบ BCG 
Economy (B : เศรษฐกิจชีวภำพ Bio Economy C : เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy G : เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy และกำรสร้ำงแบรนด์
เมือง/ชุมชน แห่งอนำคต Creative City)   

1.3.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนเพ่ือระดมทรัพยำกรในกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ  เสริมพลังทำงสังคม เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของชุมชน และท้องถิ่น ในกำรพัฒนำกำรพ่ึงพำตนเอง และกำรจัดกำรตนเอง  

1.4. ส่งเสริมกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) เพ่ือเป็นพ้ืนที่กำรเรียนรู้ ให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ ร่วมออกแบบ พัฒนำเพ่ือ
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกันในพื้นท่ี  

1.5. ร่วมท ำนุบ ำรุง สืบสำน ศิลปะและวัฒนธรรมและต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
1.6. พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นขั้วควำมเจริญเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ (University as Marketplace)  โดยส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งผู้ซื้อ (University 

Demand) พัฒนำตลำด (Market Platform) ทั้งแบบ Onsite และ Online ด้วยกำรบ่มเพำะ พัฒนำพ้ืนที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) เพ่ือพัฒนำสินค้ำ
ชุมชน ส่งเสริมกำรประกอบกำรภำยในและภำยนอกร่วมกับชุมชนเครือข่ำย  

1.7. มุ่งพัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ ช่องทำงกำรกระจำยควำมรู้ และเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร พร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย
เชิงพ้ืนที่  

ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู 
      นโยบำยข้อที่ 2 ยกระดับกำรผลิตและพัฒนำครู ร่วมพัฒนำครูและโรงเรียนเครือข่ำยคุณภำพสูง 

2.1. พัฒนำสมรรถนะครูของครูให้มีควำมเป็นมืออำชีพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และสำขำควำมรู้ที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงทั่วถึง  
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2.2. พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรผลิตครูที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออำชีพ กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ปลูกฝังจิตวิญญำณควำมเป็นครู และทักษะ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและด้ำนภำษำอังกฤษ  

2.3. สร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือยกระดับมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรผลิตและกำร
พัฒนำครู 

2.4. สร้ำงแพลตฟอร์มและเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรพัฒนำวิชำชีพครูและสร้ำงนวัตกรทำงกำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีควำมเป็นเลิศ 
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ พัฒนำครูต้นแบบในสถำนศึกษำ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ำย เพ่ือพัฒนำเป็นโรงเรียนสำธิตต้นแบบประจ ำพ้ืนที่ และ
พัฒนำโรงเรียนสำธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นต้นแบบปฏิรูปกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนำคต 
ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำบัณฑิต 

  นโยบำยข้อที่ 3 พัฒนำกำรศึกษำใหม่เพ่ือสร้ำงบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ             มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 
เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3.1. สรำ้งควำมรว่มมอืทัง้ภำยในหรอืภำยนอกมหำวทิยำลยั ปรบัปรงุหรอืพัฒนำหลกัสตูรแบบบรูณำกำร          ระหวำ่งศำสตรด์ำ้นวทิยำศำสตรแ์ละดำ้นสงัคมศำสตร ์พัฒนำพ้ืนที่
นวัตกรรม (Innovation Sandbox) และสนับสนุนกำรเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต กำรออกแบบหลักสูตรแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.2. สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยทั้งภำยในหรือภำยนอกในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short  Course) กำรสร้ำง
ทักษะใหม่ (Reskill) และกำรยกระดับทักษะเดิม (Upskill)   

3.3. สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยทั้งภำยในหรือภำยนอกยกระดับกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ(Productive Learning Philosophy) ด้วย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ ABCD (A: Active Learning B: Blended Learning C: Collaborative Learning  D: Design Thinking )  

3.4. พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศ และต่ำงประเทศ เพ่ือร่วมจัดกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
สู่มำตรฐำนระดับสำกล  

3.5. สร้ำงควำมร่วมมือ พัฒนำพื้นที่นวัตกรรม เพ่ือบ่มเพำะควำมเป็นผู้ประกอบกำร จิตอำสำ และสร้ำงวิศวกรสังคม ที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำชุมชน สถำนประกอบกำร   
พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้อำวุโส ด้ำนกำรต่อยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำสู่นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น 
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ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
นโยบำยข้อที่ 4 สร้ำงระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยที่เกื้อกูลกำรเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน สร้ำงนวัตกรรมและคุณภำพชีวิตของชุมชน

มหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4.1. พัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green University) เพ่ือรับกำรจัดอันดับระดับสำกล  
4.2. พัฒนำสถำนที่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย กำรเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่ดี มีฐำนข้อมูล ระบบงำนที่เหมำะสมกับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำร 

เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University)  
4.3. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial University)  โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรทักษะกำรเป็น

ผู้ประกอบกำรกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม ( Innovation Space) เพ่ือกำรเรียนรู้นวัตกรรมของชุมชน จัดให้มีกองทุนเริ่มต้นกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund) เพ่ือร่วมทนุในผลงำน หรือนวัตกรรมของนักศึกษำที่มีโอกำสต่อยอดเชิงพำณิชย์  

4.4.  พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) สร้ำงควำมพร้อมด้ำนระบบนิเวศเชิงนวัตกรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ กำรบริหำรที่เน้น
กำรใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้กับอำจำรย์ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4.5. พัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance University) มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 4 ด้ำน คือ 1) 
กำรบริหำรกำรศึกษำมีสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบำยและควำมต้องกำรของระบบกำรศึกษำไทย  (Relevance) 2) กระบวนกำรบริหำรมีประสิทธิภำพ 
(Efficiency) ได้ประสิทธิผล (Effectiveness) 3) มีกำรท ำงำนที่โปร่งใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness) 4) มีผู้รับผิดชอบผลกำรบริหำร 
(Accountability)  

4.6. พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) โดยน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มำใช้เป็นแนวทำงที่จะบูรณำกำรในกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินกำรที่มุ่งผลลัพธ์และกำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศโดยสอดแทรกหลักกำรของกำรบริหำรจัดกำรที่อยู่บนระบบค่ำนิยมที่สร้ำงควำมยั่งยืนให้กับองค์กรและควำมสมดุลของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

4.7. พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข (Happy University) โดยเสริมสร้ำงบรรยำกำศภำยในมหำวิทยำลัย ส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรักควำม
ผูกพันต่อองค์กร มีควำมสุข ท ำงำนอย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อกำรท ำงำน ของบุคลำกรและมหำวิทยำลัย  
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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในที่มีผลกระทบต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอล งกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมียุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ กำรที่ประเทศจะ
พัฒนำนั้นจะขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญำและนวัตกรรม ได้วำงรำกฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติทุกช่วง
วัย แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมี ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ควำมส ำคัญกับกำร
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพและใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้  และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโอย่ำงมี
คุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทย ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกทีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคม ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมกำร
แก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรม เป็นปัญหำด้ำนควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุ่มประชำกร ควำมแตกต่ำงของคุณภำพกำรบริกำรภำครัฐโดยเฉพำะในพ้ืนที่
ห่ำงไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกำสที่ได้รับบริกำรที่คุณภำพต่ ำกว่ำ ข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมใ นประเทศไทย มุ่งเน้นมำกขึ้น
ในเรื่องกำรเพ่ิมทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะ
กำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกำรเพ่ิมผลิตภำพส ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ ำสุด ผู้ด้อยโอกำสสตรี และผู้สูงอำยุ และ
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพ้ืนที่และบูรณำกำรเพ่ือกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ  ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย เร่งกำรปฏิรูปบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง  ยุทธศำสตร์ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ให้ควำมส ำคัญกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำง เข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ 
ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยที่เอ้ืออ ำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำร พัฒนำบุคลำกร วิจัย 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรบริหำรจัดกำร ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  โดยมี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น  สร้ำงควำมร่วมมือกับพ้ืนที่ ภำครัฐ ภำคเอกชน และกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ในกำรร่วมกันวำงแผนพัฒนำเชิงพ้ืนที่ และ
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำกิจสัมพันธ์ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู บัณฑิตครูมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะที่เป็นเลิศเป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตสมบูรณ์
ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ำยทอดบ่มเพำะให้กับศิษย์ในแต่ละช่วงวัย และบัณฑิตได้รับกำรเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
บูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำเชิงพ้ืนที่ ยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้ำนสมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง อำจำรย์และบุคลำกรทำง  กำรศึกษำ  ทุกสำขำวิชำเป็นมืออำชีพมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ และยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบ
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บริหำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรยอมรับระดับชำติและนำนำชำติด้ำนกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นที่สร้ำงควำมมั่นคงให้กั บประเทศ มีระบบบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพและคล่องตัวมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลควำมพร้อมและควำมสำมำรถปรับตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกับสถำนะมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  แผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ซึ่งในระยะเริ่มต้น ปีที่ 1–5  พ.ศ. 2560 -2564 
พัฒนำศักยภำพและยกระดับฐำนทรัพยำกรเพ่ือควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันขององค์กำรออกแบบวำงระบบและกำรปรับปรุงโครงสร้ำงทั้งทำงกำยภำพและกำรบริหำรของ
มหำวิทยำลัยในทุกมิติไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรบริกำรวิชำกำรรวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำยใน เพ่ือยกระดับขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันรองรับกำรพัฒนำในอนำคต กำรเป็นองค์กำรแห่งควำมโปร่งใสภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ตลอดจนเสริมสร้ำง ควำมร่วมมือและ พัฒนำเครือข่ำย เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งโดยมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนและสังคม นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยมี
นโยบำยข้อที่ 1 สร้ำงควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมทั้งภำครัฐและสังคม เพ่ือสร้ำงเมืองและชุมชนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยื น นโยบำยข้อที่ 2 ยกระดับกำรผลิต
และพัฒนำครู ร่วมพัฒนำครูและโรงเรียนเครือข่ำยคุณภำพสูง  นโยบำยข้อที่ 3 พัฒนำกำรศึกษำใหม่เพ่ือสร้ำงบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   นโยบำยข้อที่ 4 สร้ำงระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยที่เกื้อกูลกำร
เรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน สร้ำงนวัตกรรมและคุณภำพชีวิตของชุมชนมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จำกบริบททั้งหมดที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ได้น ำมำพิจำรณำวิเครำะห์ปัจจัยที่ผลกระทบกับสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกต่อองค์กร (SWOT Analysis) 
เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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ส่วนที ่2 
แผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2569 
 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พัทธกจิ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ปรัชญำ  (Philosophy) : 

“แหล่งรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำสู่สังคม”  
วิสัยทัศน์  (Vision) :   
“ส ำนักวิทยบริกำรเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ชั้นน ำของสังคม” 
พันธกิจ  (Mission) :  

1. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในทุกๆ ด้ำน เพื่อเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้แหล่งรวมควำมรู้ชั้นน ำของสังคม 
2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ และด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมหลักสูตร ตำมควำมต้องกำรของสังคม 
3. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม 
4. สืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
5. สร้ำงพันธมิตร เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกให้ก้ำวทันประชำคมอำเซียน 
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ตำมหลักธรรมำภิบำล และระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมของสังคม  
เป้ำประสงค์  (Goals) :    

1. จัดหำทรัพยำกรในกำรให้บริกำรองค์ควำมรู้ตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม 

2. จัดสภำพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะดวกสบำย และมีมำตรฐำน 
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3. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ 

4. ยกระดับกำรบริกำรห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนระดับชำติ และมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 

วัตถุประสงค์  (Objective) : 
1. เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้จำกทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ (Platform) ที่มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำร

พัฒนำสังคม 
2. เพ่ือให้สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำคเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรในสังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตน และสังคม 
4. เพ่ือสืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
5. เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 

 
นโยบำยคุณภำพที่เกี่ยวกับผลผลิต   (Policy output quality) : 

1. จัดหำและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศ หลำกหลำยรูปแบบ ให้สอดคล้องตรงตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และควำมต้องกำรของผู้ใช้ ทันต่อควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี 

2. พัฒนำและจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบสำมำรถสืบค้น  และเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
3. ให้บริกำรพื้นฐำน และบริกำรอ่ืนๆ ตรงกับควำมต้องกำรมีระเบียบกำรใช้บริกำรที่ชัดเจนเพ่ือควำมเสมอภำค และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
4. ปรับปรุงและจัดพ้ืนที่บริกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์ส่งเสริมมำตรกำรประหยัดพลังงำน พัฒนำให้เป็นห้องสมุดสีเขียวหรือห้องสมุดมีชีวิต 
5. พัฒนำและรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร สร้ำงควำมพึงพอใจ เปิดโอกำสให้สังคมมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและบริหำรจัดกำร 
6. ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำร และโครงกำรที่เป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำศักยภำพสังคม 
7. บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8. พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน และกำรบริหำรจัดกำรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
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9. แสวงหำพันธมิตร และเครือข่ำยควำมร่วมมือ ระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำงๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

10. สนับสนุนกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีศักยภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 
  กลยุทธ์ 

1.3 ยกระดับกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning Philosophy)  
1.5 สร้ำงบัณฑิตสมรรถนะสูง บ่มเพำะควำมเป็นผู้ประกอบกำร จิตอำสำ และสร้ำงวิศวกรสังคม 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4  บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
          กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green University)  
4.4 พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University)  
4.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance University)  
4.6 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University)  
4.7 พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข (Happy University) 
4.9 บริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ 
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แผนงำน โครงกำร แผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
             ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรทำงสังคม 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม งบประมำณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ผู้รำยงำน 

2565 2566 2567 2568 2569 

1.3. ยกระดับกำร
เรียนรูต้ำมปรัชญำ
กำรจัดกำรเรยีนรู ้
เชิงผลิตภำพ 
(Productive 
Learning 
Philosophy)  
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 โครงกำร
จัดหำทรัพยำกร
เพื่อสนับสนุน
กำรเรียน 
กำรสอน 

1.3.2.1 ร้อยละ
ของกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
เพื่อจัดซื้อจัด
จ้ำงทรัพยำกร
ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรม 1. จัดหำ
ทรัพยำกรกำร
เรียนรู ้

1.จัดหำหนังสือ/ebsco/se-ed  
ค่ำวัสดุ (ผ.50,000+ก.
370,000)=420,000 บำท 
2.จัดหำ/เผยแพร่งำนวิจัย 
วิทยำนิพนธ์และฐำนข้อมลู  
ค่ำวัสดุ ก. 10,000 บำท 
3.จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
(ARIT) ค่ำวัสดุ ก. 12,000 บำท 
4.จัดหำวำรสำร สิ่งพิมพ์- 
ต่อเนื่อง วำรสำร eMagazine 
ฐำนข้อมูลกฤตภำคข่ำวออนไลน์  
ค่ำใช้สอย ก. 120,000 บำท 

รวม 562,000 บำท 

ผศ.กมลมำศ 
วงษ์ใหญ่ 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรม 2. 
พัฒนำฐำนข้อมูล
กำรเรยีนรู ้

1. บ ำรุงรักษำระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST  ค่ำใช้สอย  
ก. 100,000 บำท 
2. บ ำรุงรักษำ RFID / Book  
Return / เครื่อง Self check 
ค่ำใช้สอย ก. 107,107 บำท 

รวม 207,107 บำท 

ผศ.กมลมำศ 
วงษ์ใหญ่ 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2565 2566 2567 2568 2569 

  
 
 
 
 

  ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรม 3. 
ส่งเสริมกำรอ่ำน 

วัสดุโครงกำร เช่น ตุ๊กตำ หมอน 
ผ้ำห่ม กระเป๋ำผ้ำ ถุงผ้ำ กล่อง
ข้ำว แก้วน้ ำ กล่องดินสอ  
และของที่ระลึกต่ำง ๆ  
ค่ำวัสดุ ก. 10,000 บำท 

รวม 10,000 บำท 
 

ผศ.กมลมำศ 
วงษ์ใหญ่ 
 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรม 4.  
E Library Center 
พัฒนำห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์

วัสดุในกำรจดัท ำสื่อแนะน ำกำร
ใช้ และพัฒนำห้องสมุดอิเล็ก 
ทรอนิกส์ E Library Center  
ค่ำวัสดุ ก. 10,000 บำท 

รวม 10,000 บำท 
 

ผศ.กมลมำศ 
วงษ์ใหญ่ 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

1.3.3 
พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน VRU 
online และ 
MOOC 

1.3.3.2.ระดับ
ควำมส ำเร็จ
ของกำรสร้ำง
หลักสตูร
ออนไลน ์

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 3 

อบรมกำรพัฒนำสื่อ
และช่องทำงกำร
เรียนรู้แบบออนไลน ์

1.ค่ำใช้สอย (ก.) = 3,000 บำท 
อำหำร 20 คนx150บำทx1 มื้อ  
2.ค่ำใช้สอย (ก.) = 1,400 บำท 
อำหำรว่ำง 20 คน x 35 บำท x 
2 มื้อ  
3.วัสดุประกอบกิจกรรม  
(ก.) 600 บำท 

รวม 5,000 บำท 

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ ์
 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 
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4.1 พัฒนำ
มหำวิทยำลยัเชิง
นิเวศ (Green 
University) 

4.1.1 โครงกำร
พัฒนำปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
 

4.1.1.1 ร้อย
ละควำมหนำ 
แน่นกำรใช้
ที่ดินรักษำ
พื้นที่สีเขียว
ของพื้นที่
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

พัฒนำปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ (Green 
Zone) 

วัสดุงำนสวน เช่น ต้นไม้ส ำหรับ
ปลูกในร่ม (ลิ้นมังกร ว่ำนเศรษฐี 
คล้ำ วำสนำ เฟริ์นข้ำหลวง  
กวักมรกต เล็บครุทลังกำ เศรษฐี
เรือนนอก-ใน  เงินไหลมำ เดหลี  
บัวดอย แก้วกำญจนำ สำวน้อย
ประแป้ง กะบองเพชร)  ปุ๋ย   
ดินปลูก กระถำงคละแบบพร้อม
ถำดรอง  
ค่ำวัสดุ ก. 30,000 บำท 

รวม 30,000 บำท 

ผศ.มณทิพย ์
จันทร์แก้ว 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

4.4. พัฒนำ
มหำวิทยำลยั พ้ืนท่ี
นวัตกรรม 
(Innovative 
University) 

4.4.3. โครงกำร
พัฒนำองค์กรสู่
องค์กร          
แห่งกำรเรียนรู ้

4.4.3.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จ
ขององค์กร
แห่งกำรเรียนรู ้

ระดับ  
3 

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 3 

กิจกรรม 1. DIY 
กำรประดิษฐ์สิ่งของ
ต่ำงๆ ของส ำนักฯ 
“DIY by ARIT” 

กระดำษแข็ง กระดำษสี ผ้ำแคน
วำสลำยต่ำง ๆ ฟองน้ ำแบบบำง 
เชือกส ำหรับเย็บขนำดต่ำงๆ เข็ม
เย็บหนังสือ  ผ้ำดิบ ด้ำยเย็บผ้ำ 
ริ้บบิ้นสีตำ่งๆ สำยยำงท ำหู
กระเป๋ำ เทปใสขนำดใหญ่  
สติ๊กเกอร์และอุปกรณส์ ำหรับ
ตกแต่งกระเป๋ำ  
ค่ำวัสดุ ก. 15,000 บำท 

รวม 15,000 บำท 

ผศ.มณทิพย ์
จันทร์แก้ว 
 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 
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   ระดับ  
3 

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 3 

ระดับ 
 3 

กิจกรรม 2. กำร
จัดกำรควำมรู้ 
ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (KM) 
อบรมกำรเพิ่ม
มูลค่ำขยะ 

1.ค่ำวัสดุ เช่น โปสเตอร์ กำว
สองหน้ำ เชือก สติ๊กเกอรต์กแต่ง 
กระดำษสี ริบบิ้นผ้ำ ริบบิ้น
ตกแต่ง สำยยำง ลวด  ฯลฯ  
ค่ำวัสดุ ก. 3,600 บำท 
2.ค่ำอำหำรว่ำง (20 คน x 35 x 
2 มื้อ) ค่ำใช้สอย ก. 1,400 บำท 

รวม 5,000 บำท 

ผศ.มณทิพย ์
จันทร์แก้ว 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

4.5. พัฒนำ
มหำวิทยำลยัที่มี
กำรบริหำรงำนโดย
ยึดหลักธรรมำภิ
บำล (Good 
Governance 
University) 

4.5.3 โครงกำร
พัฒนำ
ประสิทธิภำพ
กำรบริหำร
ส ำนักงำน 

4.5.3.1.ร้อย
ละกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
ตำมแผนที่
ก ำหนด 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

กิจกรรม 1.กำร
บริหำรส ำนักงำน            
(วัสดุส ำนักงำน  
วัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว ค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำ วัสดุ- 
ครุภณัฑ์  
ค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
งำนประชำสัมพันธ์     
เอกสำรต่ำงๆและ
กิจกรรมของส ำนัก) 

1.วัสดุส ำนักงำน วัสดุงำนบ้ำน
งำนครัว ไฟฟ้ำ/ประปำ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุในกำรซ่อม
บ ำรุง ครุภณัฑ์/อำคำรสถำนท่ี  
ค่ำวัสดุงบ ผ. 160,000 บำท  
ค่ำใช้สอย งบ ก. 98,493 บำท 
2.ค่ำถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่มคู่มือ 
รำยงำน  สื่อ ปชส. และงำนตำม
ภำรกิจ ค่ำวสัดุ  
งบ ผ. 8,000 บำท 
3.ค่ำโทรศัพท์ /ไปรษณยี์ / 
สำธำรณูปโภค  
งบ ก.5,000 บำท 

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ ์

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 
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        4.ค่ำบ ำรุงรักษำลิฟต์  ค่ำใช้สอย  
งบ ก.100,000 บำท 

รวม 371,493 บำท 
 

  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

กิจกรรม 2. จัดซุ้ม
แสดงควำมยินด ี
บัณฑิต 

โฟม แผ่นป้ำยสติ๊กเกอร์ ดอกไม้
ประดับต่ำง ๆ ผ้ำ รบิบิ้น 
กระดำษสี วัสดุกำรจัดซุ้มแสดง
ควำมยินดีอื่น ๆ   
ค่ำวัสดุ ก. 5,000 บำท 

รวม 5,000 บำท 
 

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ ์

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

4.5.4 โครงกำร
จัดประชุมเพื่อ
พัฒนำระบบ
บริหำรจดักำร
โดยมสี่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน 

4.5.4.1 ร้อยละ
ของกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
ตำมแผนกำร
จัดประชุม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กำรจัดประชุม
คณะกรรมกำร
ประจ ำส่วน 
รำชกำร 

1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ประจ ำส่วนรำชกำร  
(ก.) 22,000 บำท  
2. ค่ำใช้สอย (ก.3,700 บำท)   
ค่ำอำหำร (10คนx150บำทx2
มื้อ =3,000 บำท) 
ค่ำอำหำรว่ำง  (10คนx35บำท
x2มื้อ =700 บำท) 

รวม 25,700 บำท 
 

ผศ.มณทิพย ์
จันทร์แก้ว 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 
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4.6.พัฒนำ 
มหำวิทยำลยัสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัย  
ที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
University) 
 
 

4.6.1. โครงกำร
พัฒนำมหำ 
วิทยำลัยสู่กำร
เป็น
มหำวิทยำลยั 
ที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
University) 

4.6.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ  
กำรพัฒนำมหำ 
วิทยำลัยสู่กำร
เป็น
มหำวิทยำลยั 
ที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
University) 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรตำม
เกณฑ์คณุภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินงำนท่ีเป็น
เลิศ (EdPEx) 

1.ค่ำใช้สอย (ผ.5,700 บำท) 
ค่ำอำหำร (30คนx120บำทx1
มื้อ)=3,600 บำท  
อำหำรว่ำง (30คนx35บำทx2
มื้อ)=2,100 บำท 
2.ค่ำวัสดุ (ผ. 100 บำท) 
3.ค่ำตอบแทนวิทยำกร   
ก. 3,500 บำท 

รวม 9,300 บำท 

ผศ.มณทิพย ์
จันทร์แก้ว 
 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 
 

4.7. พัฒนำ
มหำวิทยำลยัแห่ง
ควำมสุข (Happy 
University) 

4.7.4 โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์และ
บุคลำกรมือ
อำชีพ 

4.7.4.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จ
ของอำจำรย์
และบุคลำกรที่
ได้รับกำร
พัฒนำแบบมือ
อำชีพ 

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

อบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ทบทวนจัดท ำ 
แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติกำร 
 
 

ค่ำใช้สอย (ก. 150,000 บำท) 
1. ค่ำท่ีพัก 32 คนๆ ละ 900 
บำท 2 คืน = 57,600 บำท  
2. ค่ำเช่ำรถ 1 คัน 3 วัน = 
30,000 บำท  
3. อบรมวันท่ี 1-3 ค่ำอำหำร/
อำหำรว่ำง  
   - ค่ำอำหำรเช้ำ 32 คน คนละ 
150 บำท = 4,800 บำท 
   - ค่ำอำหำรว่ำง 32 คน คนละ 
50 บำทx5 มื้อ = 8,000 บำท 

 

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ ์

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 
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            - ค่ำอำหำรกลำงวัน 32 คน 
คนละ 350บำทx2 มื้อ = 
22,400 บำท 
   - ค่ำอำหำรกลำงวัน 32 คน 
คนละ 150บำท = 4,800 บำท 
   - ค่ำอำหำรเย็น 32 คน คนละ 
350บำทx2 มื้อ = 22,400 บำท 

รวม 150,000 บำท 
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ส่วนที ่3 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

 

ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมินเป้ำประสงค์ 
 เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เ กิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

โครงกำรที่ 1.3.2  โครงกำรจัดหำทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2.1 ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริงเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมด 
 

โครงกำรที่ 1.3.3  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน VRU Online และ MOOC 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงหลักสูตรออนไลน์  
 เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ (VRU Online / Thai MOOC) 
ระดับ 2 มีกำรด ำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนกิจกรรมตำมแผน 
ระดับ 3 มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ และมีผู้เข้ำเรียนทั้งภำยในและภำยนอกเป็นไปตำมจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ

หลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนทั้งหมด 
ระดับ 4 มีหลักสูตรที่สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
ระดับ 5 มีกำรประเมินผล ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
 โครงกำรที่ 4.1.1 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1. ร้อยละควำมหนำแน่นกำรใช้ที่ดินรักษำพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 เกณฑ์กำรประเมินผล 

จ ำนวนพื้นที่สีเขียว 
X 100 

จ ำนวนพื้นที่ท้ังหมดของมหำวิทยำลัย 
 
 โครงกำรที่ 4.4.3  โครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.4.3.1  ระดับควำมส ำเร็จของดัชนีองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจว่ำกำรบริหำรองค์ควำมรู้มีควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนแต่ยังไม่มีกำรรวบรวมและแลกเปลี่ยนควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 
ระดับท่ี 2 เริ่มมีกำรรวบรวมและแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ในหน่วยงำนย่อย 
ระดับท่ี 3 มีเครื่องมือและกระบวนกำรบริหำรองค์ควำมรู้ที่เป็นมำตรฐำนและเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำน 
ระดับท่ี 4 มีกำรรวบรวม แลกเปลี่ยน แลกประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในทุกกระบวนกำรท ำงำน และสำมำรถวัดผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ระดับท่ี 5 มีกำรน ำควำมรู้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
โครงกำรที่ 4.5.3 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน  
ตัวช้ีวัดที่ 4.5.3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 

เกณฑ์กำรประเมิน 
จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง 

X 100 
จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนที่ก ำหนด 
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 โครงกำรที่ 4.5.4 โครงกำรจัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
ตัวช้ีวัดที่ 4.5.4.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรจัดประชุม 
เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณด้ำนกำรจัดประชุมที่เบิกจ่ำยจริง 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนกำรจัดประชุมที่ก ำหนด 
 
 โครงกำรที่ 4.6.1  โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.6.1.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ 
ระดับท่ี 2 กำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดและจัดท ำแผนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดให้กับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตำมเกณฑ์ EdPEx และ/หรือ SDGs SCD และมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 

 
  โครงกำรที่ 4.7.4  โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4.7.4.1  ระดับควำมส ำเร็จของอำจำรย์และบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำแบบมืออำชีพ 
 เกณฑ์กำรประเมิน  

ระดับท่ี 1 มีแผนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพและมีกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับท่ี 2 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของแผนที่ก ำหนด 
ระดับท่ี 3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพให้กับคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 
ระดับท่ี 4 มีนวัตกรรม หรือผลงำนเชิงประจักษ์ที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
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ระดับท่ี 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรมืออำชีพและมีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล 
 
โครงกำรที่ 4.9.1 โครงกำรจัดหำรำยได้จำกสินทรัพย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.9.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนระดับควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรจัดกำรรำยได้ของสินทรัพย์ 
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ส่วนที่ 4 
กำรก ำกับติดตำม 

 
1. แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร 
 ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 
2569 จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนักฯ จะต้องมีกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยจะต้องมีกำรสื่อสำร 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำรสำระส ำคัญของ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ค่ำเป้ำหมำย ให้แก่คณะผู้บริหำรทุกระดับรวมทั้งบุคลำกรภำยในให้รับทรำบ เข้ำใจ     
มีกำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ไปเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของส ำนัก ผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและ
กำรจัดข้อตกลงผลงำนรำยบุคคล มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในกำรติด ตำมผลกำรบริหำร
งบประมำณ ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน และจัดให้มีกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็ จของยุทธศำสตร์ตำมแนวทำงกำรบริหำร
ยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินกำร แสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรรับรู้ ลดปัญหำอันสืบเนื่องมำจำกควำมเปลี่ยนแปลงของ
เงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
 
2. รูปแบบ แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผล 

 เพ่ือท ำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2565 – 2569 สำมำรถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของกำรด ำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ในแนวใหม่ที่ มี
ลักษณะเป็นกำรประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในกำรติดตำมและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดย
ก ำหนดจัดให้มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรติดตำมประเมินผลให้อยู่ภำยใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจำรณำ 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิ ติคุณภำพ มิติประสิทธิภำพ 
และกำรพัฒนำองค์กำร ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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3. ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ 

ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพื่อน ำยุทธศำสตร์ตำมแผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 - 2569 ไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนักจะต้องมีกำรพัฒนำกลไกและวำงเงื่อนไขท่ีจ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิง
ปฏิบัติ และตระหนักถึงปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1 กำรพัฒนำกลไกและเงื่อนไขท่ีจ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
     1.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้บริหำร และคณะบุคลำกรที่เ กี่ยวข้อง 
โดยควรมีกำรน ำเสนอสำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2565 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ คณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร 
หัวหน้ำหน่วยงำนบุคลำกรส ำนัก รวมทั้งมหำวิทยำลัย ได้รับทรำบถึงจุดเน้นและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือจะได้มีกำรพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน 
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     1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้และบรรยำกำศเชิงผลักดันจำกกลไกภำยใน อันได้แก่ คณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรบริหำร โดยจ ำเป็นต้องมีกำร
น ำเสนอ จัดกำรประชุมสัมมนำเพ่ือชี้แจงถึงทิศทำงและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน กำรจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยรอบ รวมทั้งกำรจดัให้มีกำรประชุมติดตำม
ผลกำรด ำเนินเป็นระยะเพ่ือรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้บริหำร หัวหน้ำหน่วยงำน บุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
     1.3 กำรมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในกำรร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเคลื่อนไหวของกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะในส่วนของบุคลำกร
ระดับปฏิบัติ อำทิ คณะกรรมกำร  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 
     1.4 กำรก ำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนผลงำนต่อสำธำรณะ โดยต้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผล สร้ำงกำรรั บรู้ถึง
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบเป็นระยะ เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้น
ให้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดัน ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลมำกยิ่งขึ้น โดยในกำรนี้ควรต้องจัดให้มีกำรน ำเสนอ เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยที่มี
อยู่ในช่วงปัจจุบัน อำทิ จดหมำยข่ำว กำรประชุมติดตำม กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต กำรจัดรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  

 
     2. ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จ 

      2.1 กำรพัฒนำผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสืบเนื่องจำกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติเป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ 
และเต็มใจในกำรที่จะผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทั้งในส่วนของกำรพัฒนำระบบงำน และกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดวิ ธีปฏิบัติงำน ที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภำรกิจที่
ล้วนมุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ ำเป็นต้องใช้เวลำและควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนเพ่ือผลักดันให้เกิด กำรเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบ
และตัวบุคคล ดังนั้นกำรมีโครงข่ำยของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่กระจำยอยู่ทั่วมหำวิทยำลัยจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผน  

  2.2 กำรร่วมมือกันกำรท ำงำนในรูปแบบเครือข่ำยร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจำกกระบวนกำรน ำยุทธศำสตร์รวมทั้งนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ เป็นกระบ วนกำรที่
โครงสร้ำง กระบวนกำรต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลำกหลำยและต่ำงวัตถุประสงค์กัน จึงท ำให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ตำมแผนต้องอำศัยควำมร่วมมือ จำก
เครือข่ำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องยึดหลักกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยและกำรเป็นกัลยำณมิตรที่ ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท ำให้กำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรประสบผลส ำเร็จ 

  2.3 กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ด้วยกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำง ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของแผนให้เป็ นที่รับรู้
และเข้ำใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยผ่ำนกระบวนกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ โดยจะต้องท ำให้หน่วยงำน บุคลำกรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ โดยอำศัยเครื่องมือหรือกลไกทำงกำรบริหำรหลำยๆ ประกำรควบคู่กันไป อำทิ กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ กำรวำงแผนโครงกำร
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และจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ กำรทบทวนจัดโครงสร้ำงองค์กำรรองรับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำรวัดและปร ะเมินผลส ำเร็จตำม
แนวทำง Balanced Scorecard และกำรจัดสรรรำงวัลสิ่งจูงใจตำมผลงำน เป็นต้น 

  2.4 กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2565– 2569 โดยคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยจะต้องมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนทุกปีงบประมำณ โดยจะมีกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของทุกปี และน ำเสนอผลกำรปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ตำมแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะและน ำผลกำร
ประเมินดังกล่ำวมำพัฒนำปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครำวต่อไป 
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ภำคผนวก 
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1. ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำย และแผนของรัฐบำล 
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2. ควำมเชื่อมโยงนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565-2569 หน้ำ 47 
 

 

ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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