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บทที่ 1 

สถำนกำรณ์แนวโน้มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส ำนักงำนอธิกำรบดี 

1. สภำพแวดล้อมปัจจัยภำยนอกที่มีผลกระทบต่อส ำนักงำนอธิกำรบดี 
1.1 ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กับกำรเรียนกำรสอนรูปแบบ

ออนไลน์ 
      ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

มีผลกระทบทำงกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำกกับมหำวิทยำลัย หรือวิทยำลัย ที่นักศึกษำต้องปรับวิธีกำรเรียนกำร
สอนมำเป็นแบบออนไลน์มำกขึ้น ระบบที่ปรับเปลี่ยนใหม่ ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่ต้องหำทำงปรับปรุง  
และเลือกในแนวทำงที่ดีที่สุด ซึ่งบำงมหำวิทยำลัยจะสำมำรถเตรียมตัวรับมือกับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ได้ดี 
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นกำรบังคับให้กำรศึกษำ
ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ำกับยุคสมัยและเทคโนโลยีในช่วงระยะเวลำสั้น ๆ แต่หำกกำรศึกษำต้องปรับตัวในระบบ
ออนไลน์ ซึ่งอำจท ำกำรเปลี่ยนภำพรวมของระบบกำรศึกษำ กำรศึกษำที่มีรูปแบบเป็นแพลตฟอร์ม (Education 
Platform) นักศึกษำจะเป็นฝ่ำยเลือกสิ่งที่เรียนตำมควำมสนใจ เช่น ระบบ MOOC นักศึกษำเข้ำใจควำมชอบ
และสิ่งที่ตนเองเรียน อยำกเรียนในวิชำที่เหมำะสมกับตัวเองมำกที่สุด ซึ่งแน่นอนว่ำจะเกิดควำมเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยำว แม้ว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จะคลี่คลำยแล้ว 
แต่ก็ยำกที่ระบบกำรศึกษำจะเปลี่ยนกลับสู่รูปแบบเดิม (New Normal) นอกจำกทำงกำรศึกษำแล้ว วิถีกำร
ด ำเนินชีวิตของผู้คนก็ปรับเปลี่ยนไปมำก กำรระมัดระวังตนเอง กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย กำรเว้นระยะห่ำง  
กำรล้ำงมือ กำรด ำเนินชีวิตที่ดูแลตนเองมำกขึ้น วิถีชีวิตแบบใหม่นี้ (New Normal) น่ำจะปรับเปลี่ยนอยู่ต่อไป  

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำเป็นอย่ำง
มำกแม้ภำครัฐออกมำตรกำรควบคุม ป้องกัน กำรแพร่ระบำดที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบระยะยำวต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ ได้แก่ มำตรกำรปิดมหำวิทยำลัยและกำรเรียนออนไลน์ เนื่องจำกหลำยครอบครัวเผชิญปัญหำในกำร
ปรับตัวต่อกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่ ทั้งด้ำนอุปกรณ์ สถำนที่ หรือแม้กระทั่งควำมพร้อมด้ำนจิตใจของ
นักศึกษำ อำจำรย์และผู้ปกครอง จึงท ำให้คุณภำพของกำรศึกษำลดลง โดยธนำคำรโลก (World Bank) 
ประเมินว่ำโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้มีนักศึกษำจ ำนวนหนึ่งไม่สำมำรถศึกษำต่อได้ หรือ
ได้รับคุณภำพกำรศึกษำลดลง และยังจะเป็นปัจจัยเพ่ิมควำมเหลื่อมล้ ำในประเทศ เนื่องจำกครอบครัวรำยได้
น้อย นักศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล และนักศึกษำที่มีควำมบกพร่องทำงกำรศึกษำ อำจปรับตัวต่อกำรเรียนออนไลน์
ได้ยำกกว่ำ และยังเป็นกำรเพ่ิมควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงประเทศรำยได้สูงกับประเทศรำยได้ต่ ำอีกด้วย ซึ่งปัจจัย
ที่ส่งผลให้กำรเรียนออนไลน์ไม่สมฤทธิ์ผล ประกอบไปด้วย 

1. ควำมไม่พร้อมด้ำนอุปกรณ์กำรเรียน กำรเรียนผ่ำนช่องทำงออนไลน์และช่องทำงกำร
สอนทำงไกลอื่น ๆ จ ำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งบำง
ครอบครัวโดยเฉพำะที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ นอกจำกนี้ อุปกรณ์เหล่ำนี้เป็นสินค้ำที่มีรำคำ
ค่อนข้ำงสูงและยังมีค่ำกำรซ่อมบ ำรุงที่สูงเช่นกัน ซึ่งท ำให้บำงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้ำนรำยได้จำก
วิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ไม่สำมำรถซื้ออุปกรณ์กำรเรียนที่จ ำเป็นได้ ถึงแม้ว่ำบำง
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ครอบครัวจะมีอุปกรณ์เหล่ำนี ้ แต่นักเรียนอำจขำดทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 
Literacy) ที่เพียงพอส ำหรับกำรเรียนออนไลน์โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งอำจกระทบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
ที่ได้รับเช่นกัน 

2. สภำพแวดล้อมที่ไม่อ ำนวยต่อกำรศึกษำ เนื่องจำกกำรเรียนทำงไกลเป็นรูปแบบกำร
เรียนใหม่ นักศึกษำอำจไม่สำมำรถปรับตัวได้ทันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพของกำรศึกษำที่ได้รับ ไม่ว่ำจะ
เป็นทำงด้ำนจิตใจ เช่น กำรไม่มีสมำธิและกำรขำดก ำลังใจในกำรเรียนเนื่องจำกไม่ได้พบเพื่อน ๆ และครู
อำจำรย์โดยตรง หรืออุปสรรคในกำรเรียนวิชำที่เรียนทำงไกลได้ล ำบำก เช่น วิชำวิทยำศำสตร์ หรือวิชำ
ภำคปฏิบัติต่ำง ๆ ท ำให้เข้ำใจบทเรียนได้ช้ำกว่ำกำรเรียนในห้องเรียน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้อำจท ำให้
นักศึกษำเกิดปัญหำเรียนไม่ทันคนอื่น ๆ และเกิดอำกำรท้อแท้หมดก ำลังใจในกำรเรียน ซึ่งอำจกระทบต่อผล
กำรศึกษำได้ 

3. ผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ วิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกหดตัวอย่ำงมีนัยและหลำยครอบครัวมีรำยได้ที่ลดลง ซึ่งอำจกระทบต่อศักยภำพในกำรจ่ำยค่ำ
เล่ำเรียนและกำรซื้ออุปกรณ์กำรเรียน โดยเฉพำะในระดับอุดมศึกษำที่มีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง นอกจำกนี้
นักศึกษำบำงรำยอำจจ ำเป็นต้องออกจำกระบบกำรศึกษำเพื่อหำรำยได้เสริมช่วยเหลือครอบครัวหรือส่ง
ตัวเองเรียนต่อ ซึ่งอำจท ำให้กำรศึกษำไม่ต่อเนื่อง 

4. กำรขำดกำรสนับสนุนด้ำนอื่นจำกมหำวิทยำลัย นอกจำกมหำวิทยำลัยจะเป็นสถำนที่
ส ำหรับกำรเรียนรู้แล้ว ยังเป็นสถำนที่ให้กำรสนับสนุนนักศึกษำในหลำย ๆ ด้ำน เช่น ด้ำนโภชนำกำร กำร
ปรึกษำ กำรพยำบำล และอุปกรณ์กำรกีฬำ ซึ่งกำรขำดกำรสนับสนุนเหล่ำนี้นอกจำกจะท ำให้ค่ำใช้จ่ำยของ
ผู้ปกครองสูงขึ้นแล้ว ก็ยังส่งผลต่อสภำพแวดล้อมกำรเรียนที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอำจกระทบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
ได้ โดยเฉพำะกับครอบครัวที่มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมอยู่แล้ว 

5. งบประมำณส ำหรับกำรศึกษำที่น้อยลง ผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจจำกวิกฤติโควิด-19 
ส่งผลให้ภำครัฐต้องเร่งเยียวยำประชำชนเป็นจ ำนวนมำก ขณะที่กำรจัดเก็บรำยได้ภำครัฐลดลง ท ำให้รัฐบำล
อำจจ ำเป็นต้องลดกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรศึกษำไปส่วนอื่น ๆ ซึ่งอำจกระทบต่อกำรสร้ำงและ
พัฒนำโรงเรียน กำรจ้ำงครูอำจำรย์ และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรเรียนออนไลน์ในระยะ
ต่อไป 

1.2 กำรพลิกโฉมสถำบันอุดมศึกษำ (Reinventing University) 
  กำรพลิก โฉมสถำบัน อุดมศึกษำ ( Reinventing University)  มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือให้
สถำบันอุดมศึกษำปฏิรูประบบกำรบริหำร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกำรเรียนรู้กำรสอนให้ทันสมัย เสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม กำรผลิตก ำลังคนคุณภำพสูง โดยกำร
ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบประมำณให้สถำบันอุดมศึกษำมีควำมเป็นเลิศตำมจุดแข็งของสถำบันอุดมศึกษำ
ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ สร้ำงจุดต่ำงตำมควำมถนัด และมีควำมหลำกหลำยตำมพันธกิจ
และตำมควำมเชี่ยวชำญ ผ่ำน 5 กลุ่มยุทธศำสตร์หลัก และผ่ำน 5 กิจรรมหลักของ Reinventing University 
System ได้แก่ 1) กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 2) กำรพัฒนำและแสวงหำบุคลำกรที่เน้นสมรรถนะ 3) 
ควำมเป็นนำนำชำติ 4) กำรบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรม และ 5) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ นั้น ในกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำ แผนกำรผลิตก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำม
ควำมต้องกำรของประเทศ หรือแผนพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำด้ำนอ่ืน สถำบันอุดมศึกษำควรจัดท ำแผนปฏิรูป
ใน 2 ส่วน ดังนี้ 



3 

  ส่วนที่ 1 กำรปฏิรูประบบบริหำรในสถำบันอุดมศึกษำ 
    โดยสถำบัน อุดมศึกษำ จะต้องเสนอแนวทำงกำรปฏิรูประบบบริหำรใน
สถำบันอุดมศึกษำใน 4 ด้ำน อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
   1) ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร โดยอธิบำยแผนหรือแนวทำงกำรปรับเปลี่ยนระบบกำร
บริหำรงำนบุคคลที่ เน้นสมรรถนะ จริยธรมและผลลัพธ์ (Performance, ethics & outcome-based)  
ให้ควำมส ำคัญกับ Talent ทั้งคนไทยและผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศ และกำรสลับกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอ่ืน 
(Mobility) มีระบบประเมินเพ่ือให้ผลตอบแทนที่จูงใจ เน้นควำมแตกต่ำง ไม่เป็นแบบ One Size fits all เป็นต้น 
   2) ด้ำนแผน ระบบกำรเงินและงบประมำณ โดยอธิบำยถึงแผนหรือแนวทำงกำร
ปรับเปลี่ยนระบบด้ำนนโยบำยและแผน ระบบกำรเงินและงบประมำณที่มีจุดเน้น (Focused) และคล่องตัว 
โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ รวมถึงกำรสมทบกำรเงิน (Matching) เพ่ือพลิกโฉมสถำบันอุดมศึกษำ 
   3) ด้ำนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ โดยอธิบำยถึงแผนหรือแนวทำงกำร
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ภำยในต่ำง ๆ ของสถำบันอุดมศึกษำ ให้คล่องตัวและเอ้ือต่อ
กำรท ำงำนของบุคลำกรที่เน้นผลลัพธ์ ควำมส ำเร็จของงำน 
   4) ด้ำนระบบธรรมำภิบำล โดยอธิบำยถึงแผนหรือแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบธรรมำภิบำลภำยในสถำบันอุดมศึกษำที่เน้นควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ภำรกิจ ควำมโปร่งใส ในทุกระดับ
ตั้งแต่ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ คณะ ส่วนงำน อำจำรย์และบุคลำกรสนับสนุน 
  ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำ กำรผลิตก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำง
ตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำด้ำนอื่น 
  โดยสถำบันอุดมศึกษำ จะต้องเสนอแนวทำงกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบัน กำรผลิต
ก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำด้ำนอ่ืนตำมกลุ่ม
ยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับศักยภำพและควำมเชี่ยวชำญของสถำบันอุดมศึกษำ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1) กลุ่มพัฒนำกำรวิจัยระดับแนวหน้ำของโลก มีพันธกิจหลักและยุทธศำสตร์ที่มุ่งสู่
กำรวิจัยที่มีคุณภำพระดับสำกลและสำมำรถแข่งขันในระดับนำนำชำติได้ 
        1.1) เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและกำรผลิตนักวิจัย เป็นผู้น ำทำงควำมรู้ของ
ประเทศในระดับปริญญำเอกหรือหลังปริญญำที่มีวิทยำนิพนธ์ หรือผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติในหลำยกลุ่ม
สำขำวิชำ 
        1.2) มุ่งค้นคว้ำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่เพ่ือขยำย
พรมแดนของควำมรู้และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรท่ีลุ่มลึกในสำขำวิชำต่ำง ๆ  
        1.3) สร้ำงนวัตกรรมที่มีมูลค่ำสูงทำงเศรษฐกิจและสังคมจำกผลงำนวิจัยและ
องค์ควำมรู้ขั้นสูง 
   2) กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม มีพันธกิจหลักและ
ยุทธศำสตร์ที่มุ่งสู่กำรจัดกำรกำรศึกษำเพ่ือเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรเสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ของประเทศในกำรพัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และบริกำรโดยต้อง  
        2.1) สร้ำงและพัฒนำศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีให้สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์เพ่ือสร้ำงผลงำนและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
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        2.2) สร้ำงนวัตกรรมเพ่ือน ำไปใช้ในเชิงพำณิชย์หรือสำธำรณประโยชน์ เพ่ือ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมตลอดห่วงโซ่มูลค่ำในภำคกำรผลิตและบริกำร 
        2.3) ส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือกับภำคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพ่ือสนับสนุนและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
        2.4) เน้นกำรเรียนกำรสอนควบคู่กับกำรปฏิบัติกำรจริงเพ่ือพัฒนำสมรรถนะ
และทักษะในกำรท ำงำน 
   3) กลุ่มพัฒนำชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน มีพันธกิจหลักและยุทธศำสตร์ที่มุ่งสู่กำร
พัฒนำชุมชนท้องถิ่นและชุมชนที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกัน กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ำยทอดควำมรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และกำรให้ประชำชนมีโอกำสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน ำไปสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืนโดยต้อง 
        3.1) เน้นกำรพัฒนำชุมนท้องถิ่นและกำรสร้ำงศักยภำพให้สถำนศึกษำ 
องค์กรในชุมชนและประชำชนมีควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำกำรศึกษำ เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
        3.2) ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในพ้ืนที่ ให้มี
จิตส ำนึกและควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือเป็นหลักในกำรขับเคลื่อน พัฒนำ และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นท่ี 
         3.3) ด ำเนินกำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำร
พัฒนำชุมชน 
         3.4) สืบสำนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ประยุกต์
และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำกับยุคสมัยเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและมูลค่ำ 
         3.5) ส่ ง เสริมกำรสืบทอดและพัฒนำควำมรู้ จำกผู้มีภูมิปัญญำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของท้องถิ่น 
   4) กลุ่มพัฒนำปัญญำและคุณธรรมด้วยหลักศำสนำ มีพันธกิจหลักและยุทธศำสตร์ที่
มุ่งสู่กำรพัฒนำปัญญำด้วยหลักศำสนำผสำนกับหลักวิชำกำร  
        4.1) มุ่งพัฒนำบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติ ปัญญำ และคุณธรรม ด้วยกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ที่ผสำนหลักศำสนำกับหลักวิชำกำร 
        4.2) ให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรมโดยยึดหลักศำสนำ 
ปรับใช้หลักศำสนำให้เหมำะกับสังคมที่เปลี่ยนไป และสร้ำงหลักวิชำกำรที่สอดคล้องกับหลักศำสนำเป็น
ทำงเลือกคู่กับหลักวิชำกำรของประเทศตะวันตก 
        4.3) น ำหลักธรรมค ำสอนของศำสนำต่ำง ๆ มำชี้น ำสังคมโดยมั่งพัฒนำ
จิตใจ สติ ปัญญำและพฤติกรรมของประชำชนเพื่อให้เกิดสันติสุขและควำมสำมัคคีของคนในชำติ 
   5) กลุ่มผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพและสำขำจ ำเพำะ มีพันธกิจหลักและ
ยุทธศำสตร์ที่มุ่งสู่กำรผลิตและพัฒนำบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง มีควำมสำมำรถทำงวิชำชีพระดับสูง
หรือบัณฑิตสำขำจ ำเพำะตำมควำมต้องกำรของประเทศในแต่ละขณะ พัฒนำควำมรู้และนวัตกรรม รวมทั้ง
ถ่ำยทอดควำมรู้เชิงทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ โดยต้องเน้นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ หรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรม มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้
และยกระดับสมรรถนะทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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   โดยแนวทำงหลักในกำรจัดท ำแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกำ แผนกำรผลิต
ก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือแผนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำด้ำนอ่ืน 
ควรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ที่มีควำมแตกต่ำงของกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ ได้แก่  
  กิจกรรมที่ 1 : กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ เทคโนโลยีและระบบแวดล้อม
ส ำหรับกำรเพ่ิมคุณภำพกำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่และเน้นประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์โรคระบำด
ของ COVID-19 กำรพัฒนำหลักสูตรตำมทิศทำงของกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ เช่น หลักสูตรที่มีมำตรฐำนระดับ
นำนำชำติ หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรม หรือหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรในท้องถิ่น กำร 
Upskill/Reskill คนในวัยท ำงำน โดยเน้นควำมเข้มแข็งของสถำบันอุดมศึกษำเป็นตัวตั้งและเสริมด้วยกำร
ท ำงำนร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษำ เช่น Active Learning  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  กิจกรมที่ 2 : กำรพัฒนำและแสวงหำบุคลำกร ได้แก่ กำรพัฒนำทักษะ (Upskill/Reskill) 
อำจำรย์ เพ่ือตอบสนองกำรเรียนในศตวรรษที่ 21 กำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญกำรวิจัยระดับโลก ทั้งแบบเต็มเวลำ 
(Full-Time) และไม่เต็มเวลำ (Adjunct & Visiting Scholar) ทุนบัณฑิตศึกษำและนักวิจัยหลังปริญญำเอก 
(Postdoctoral Fellows) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  กิจกรรมที่ 3 : ควำมเป็นนำนำชำติ ได้แก่ กำรสร้ำงเครือข่ำยกับสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำระดับ
โลก ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมในลักษณะ Strategic Partner มีรำยละเอียดควำมร่วมมือที่ชัดเจนโดย
สถำบันอุดมศึกษำควรระบุสถำบันอุดมศึกษำและกิจกรรมควำมร่วมมือที่สอดคล้องกับทิศทำงและจุดเน้นของ
สถำบันอุดมศึกษำและประเทศ เช่น กำรวิจัยร่วม กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร นักศึกษำ หลักสูตรร่วม เป็นต้น 
ทุนกำรศึกษำที่ให้ประเทศในกลุ่มที่ขำดแคลน เช่น ASEAN เป็นต้น เพ่ือดึงนิสิต นักศึกษำ ระดับมันสมองจำก
ทั่วโลกมำเรียน และศึกษำวิจัยในประเทศไทย กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับโลกที่สำมำรถดั่งนักวิจัยที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกให้เข้ำร่วมได้ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  กิจกรรมที่ 4 : กำรบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบกำรบริหำรและจัดกำรทรัพย์สิน
ทำงปัญญำเพ่ือขับเคลื่อนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ กำรผลักดันศูนย์วิจัยให้สู่ระดับโลก เช่น กำรดึงดูด
นักวิจัยชั้นน ำระดับโลก ระบบบริหำรกลุ่มวิจัยภำยในสถำบันอุดมศึกษำตำมกลุ่มยุทธศำสตร์และจุดเน้น
สถำบันอุดมศึกษำ โดยสอดคล้องกับระบบทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดินที่จัดสรรเป็น Block Grant  และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  กิจกรรมที่ 5 : กำรสร้ำงแพลทฟอร์มควำมร่วมมือ ได้แก่  กำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำน/
เอกชน/ชุมชน ตำมกลุ่มยุทธศำสตร์และจุดเน้นสถำบันอุดมศึกษำ ในลักษณะจตุรภำคี กำรรวมกลุ่ม
สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำยหรือทิศทำงของประเทศทั้งกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศและก ำลังคนที่
ร่วมกัน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2. สภำพแวดล้อมปัจจัยภำยในที่มีผลกระทบต่อส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2.1 แผนพัฒนำควำมเป็นเลิศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์   

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  กำรปฏิรูประบบมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจของมหำวิทยำลัยในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 
  1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  2. ด้ำนกำรวิจัย 
  3. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
  4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  เพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ “มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู ้ส ำหรับคนทุกช่วงวัย ที ่มีนวัตกรรม
ส่งเสริมเศรษฐกิจและสัคมฐำนรำกบนควำมร่วมมือของหุ้นส่วนทำงสังคมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ” 
แต่กำรด ำเนินกำรดังกล่วยังมีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน 
  1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ก ำหนดลักษณะกำรท ำงำนของอำจำรย์โดยเน้นกำรด ำเนินงำนพันธ
กิจหลัก ได้แก่ กำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม ท ำให้ไม่มี
หน่วยงำนหลักในกำรปฏิบัติงำนในเชิงพ้ืนที่ 
  2. ขำดบุคลำกรภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำนเชิงพื้นที่  
  3. มีข้อจ ำกัดในกำรใช้งบประมำณเพื่อกำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม เพื่อสนองต่อกำรพัฒนำเชิ ง
พ้ืนที่ 
  4. ขำดควำมร่วมมือภำครัฐและภำคเอกชนในกำรจัดหำรำยได้แผนกำรลงทุน และกำรบริหำร
สินทรัพย์ เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรและสร้ำงบัณฑิตและชุมชนให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบกำรใหม่  
  5. มีข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ในกำรเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐ ท ำ ให้ขำดควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนตอบสนองต่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น  
  6. ขำดประสิทธิภำพในกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศ มำใช้ในกำรติดตำมประเมินผล กำรปฏิบัติงำน 
และร่วมถึงกำรเปิดเผยผลงำน เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ในระดับชำติและนำนำชำติ  
  จำกข้อจ ำกัดมหำวิทยำลัยจึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนปฏิรูประบบ ใน 4 ด้ำน ดังนี้ 

  1. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
  1.1 กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Re – Organization) ปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนให้มีขนำด
ที่เหมำะสม (Right Size) รองรับพันธกิจใหม่และกระบวนกำรท ำงำนที่ปรับเปลี่ยนและสอดรับกับควำมก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยีดิจิตอลและภำวะปกติใหม่ของกำรท ำงำนพร้อมทั้งปฏิรูปหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำน ( Re – 
Functional and Re Process) โดยจัดให้มีกำรวิเครำะห์งำน ลักษณะงำน ที่เฉพำะเจำะจง วำงแผนพัฒนำจัดหำ
ระบบงำนที่ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีมำเป็นเครื่องมือในกำรท ำงำน (Digitalization)  
  1.2 ปรับปรุงนโยบำยบุคคลและมำตรกำรปฏิบัติด้ำนกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรเชิงรุกให้สำม
รรถสรรหำบุคลำกรโดยเน้นสมรรถนะหลัก (Recruit by Competency Based) และปรับปรุงระบบบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Re – Eveluation criteria and process) ด้วยระบบกำรบริหำร
ผลส ำเร็จของงำนตำมวัตถุประสงค์ (Objective and Key Results Management) และจัดท ำระบบฐำนข้อมูล
กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำน 
  1.3 เสริมสร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) ที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำร และพัฒนำเพื่อยกระดับทักษะเดิมรองรับกำรเติบโตในอนำคต (Upskill) ด้วยกำรจัดตั้งศูนย์บ่มเพำะ
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บุคลำกรมืออำชีพ (VRU Professional Academy) เสริมสร้ำงสมรรถนะและเสริมสร้ำงควำมสุขให้แก่บุคลำกร 
(ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี กำรคิดแก้ไขปัญหำ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรสื ่อสำรที ่มี
ประสิทธิผลกำรท ำงำนเป็นทีม กำรประพฤติปฏิบัติตำมค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร) 

  2. ด้ำนแผน ระบบกำรเงินและงบประมำณ 
 2.1 กำรพัฒนระบบงำนด้ำนนโยบำย แผนงำนและงบประมำณ เสริมสร้ำงสมรรถนะของผู้บุคลำกรที่

เกี่ยวข้องให้มีสมรรถนะในด้ำนกำรก ำหนดพัฒนำนโยบำย แผนงำน กำรจัดกำรงบประมำณร่ วมสมัย เพ่ือขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนเป็นมหำวิทยำลัยพัฒนำพ้ืนที่ (Sustainability Community Development University : SDCU) 
โดยน ำเครื่องมือทำงกำรบริหำรร่วมสมัยมำใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำย แผนงำนและงบประมำณมำใช้ ได้แก่ 

  1) ห้องปฏิบัติกำรนโยบำยกำรพัมนำเชิงพ้ืนที่ ด้วยเครื่องมือกำรมองภำพอนำคตและกำรคิด
เชิงออกแบบ (Foresight and Design Thinking) 

  2)  กำร ใช้ ประ โยชน์ จ ำกฐำนข้ อมู ลขนำดใหญ่  ( Big Data, Data Analytics Data, 
Dashboard) กำรพัฒนำและใช้ประโยชน์ข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ (Geographic Information System: GIS) และกำรจัดท ำ
แผนที่ชุมชนและกลุ่มเป้ำหมำย (Community and Target Mapping) 

  3) ระบบฐำนข้อมูลบริหำรทรัพยำกรขององค์กรเพ่ือกำรวำงแผนบริหำรกำรจัดกำรองค์กร
ให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สุงสุด (Enterprise Resource Planning: ERP) 
รองรับระบบงบประมำณแบบกำรวำงแผนกำรวำงโครงกำรและกำรจัดท ำงบประมำณ (Planning Programing – 
Budgeting System : PPBS) และกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ใช้ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
(VRU Electronic Monitoring and Evaluation System of Nation Strategy and Country  Reform :  VRU 
eMENSCR)  

 2.2 ปรับปรุง จัดหำ พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรจัดกำรรำยได้และสินทรัพย์ รวมทั้ง
พัฒนำสมรรถนะของผู้บริหำร บุคลำกรให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงและบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรงำน
กำรเงินและกำรจัดกำรรำยได้และสินทรัพย์ ให้มีควำมม่ันคงทำงกำรเงินและรำยได้ ในด้ำน 

  1) ระบบบัญชีและกำรจัดกำรสินทรัพย์ ด้วยระบบ (Enterprise Resource Planning : 
ERP) 

  2) กิจกำรร่วมลงทุนร่วมกับภำคเอกชน ศิษย์เก่ำ รวมทั้งวิสำหกิจชุมชน 
  3) แผนธุรกิจเพ่ือจัดหำรำยได้ แผนกำรลงทุนและบริหำรสินทรัพย์ 

3. ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
 3.1 ปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ให้มหำวิทยำลัยสำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้

อย่ำงควำมคล่องตัว มีอิสระในกำรท ำงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 3.2 ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนให้ตอบสนองต่อก ำรเป็น

มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

4. ด้ำนระบบธรรมำภิบำล 
 4.1 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศตำมแนวทำงรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality 

Award : TQA)  
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 4.2 พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จัดท ำรำยงำนข้อมูลผลงำนกำรพัฒนำ
เปิดเผยข้อมูล สร้ำงกำรรับรู้ ด้ำนผลงำนของมหำวิทยำลัยผ่ำนระบบกำรจัดล ำดับมหำวิทยำลัย และรำยงำนกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยพัฒนำพื้นที่อย่ำงยั่งยืน (University Social Responsibility Report : USRR)  

 4.3 สนับสนุนกำรพัฒนำผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนกำรเปลี่ยแปลงและสร้ำงควำมต่อเนื่ อง
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

2.2 นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  
พ.ศ. 2565 - 2569 

     เพื ่อให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธำนี ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และสำมำรถก้ำวข้ำมปัญหำ 
อุปสรรคอันเกิดจำกกระแสควำมเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบัน สภำมหำวิทยำลัยจึงก ำหนดนโยบำย  
ในกำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 
ไว้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
พัฒนำบัณฑิต และด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

  ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
  นโยบำยข้อที่ 1 สร้ำงควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมทั้งภำครัฐและสังคม เพ่ือสร้ำงเมืองและ
ชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่ งยืน  
  1.2 พัฒนำข้อเสนอแนะนโยบำยสำธำรณะโดยใช้ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อพัฒนำ
พ้ืนที่แบบบูรณำกำรตำมโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบ BCG Economy  
   B (Bio Economy) : เศรษฐกิจชีวภำพ 
   C (Circular Economy) : เศรษฐกิจหมุนเวียน 
   G (Green Economy) : เศรษฐกิจสีเขียว 
   กำรสร้ำงอัตลักษณ์เมือง/ชุมชน แห่งอนำคต (Creative City)  
  1.5 ร่วมท ำนุบ ำรุง สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
  ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต 
  นโยบำยข้อที่ 3 พัฒนำกำรศึกษำใหม่เพื่อสร้ำงบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคมเพื่อเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 
  3.2 สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยทั้งภำยในหรือภำยนอก ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) กำรสร้ำงทักษะใหม่ (Reskill) และกำรยกระดับทักษะ
เดิม (Upskill) 
  3.4 พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ เพื่อร่วมจัดกำรศึกษำ จัดกำรศึกษำเฉพำะกลุ่ม ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำน 
ระดับสำกล 
  3.6 พัฒนำชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำยผู้ทรงคุณวุฒิโดยกำรต่อ
ยอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำสู่นักศึกษำ คณำจำรย์ และประชำชนในท้องถิ่น  
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  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  นโยบำยข้อที่ 4 สร้ำงระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยที่เกื้อกูลกำรเรียนรู้ วิจัย เสริม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนสร้ำงนวัตกรรมและคุณภำพชีวิตของชุมชนมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4.1 พัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Green University) เพ่ือรับกำรจัดอันดับ ระดับสำกล 
  4.2 พัฒนำสถำนที่ อุปกรณ์ที่ทันสมัย กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ดี มีฐำนข้อมูลระบบงำนที่
เหมำะสมกับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital 
University)  
  4.3 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial 
University) โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม ( Innovation Space) เพ่ือกำรเรียนรู้นวัตกรรมของชุมชน จัดให้มีกองทุนเริ่มต้นกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (Pre Seed Fund)  เ พ่ือร่วมทุนในผลงำนหรือนวัตกรรมของนักศึกษำที่มี โอกำสต่อยอด 
เชิงพำณิชย์ 
  4.4 พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) สร้ำงควำมพร้อมด้ำนระบบนิเวศ
เชิงนวัตกรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สมรรถนะ กำรบริหำรที่เน้นกำรใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้กับอำจำรย์ 
บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล (Good Governance 
University) มุ่งเน้นกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 4 ด้ำน 
   1. กำรบริหำรกำรศึกษำที่สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบำยและควำมต้องกำรของระบบ
กำรศึกษำไทย (Relevance)  
   2. กระบวนกำรบริหำรมีประสิทธภำพ (Efficiency) ได้ประสิทธิผล (Effectiveness) 
   3. มีกำรท ำงำนที่โปร่งใส (Transparency) และมีเหตุผล (Reasonableness) 
   4. มีผู้รับผิดชอบผลกำรบริหำร (Accountability) โดยใช้กลไกลของสภำมหำวิทยำลัยใน
กำรเสริมพลังกำรบริหำรจัดกำร 
  4.6 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University) โดยน ำเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มำ
ใช้เป็นแนวทำงที่จะบูรณำกำรในกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินกำรที่มุ่งผลลัพธ์และกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนที่มุ่งสู่
ควำมเป็นเลิศโดยสอดแทรกหลักกำรของกำรบริหำรจัดกำรที่อยู่บนระบบค่ำนิยมที่สร้ำงควำมยั่งยืนให้กับองค์กรและ
ควำมสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  4.7 พัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข (Happy University) โดยเสริมสร้ำงบรรยำกำศภำยใน
มหำวิทยำลัย ส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรักควำมผูกพันต่อองค์กร มีควำมสุข ท ำงำนอย่ำงมี
คุณภำพ ส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนของบุคลำกรและมหำวิทยำลัย  
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2 .3  ย ุทธศำสตร ์มหำว ิทยำล ัยรำชภ ัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำช ูปถ ัมภ ์ ร ะยะ  20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
  ระยะที่ 2 (ระหว่ำงปีที่ 6-10 พ.ศ. 2565 – 2569) พัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่องมุ่งสู่กำร
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้อย่ำงชำญฉลำด เปิดโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงไรขอบเขตเพื่อกำรเป็น
มหำวิทยำลัยที่สำมำรถบริหำรตนเองได้ 
  ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในระยะที่ 1 ประยุกต์พันธกิจของมหำวิทยำลัยสู ่กำรขับเคลื ่อน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในระยะที่ 2 โดยมุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรบริหำรตนเอง (Self-Organization) มี
กำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเหมำะสมและมีวัฒนธรรมของกำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ เปิดโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงไรขอบเขต โดยไม่จ ำกัดแหล่งควำมรู้ที่อยู่แค่เพี ยงภำยในมหำวิทยำลัย เน้นควำมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับท้องถิ่นและชุมชน กำรพัฒนำควำมเป็นเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง และท้ำยที่สุดมหำวิทยำลัย
จะมีกำรพัฒนำแนวทำงสู่กำรเป็นบริษัทที่มีรำยได้เพ่ือกิจกำรทำงกำรศึกษำและกำรบริกำรสำธำรณะ  
 เป้ำหมำย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในภำพรวมของแต่ละระยะ 

เป้าหมาย   
- กำรเป็นองค์กำรบริหำรตนเองของมหำวิทยำลัย 
- กำรเข้ำถึงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงไม่มีขอบเขต 
- ควำมร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท้องถิ่นและชุมชน 
- เครือข่ำยที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
- แนวทำงสู่กำรเป็นบริษัทที่มีรำยได้เพ่ือกิจกำรทำงกำรศึกษำและกำรบริกำรสำธำรณะ 
- กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงของอินโดจีน  

 กลยุทธ์ 
  ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในระยะที ่1 ประยุกต์พันธกิจของมหำวิทยำลัยสู ่กำรขับเคลื ่อน
ยุทธศำสตร์กำรพัมนำมหำวิทยำลัยในระยะที่ 2 โดยมุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรบริหำรตนเอง (Self - Organization) 
มีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเหมำะสมและมีวัฒนธรรมของกำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เปิดโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงไร้ขอบเขต โดยไม่จ ำกัดแหล่งควำมรู้ที่อยู่แค่เพียงภำยในมหำวิทยำลัยเน้นควำมเป็น
อันหนึ ่งอันเดียวกันกับท้องถิ ่นและชุมชน กำรพัฒนำควำมเป็นเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื ่อง พัฒนำสู ่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับและพัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงของอินโดจีน และท้ำยที่สุดมหำวิทยำลัยจะมีกำร
พัฒนำแนวทำงสู่กำรเป็นบริษัทที่มีรำยได้เพ่ือกิจกำรทำงกำรศึกษำและกำรบริกำรสำธำรณะ 
  ตัวชี้วัด 
  1. ระดับประสิทธิผลของกำรเป็นองค์กรบริหำรตนเองของมหำวิทยำลัย ค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.50 
  2. ร้อยละของกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถำนประกอบกำรหรือสถำนที่จริงเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมดในมหำวิทยำลัย  
  3. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของนักศึกษำที่
สำมำรถเลือกศึกษำในแต่ละรำยวิชำในแต่ละหลักสูตรได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
(Shopping Study) เพ่ือให้เกิดทักษะที่หลำกหลำย (Multi-Skills) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 
  4. ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำไปศึกษำยังมหำวิทยำลัยเครือข่ำย หรือเลือกรำยวิชำเรียนเองได้
อย่ำงเสรี เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
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  5. จ ำนวนทีมงำนที่มีควำมหลำกหลำยของสำยอำชีพที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
อย่ำงน้อยปีละ 5 ทีมงำน 
  6. ร้อยละของเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ
อย่ำงน้อยร้อยละ 10 และ 5 ต่อไปตำมล ำดับ 
  7. ร้อยละของกิจกรรมที่ด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยเพ่ิมขึ้น อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ต่อปี  
  8. ร้อยละของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ควำมรู้ ที่เกิดจำกกำรงำนวิชำกำรที่รับใช้สังคมเพ่ิมขึ้น
อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ต่อไป 
  9. จ ำนวนเครือข่ำยจำกทุกภำคส่วนตอบรับที่จะเข้ำร่วมสู่กำรเป็นบริษัทที่มีรำยได้เพื่อกิจกำร
ทำงกำรศึกษำและกำรบริกำรสำธำรณะอย่ำงน้อย 30 แห่งที่กระจำยอยู่ทุกภูมิภำคในประเทศ  
  10. มีแผนงำนทั้งในรูปของกำรเป็นหุ้นส่วนร่วมระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำ
สังคม (Public Private and Civil Society Partnership ) ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Business) และกิจกำรเพ่ือ
สังคม (Social Enterprise) เพ่ือตอบสนองต่อกิจกรรมทำงกำรศึกษำ และกำรบริกำรสำธำรณะของมหำวิทยำลัย  
  11. ได้รับกำรจัดอันดับไม่เกินอันดับที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับมหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ 
  12. วิทยำเขตที่จังหวัดสระแก้วได้รับกำรพัฒนำจนกลำยเป็นศูนย์กำรศึกษำที่มีศักยภำพในกำร
รองรับนักศึกษำโดยมีนักศึกษำต่ำงชำติจำกประเทศในกลุ่มอินโดจีนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20  
 จำกกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้สรุปร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยแบ่งกำรด ำเนินงำนหรือช่วงระยะเวลำของแผนยุทธศำสตร์ออกเป็น 4 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่ำง พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มีจุดเน้นที่กำรเริ่มต้นของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยกำรวำงและ
ปรับโครงสร้ำงองค์กำรในทุกมิติ กำรสร้ำงควำมร่วมมือ และเริ่มต้นสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน ระยะที่ 2 ระหว่ำง พ.ศ. 2565 – 2569 มีหลักกำรตั้งอยู่บนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำง
ต่อเนื ่อง มุ ่งสู ่กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้อย่ำงชำญฉลำดกำรเปิดโอกำสในกำรเข้ำถึง กำรศึกษำอย่ำงไร
ขอบเขต เพื่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยที่สำมำรถบริหำรตนเองได้ ขณะที่ในระยะที่ 3 คือ พ.ศ. 2570 – 2574 เป็น
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นบริษัทภิบำลเพื่อกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ผู้เรียนสำมำรถจะสร้ำงรำยได้
ระหว่ำงกำรศึกษำ สร้ำงกำรเป็นหุ้นส่วนร่วมที่เข้มแข็งระหว่ำงมหำวิทยำลัยองค์กำรภำคเอกชน และภำคประชำ
สังคม และคงควำมเป็นมหำวิทยำลัยบริหำรตนเอง และสุดท้ำยของแผนยุทธศำสตร์นี้ หรือ ระยะที่ 4 คือ พ.ศ. 
2575 – 2579 มีจุดเน้นคือกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรของ
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี จะด ำเนินกำรอยู่ภำยใต้
พันธกิจของกำรเป็นมหำวิทยำลัยต้นแบบแห่งกำรผลิตครู พัฒนำศักยภำพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
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ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย กับแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
1.1 ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 – 2570 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
นโยบำยข้อที่ 3 
พัฒนำกำรศึกษำใหม่เ พ่ือสร้ำงบัณฑิตเป็นผู้ รอบรู้   
มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำร
เป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม เพ่ือเป็นผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ส ำหรับคนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์  
4. เสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะ Soft Kill ของนักศึกษำ
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมนักศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำในศตวรรษท่ี 21 

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนำทักษะของนักศึกษำด้วยกระบวนกำรทำง
วิศวกรสังคม และแบบผสมผสำน 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ส ำหรับคนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์ 
5. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร เ พ่ือส่ง เสริมกำรจัด
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมบุคลำกรให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น 
น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำร โดยยึด
หลักธรรมำภิบำล 

กลยุทธ์ 
2. เสริมศักยภำพของบุคลำกรสู่กำรเป็นนักนวัตกร 
5. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 

นโยบำยข้อที่ 1 
สร้ำงควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมทั้งภำครัฐและ
สังคม เพ่ือสร้ำงเมืองและชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคม  
เพ่ือพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงำน โรงเรียนเครือข่ำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมนักศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
และท ำนุบ ำรุ ง สืบสำนศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

กลยุทธ์ 
4. ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

3. ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 

นโยบำยข้อที่ 4 
สร้ำงระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยที่เกื้อกูล
กำรเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำนสร้ำง
นวัตกรรมและคุณภำพชีวิตของชุมชน มหำวิทยำลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบนหลักธรรมำภิบำล 
แล ะคว ำม เป็ น ดิ จิ ทั ล  เ พ่ื อมุ่ ง สู่ ค ว ำม เป็ น เ ลิ ศ  
ได้มำตรฐำนในระดับสำกล  และตอบสนองเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนำคุณภำพมหำวิทยำลัยเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
2. พัฒนำกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำมหลักธรร
มำภิบำล (Good Governance)   

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมบุคลำกรให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น 
น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำรโดยยึด
หลักธรรมำภิบำล  
 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับส ำนักงำนอธิกำรบดีให้เป็นศูนย์กลำงกำร
ให้บริกำรตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบนหลักธรรมำภิบำล 
และควำมเป็นดิจิทัล  เ พ่ือมุ่ งสู่ ควำมเป็นเลิศ ได้
มำตรฐำนในระดับสำกล  และตอบสนองเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
3. ส่งเสริมกำรน ำระบบ Digital มำใช้ในกำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมบุคลำกรให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น 
น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำรโดยยึด
หลักธรรมำภิบำล  
 
กลยุทธ์ 
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรที่มีควำมต่อเนื่อง 
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นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ แผนกลยุทธ์ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนำกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์และกำรจัดกำร
งบประมำณ โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนำกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ และกำรติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
4. กำรยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
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1.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลำกรมีเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
2. บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งช ำนำญ
กำร ท ำให้เกิดกำรผูกพันและมั่นคงในอำชีพ 
3. มีงบประมำณเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
4. มีอุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์ทั้ง
ปัจจุบันและอนำคต 

1. ไม่มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำน
อธิกำรบดีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
2. โครงสร้ำงขำดเอกภำพท ำให้ เกิดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่สับสนและล่ำช้ำ 
3. ไม่มีระบบกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จที่เ อ้ือต่อกำร
บริกำร 
4.  ไม่มีคู่ มือกำรปฏิบัติ ง ำน ที่ ถูกน ำมำใช้ ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
5. ขำดทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ 
6. ขำดกระบวนกำรในกำรรับฟังเสียงสะท้อนของลูกค้ำ
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรออกแบบระบบปฏิบัติกำร 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค์ (Threat) 
1. พ้ืนที่ของมหำวิทยำลัยเป็นศูนย์กำรแห่งกำรบริกำร
ของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
2. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล 
ท ำให้กำรสื่อสำรข้อมูลและกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 
3. ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐตำมพันธกิจ 
4 .  มีควำมร่ วมมือกับ เครื อข่ ำย ในกำรสนับสนุน
งบประมำณด ำเนินกำรตำมภำรกิจ 
5. กำรบริจำคเงินให้มหำวิทยำลัยจะได้รับกำรยกเว้น
ภำษเีงินได้ตำมกฎหมำย 

1. ควำมแตกต่ำงของช่วงวัยส่งผลท ำให้มีควำมต้องกำร
กำรบริกำรที่หลำกหลำย 
2. ค่ำนิยมของสังคมส่วนใหญ่มักจะให้ควำมส ำคัญกับ
มหำวิทยำลัยขนำดใหญ่ที่มีชื่อเสียง 
3. กำรเกิดโรคระบำดส่ำงผลให้กำรด ำเนินงำนหยุดชะงัก 
ไม่ต่อเนื่อง 
4. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ ไม่ เ อ้ืออ ำนวยต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
5. เศรษฐกิจตกต่ ำ ค่ำครองชีพสูง ท ำให้มีผู้รับบริกำรที่
ลดลง 
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1.3 บริบทเชิงกลยุทธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 

SO1 ยกระดับส ำนักงำนอธิกำรให้เป็น
ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยให้กับกลุ่มรำชภัฎ 

ST1 พัฒนำระบบกำรบริหำรที่มีควำม
ต่อเนื่อง 

SO2 พัฒนำควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรสู่
กำรเป็นนักนวัตกรระบบปฏิบัติกำร 

ST2 จัดให้มีกำรให้ค ำปรึกษำเฉพำะ
รำยบุคคล 

SO3 พัฒนำศูนย์กำรประสำนงำนด้ำนกำร
บริจำกแบบครบวงจร 

ST3 กำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ิมเข้ำสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
WO1 กำรจัดท ำ For Side เพ่ือกำร 

Reinvent เพ่ือมหำวิทยำลัย 
WT1 พัฒนำทักษะบุคลำกรตำมช่วงวัยเพ่ือ

สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ 

WO2 จัดตั้งศูนย์บริกำร One Stop Service 
เพ่ือเป็นศูนย์กลำงของกำรให้บริกำร ที่
ไม่ประสบควำมส ำเร็จ ในด้ำนสถำนที่ 
ด้ำนข้อมูลกลำง ด้ำนบุคลำกร ด้ำน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และด้ำน
โปรแกรม  

WT2 ส ำรวจควำมต้องกำรรับฟังเสียงสะท้อน
จำกลูกค้ำเพ่ือยกระดับกำรบริกำร 

WO3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน IT เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

WO4 กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือท ำให้กำรสื่อสำร
และกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
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1.4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ และกำร

ติดตำมประเมินผล โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
2. นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ ศิษย์

ปัจจุบัน และมีกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
3. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำนที่สูงขึ้น โดยน ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำร 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์กลำงในกำรสนับสนุนระบบนิเวศ Ecological ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

Strategy Map 

มิติประสิทธิผล 

มิติคุณภำพ 

มิติประสิทธิภำพ 

มิติพัฒนำองค์กร เพ่ิมสมรรถนะบุคลำกร 
ให้มีทักษะมำกขึ้น 

พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และระบบเครือข่ำย 

พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำร 

กระบวนกำรและระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำนลดลง 

ปรับปรุงข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
โครงสร้ำง   กำรบริหำรจัดกำร ให้เหมำะสม 

บุคลำกรมีทักษะและศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนในสำยงำนเพ่ิมข้ึน 

กำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักคุณธรรม 
ควำมโปร่งใส และหลักธรรมำภิบำล กระบวนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว น่ำเชื่อถือ 

ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก ถูกต้อง
ข้อมูลชัดเจน พึงพอใจ 

บุคลำกรสำมำรถถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ให้กับผู้อื่น 

องค์กรเป็นต้นแบบควำมโปร่งใส เป็นธรรม  
และตรวจสอบได้ 
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ตัวชี้วัด วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์และผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 

(ปีงบประมำณ) ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
2566 

วัตถุประสงค์ 1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตรแ์ละกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ และกำรตดิตำมประเมินผล โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

1.1 ร้อยละควำมส ำเรจ็กำรบรรลุค่ำเปำ้หมำยตัวช้ีวัดวสิัยทัศน ์ ร้อยละ 70 - กองกลำง  
- กองพัฒนำนักศึกษำ  
- กองนโยบำยและแผน 

กองนโยบำยและแผน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.2 ร้อยละควำมส ำเรจ็กำรบรรลุค่ำเปำ้หมำยตัวช้ีวัดเป้ำประสงค ์ ร้อยละ 70 - กองกลำง 
- กองพัฒนำนักศึกษำ 
- กองนโยบำยและแผน 

กองนโยบำยและแผน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.3 ร้อยละควำมส ำเรจ็กำรบรรลุค่ำเปำ้หมำยตัวช้ีวัดของ
โครงกำร 

ร้อยละ 70 - กองกลำง  
- กองพัฒนำนักศึกษำ  
- กองนโยบำยและแผน 

กองนโยบำยและแผน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
 

วัตถุประสงค์ 2 นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษยเ์ก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน และมีกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 ร้อยละของนักศึกษำท่ีได้รับกำรพฒันำทักษะในศตวรรษที่ 
21  

ร้อยละ 80 กองพัฒนำนักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

2.2 จ ำนวนเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำย 1 กองพัฒนำนักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

2.3 จ ำนวนฐำนข้อมูลศิษยเ์ก่ำ ฐำน 1 กองพัฒนำนักศึกษำ กองพัฒนำนักศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

วัตถุประสงค์ 3 บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในสำยอำชีพ และกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 ร้อยละของบุคลำกรที่ประสงคเ์ข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น จำกผู้มี

คุณสมบัต ิ
ร้อยละ 60 งำนบริหำรงำนบุคคล ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

อธิกำรบด ี
3.2 จ ำนวนกำรพัฒนำมำตรฐำนที่ได้รบักำรรับรองมำตรำฐำน 

ISO 9001:2015 
จ ำนวน 1 งำนบริหำรทั่วไป ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน

อธิกำรบด ี
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 

(ปีงบประมำณ) ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
2566 

3.3 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรให้บรกิำร ร้อยละ 80 กองกลำง ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

 
 



 

ส่วนที่ 2 
ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

  2.1 ปรัชญำ 
“มุ่งม่ันให้บริกำร พัฒนำงำนให้มีมำตรฐำน บูรณำกำรพันธกิจ 

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ บริหำรจัดกำรได้ทั้งงำน ได้ทั้งคน” 

2.2 ค่ำนิยม 
  ค่ำนิยมส ำนักงำนอธิกำรบดี คือ VALAYASCC มีควำมหมำยดังนี้ 
 

 V isionary    เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ 
 A ctiveness     ท ำงำนเชิงรุก ริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
 L ink to learn    สนในใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 A daptive     ปรับตัวได้ดี พร้อมน ำกำรเปลี่ยนแปลง 
 Y ield     ผลงำนเป็นนที่ประจักษ์ 
 A cceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในกำรเป็นกัลยำณมิตร 
 S ervice Excellence    มีควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร 
 C ommunication   สื่อสำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน 
 C orporation    ท ำงำนร่วมกันด้วยควำมไว้ใจ 

 2.3 พันธกิจ  
   1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ระบบนิเวศ Ecological เพ่ือเสริมสร้ำงกำรท ำงำน
และเรียนรู้ 
   2. สร้ำงเสริมนักศึกษำให้เกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกระบวนกำรกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน 
   3. บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลและน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรงำน 
 

2.4 วิสัยทัศน์  
“เป็นศูนย์กลำงในกำรสนับสนุนระบบนิเวศ Ecological  

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
ที่เสริมสร้ำงกำรท ำงำนและเรียนรู้เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมท ำให้ผู้บริกำรได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด” 



 

  2.5 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

 
 

  

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
เป้ำหมำย 

หน่วยนับ ผู้ด ำเนินงำน ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ระบบกำรท ำงำนท่ีได้รับรอง
มำตรฐำนกำรท ำงำน ISO 

1 2 3 4 5 ระบบ งำนบริหำรทั่วไป ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

2. ร้อยละของบุคลำกรที่มนีวตักรรมใน
กำรท ำงำน เพื่อเสรมิสร้ำงกำร
ท ำงำนและกำรเรียนรู ้

100 100 100 100 100 ร้อยละ งำนบริหำรงำนบุคคล ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร   
ที่มีต่อกำรให้บริกำรของ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ระดับดีมำก 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 ค่ำเฉลี่ย ทุกหน่วยงำน ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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2.6 ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค ์1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตรแ์ละกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ และกำรตดิตำมประเมินผล โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

1.1 ร้อยละควำมส ำเรจ็กำร
บรรลคุ่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัด
วิสัยทัศน์ 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 - กองกลำง  
- กองพัฒนำนักศึกษำ  
- กองนโยบำยและแผน 

กองนโยบำย
และแผน  

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.2 ร้อยละควำมส ำเรจ็กำร
บรรลคุ่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัด
เป้ำประสงค ์

ร้อยละ 70 75 80 85 90 - กองกลำง 
- กองพัฒนำนักศึกษำ 
- กองนโยบำยและแผน 

กองนโยบำย
และแผน  

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.3 ร้อยละควำมส ำเรจ็กำร
บรรลคุ่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัด
ของโครงกำร 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 - กองกลำง  
- กองพัฒนำนักศึกษำ  
- กองนโยบำยและแผน 

กองนโยบำย
และแผน  

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
 

วัตถุประสงค์ 2 นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษยเ์ก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน และมีกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 ร้อยละของนักศึกษำท่ีได้รับ
กำรพัฒนำทักษะใน
ศตวรรษที ่21  

ร้อยละ 80 85 90 95 100 กองพัฒนำนักศึกษำ กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

2.2 จ ำนวนเครือข่ำยศิษย์เก่ำ เครือข่ำย 1 3 5 7 9 กองพัฒนำนักศึกษำ กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

2.3 จ ำนวนฐำนข้อมูลศิษยเ์ก่ำ ฐำน 1 3 5 7 9 กองพัฒนำนักศึกษำ กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค์ 3 บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในสำยอำชีพ และกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 ร้อยละของบุคลำกรที่

ประสงคเ์ข้ำสูต่ ำแหน่งท่ี
สูงขึ้น จำกผู้มีคณุสมบัต ิ

ร้อยละ 60 70 80 90 100 งำนบริหำรงำนบุคคล ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.2  จ ำนวนกำรพัฒนำ
มำตรฐำนทีไ่ดร้ับกำร
รับรองมำตรำฐำน ISO 

จ ำนวน 1 2 3 4 5 งำนบริหำรทั่วไป ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.3 ร้อยละควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำร 

ร้อยละ 80 80 90 90 100 กองกลำง ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

 
 

  



 

2.7 ยุทธศำสตร์  
ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์และกำรจัดกำรงบประมำณ โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศ 

เพ่ือยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
      กลยุทธ์  

1. พัฒนำกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ และกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
             2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย 
   3. พัฒนำระบบกำรจัดข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร   
   4. กำรยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมนักศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
ผสมผสำน 
 กลยุทธ์  
  1. พัฒนำทักษะของนักศึกษำด้วยกระบวนกำรทำงวิศวกรสังคม และแบบผสมผสำน 
  2. สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ 
  3. ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
  4. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรให้บริกำรนักศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้ในกำรให้บริกำร และยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์  
  1. ยกระดับส ำนักงำนอธิกำรบดีให้เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย   
  2. เสริมศักยภำพของบุคลำกรสู่กำรเป็นนักนวัตกร 
  3. พัฒนำระบบกำรบริกำรที่มีควำมต่อเนื่อง 
  4. พัฒนำบุคลำกรเพื่อเข้ำสู่กำรด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมกำรให้ค ำปรึกษำรำยบุคคล 
  5. สนับสนุนกำรให้ค ำปรึกษำเฉพำะรำยบุคคล 
  6. สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT)
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แผนงำน/โครงกำร  
แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

งบประมำณกำรจัดสรรตำมยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำร
งบประมำณ โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภำพมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

2,500,000.00 1,070,500.00 0.00 3,570,500.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงเสริมนักศึกษำให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สร้ำง
เครือข่ำยศิษย์เก่ำ และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3,500,000.00 873,800.00 0.00 4,373,800.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำร 
และยึดหลักธรรมำภิบำล เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 

329,860,900.00 79,510,720.00 109,300.00 409,480,920.00 

รวม 335,860,900.00 81,455,020.00 109,300.00 417,425,220.00 
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งบประมำณประจ ำปี 2566 ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมกลยุทธ์ 
 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรงบประมำณ โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
1 พัฒนำกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ และกำรติดตำมประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน 
2,500,000.00 91,700.00 0.00 2,591,700.00 

2 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 พัฒนำระบบกำรจัดข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร   0.00 0.00 0.00 0.00 
4 กำรยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 0.00 978,800 0.00 978,800 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมนักศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน 
1 พัฒนำทักษะของนักศึกษำด้วยกระบวนกำรทำงวิศวกรสังคม 

และแบบผสมผสำน 
3,500,000.00 753,800.00 0.00 4,253,800.00 

2 สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 
4 สนับสนุนกำรพัฒนำกำรให้บริกำรนักศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 0.00 0.00 0.00 0.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำร และยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
1 ยกระดับส ำนักงำนอธิกำรบดีให้เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรที่

สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย   
328,860,900.00 77,793,420.00 0.00 406,654,320.00 

2 เสริมศักยภำพของบุคลำกรสู่กำรเป็นนักนวัตกร 1,000,000.00 109,300.00 109,300.00 1,218,600.00 
3 พัฒนำระบบกำรบริกำรที่มคีวำมต่อเนื่อง 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 
4 พัฒนำบุคลำกรเพ่ือเข้ำสู่กำรด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมกำรให้

ค ำปรึกษำรำยบุคคล 
0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 

รวม 335,860,900.00 81,435,020.00 109,300.00 417,405,220.00 
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งบประมำณประจ ำปี 2566 ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมโครงกำร 
 

ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรงบประมำณ โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
1.1.1 โครงกำรประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพฯ ระดับ

มหำวิทยำลัย 

0.00 6,300.00 0.00 6,300.00 

1.1.2 โครงกำรอบรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 0.00 85,400.00 0.00 85,400.00 
1.1.3 โครงกำร VRU EdPEx Sharing 114,000.00 0.00 0.00 114,000.00 
1.1.4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือยกระดับคุณภำพองค์กร 

สู่ควำมเปน็เลิศ 
362,000.00 0.00 0.00 362,000.00 

1.1.5 โครงกำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน EdPEx 289,600.00 0.00 0.00 289,600.00 
1.1.6 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษำดูงำน EdPEx 128,500.00 0.00 0.00 128,500.00 
1.1.7 โครงกำรกำรประเมินคุณภำพ EdPEx ระดับหน่วยงำนสนับสนุน  

ด้วยระบบ TQA Smart-Ex 
210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 

1.1.8 โครงกำรกำรประเมินคุณภำพ EdPEx ระดับมหำวิทยำลัย 99,600.00 0.00 0.00 99,600.00 
1.1.9 โครงกำรกำรประชุมกำรด ำเนินงำน EdPEx 91,200.00 0.00 0.00 91,200.00 
1.1.10 โครงกำรกำรประชุมกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย 17,100.00 0.00 0.00 17,100.00 
1.1.11 โครงกำรกำรบริหำรงำน EDPEx 188,000.00 0.00 0.00 188,000.00 
1.1.12 โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 
1.1.13 โครงกำรกำรตรวจประเมิน ISO30402 192,600.00 0.00 0.00 192,600.00 
1.1.14 โครงกำรกำรบริหำรงำน KM 57,400.00 0.00 0.00 57,400.00 
1.2.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้งำนระบบ erp 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 
1.2.2 โครงกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัย 
0.00 6,750.00 0.00 6,750.00 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

1.2.3 โครงกำรประชุมจัดท ำค ำรับรองของคณบดี ผู้อ ำนวยกำร  
หัวหน้ำงำน 

0.00 2,550.00 0.00 2,550.00 

1.2.4 โครงกำรสัมมำเชิงปฏิบัติกำรกำรถ่ำยทอดทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
ปี 66 มุ่งสู่อนำคตของมหำวิทยำลัย   

0.00 39,000.00 0.00 39,000.00 

1.2.5 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ฯเพ่ือวิเครำะห์
และทบทวนศักยภำพองค์กร  

0.00 5,800.00 0.00 5,800.00 

1.2.6 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ฯ เพ่ือก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 

0.00 5,800.00 0.00 5,800.00 

1.2.7 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ เพ่ือวิเครำะห์
หำ SO SC SA  ครั้งที ่1  

0.00 8,800.00 0.00 8,800.00 

1.2.8 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ เพ่ือก ำหนด 
SO SC SA และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 

0.00 5,800.00 0.00 5,800.00 

1.2.9 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์เพ่ือทบทวน
และก ำหนดยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

0.00 5,800.00 0.00 5,800.00 

1.2.10 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ เพ่ือทบทวน
และก ำหนดโครงกำรหลัก ครั้งที่ 1 

0.00 5,800.00 0.00 5,800.00 

1.2.11 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ เพ่ือทบทวน
และก ำหนดโครงกำรหลัก ครั้งที่ 2 

0.00 5,800.00 0.00 5,800.00 

1.2.12 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2567 

0.00 143,600.00 0.00 143,600.00 

1.2.13 โครงกำรประชุมแบ่งควำมรับผิดชอบค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด  0.00 7,800.00 0.00 7,800.00 
1.2.14 โครงกำรบริิหำรส ำนักงำน  

 
0.00 713,500.00 0.00 713,500.00 



 
 

29 
 

ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมนักศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน 
2.1.1 โครงกำรพัฒนำผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำ 0.00 404,000.00 0.00 404,000.00 
2.1.2 จ ำนวนโครงกำรที่พัฒนำ soft skill ให้กับนักศึกษำ 0.00 349,800.00 0.00 349,800.00 
2.1.3 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ วิศวกรสงัคมผู้ประกอบกำรใหมฝ่ึกหัด(Startup) 

ที่เกิดจำกกำรบม่เพำะของมหำวิทยำลัย 
3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000 

2.1.4 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค ์

0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำร และยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
3.1.1 โครงกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็น

เลิศ (EdPEx) 
11,500.00 0.00 0.00 11,500.00 

3.1.2 โครงกำรปรับปรุงกฎหมำยเพื่อตอบสนองกำรเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

0.00 720,000.00 0.00 720,000.00 

3.1.3 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำพ้ืนท่ียั่งยืน ส ำหรับกำร
บริหำรจดักำรทรัพยำกรชุมชน 

1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 

3.1.4 โครงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลกำรสู่มหำวิทยำลยัแห่งควำมสุข 318,530,200.00 53,907,400.00 0.00 372,437,600.00 
3.1.5 โครงกำรปรับปรุงภำพลักษณ์และส่งเสริมกำรตลำด 0.00 201,000.00 0.00 201,000.00 
3.1.6 โครงกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน 9,219,200.00 14,826,020.00 0.00 24,045,220.00 
3.1.7 โครงกำรจดัประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 
3.1.8 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัสีเขยีว 0.00 4,469,500.00 0.00 4,469,500.00 
3.1.9 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ อำคำรสิ่งก่อสร้ำง และสำธำรณูปโภค 0.00 2,969,500.00 0.00 2,969,500.00 
3.2.1 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพของมหำวิทยำลัย 0.00 109,300.00 0.00 109,300.00 
3.2.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 1,000,000.00 0.00 109,300.00 1,109,300.00 
3.3.1 โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรมหำวิทยำลัยสูค่วำมเป็น Digital 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
แผ่นดิน รำยได้ กองทุนพัฒนำนักศึกษำ 

3.4.1 โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมเพื่อเขำ้สู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น ของบุคลำกร
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

0.00 108,000.00 0.00 108,000.00 

รวมทั้งสิ้น 335,860,900.00 81,432,020.00 109,300.00 417,405,220.00 
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ยุทธศำสตร์ที ่1  พัฒนำกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์และกำรจัดกำรงบประมำณ โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  วัตถุประสงค์ 1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์และกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ และกำรติดตำมประเมินผล โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ 
    ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
แผ่นดิน รำยได้ 

1 พัฒนำกำร
บริหำรเชิง
ยุทธศำสตร์ และ
กำรติดตำม
ประเมินผลกำร
ปฎิบัติงำน 

1.1 โครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร กำรใช้
งำนระบบ erp 

ร้อยละของบุคลำกร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
งำนระบบ เข้ำร่วม
ประชุม อบรม 

80 ร้อยละ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
ระบบ erp ได้มีควำม
ช ำนำญเกี่ยวกับกำรใช้
งำนและ แก้ปัญหำ 
เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้
งำนได้ ตลอดจนสำมำรถ 
รำยงำนผล กำรใช้
งบประมำณ ของ
หน่วยงำนได้ถูกต้อง 
ถ่ำยทอดไปสูห่น่วยงำนได้ 
และเข้ำใจเกี่ยวกับเมนู
ต่ำงๆของระบบกำร
ท ำงำนของระบบ erp 
และขั้นตอนกำรจัดท ำ 
โครงกำร กำรบันทึก
กิจกรรม ในระบบerp  

0.00 22,000.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.2 โครงกำรประชุม
สร้ำงควำมเข้ำใจ
ตัวช้ีวัดของแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำรของมหำวิทยำลยั 

ร้อยละผู้เข้ำร่วม
ประชุมมีควำมเข้ำใจ
ตัวช้ีวัด 

80 ร้อยละ 1. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ตัวช้ีวัด ค ำนิยำม กำร
จัดเก็บข้อมลู ให้ไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 
2. เพื่อให้กำรน ำไปปฏิบตัิ
และกำรรำยงำนผล เกดิ

0.00 6,750.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
แผ่นดิน รำยได้ 

ควำมถูกต้องของข้อมูลมำก
ยิ่งข้ึน 

1.3 โครงกำรประชุม
จัดท ำค ำรับรองของ
คณบดี ผู้อ ำนวยกำร 
หัวหน้ำงำน 

ร้อยละผู้เข้ำร่วม  100 ร้อยละ 1. เพื่อเป็นหลักประกัน
กำรปฏิบัติงำนตำมแผน 
ให้เกิดผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยและ ระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
กำรประเมินและควำม
เหมำะสมในกำร
มอบหมำยควำม
รับผิดชอบ 

0.00 2,550.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกังำน
อธิกำรบด ี

1.4 โครงกำรสัมมำ
เชิงปฏิบัติกำรกำร
ถ่ำยทอดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนปี 66 มุ่งสู่
อนำคตของ
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ข้ำร่วมโครงกำร  

80 ร้อยละ เพื่อถ่ำยทอดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนปีงบประมำณ 
2566 มุ่งสู่อนำคต  

0.00 39,000.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.5 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ฯเพื่อ
วิเครำะห์และทบทวน
ศักยภำพองค์กร  

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ข้ำร่วมโครงกำร  

 80 ร้อยละ ทบทวนแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 – 
2570  และจัดท ำแผนกล
ยุทธ์มหำวิทยำลยั 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2566 - 2570 และจัดท ำ

0.00 5,800.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
แผ่นดิน รำยได้ 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2567  

1.6 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ฯ เพื่อ
ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ค่ำนิยม 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ข้ำร่วมโครงกำร  

80 ร้อยละ ทบทวนแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 – 
2570  และจัดท ำแผนกล
ยุทธ์มหำวิทยำลยั 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2566 - 2570 และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2567  

0.00 5,800.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกังำน
อธิกำรบด ี

1.7 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ เพื่อ
วิเครำะหห์ำ SO SC 
SA  ครั้งท่ี 1  

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ข้ำร่วมโครงกำร  

80 ร้อยละ ทบทวนแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 – 
2570  และจัดท ำแผนกล
ยุทธ์มหำวิทยำลยั 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2566 - 2570 และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2567  

0.00 8,800.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.8 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ เพื่อ
ก ำหนด SO SC SA 
และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ครั้งท่ี 2 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ข้ำร่วมโครงกำร  

80 ร้อยละ ทบทวนแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 – 
2570  และจัดท ำแผนกล
ยุทธ์มหำวิทยำลยั 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2566 - 2570 และจัดท ำ

0.00 5,800.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
แผ่นดิน รำยได้ 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2567 

1.9 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์เพื่อ
ทบทวนและก ำหนด
ยุทธศำสตร์และกล
ยุทธ์ 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ข้ำร่วมโครงกำร  

80 ร้อยละ ทบทวนแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 – 
2570  และจัดท ำแผนกล
ยุทธ์มหำวิทยำลยั 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2566 - 2570 และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2567  

0.00 5,800.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.10 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ เพื่อ
ทบทวนและก ำหนด
โครงกำรหลัก ครั้งท่ี 1 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ข้ำร่วมโครงกำร  

80 ร้อยละ ทบทวนแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 – 
2570  และจัดท ำแผนกล
ยุทธ์มหำวิทยำลยั 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2566 - 2570 และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2567  

0.00 5,800.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.11 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ เพื่อ
ทบทวนและก ำหนด
โครงกำรหลัก ครั้งท่ี 2 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ข้ำร่วมโครงกำร  

80 ร้อยละ ทบทวนแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 – 
2570  และจัดท ำแผนกล
ยุทธ์มหำวิทยำลยั 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2566 - 2570 และจัดท ำ

0.00 5,800.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
แผ่นดิน รำยได้ 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2567  

1.12 โครงกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร 
ทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท ำแผนปฏบิัติ
กำร ปีงบประมำณ 
2567 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ข้ำร่วมโครงกำร  

80 ร้อยละ ทบทวนแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2566 – 
2570  และจัดท ำแผนกล
ยุทธ์มหำวิทยำลยั 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2566 - 2570 และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2567  

0.00 143,600.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.13 โครงกำรประชุม
แบ่งควำมรับผดิชอบ
ค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัด  

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ข้ำร่วมโครงกำร  

80 ร้อยละ จัดประชุมควำม
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวช้ีวัดของ
มหำวิทยำลยั 

0.00 7,800.00 กองนโยบำย
และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

1.14 โครงกำรบริิหำร
ส ำนักงำน  

ร้อยละกำรเบิกจำ่ย
งบประมำณ  

 90 ร้อยละ กำรบริหำรจัดกำรระบบ
บริหำรงำนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนและกำรใช้
บริกำรของกองนโยบำย
และแผน 

0.00 713,500.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

4. กำรยกระดับ
มำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำ 

4.1 โครงกำรประชุม
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพฯ 
ระดับมหำวิทยำลัย 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ที่เข้ำร่วมประชุม ไม่
น้อยกว่ำ  

80  ร้อยละ 1.เพื่อพัฒนำระบบและ
กลไกกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำของ
มหำวิทยำลยั 
2.เพื่อก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนประกัน

0.00 6,300.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
แผ่นดิน รำยได้ 

คุณภำพกำรศึกษำให้
เป็นไปตำมแผน
ด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

4.2 โครงกำรอบรม
กำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

ร้อยละของผูเ้ข้ำร่วม
โครงกำรมคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจเรื่องกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
เพิ่มมำกข้ึน  

 80 ร้อยละ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ให้กับอำจำรย์และ
บุคลำกรเพื่อน ำไปใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำร
หลักสตูร 

0.00 85,400.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

4.3 โครงกำร VRU 
EdPEx Sharing 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ที่เข้ำร่วมประชุม  

 80 ร้อยละ เพื่อเผยแพร่และ
แลกเปลีย่นประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบริหำรจดักำร
ตำมแนวทำงเกณฑ์ 
EdPEx ทั้งในระดับ
มหำวิทยำลยั คณะ และ
หน่วยงำนสนับสนุน 

114,000.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

4.4 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรเพื่อ
ยกระดับคุณภำพ
องค์กรสู่ควำมเป็นเลศิ 

ร้อยละของบุคลำกร
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพตำม
กลุ่มเป้ำหมำย ไม่
น้อยกว่ำ 

 80 ร้อยละ เพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลยัให้มีคณุภำพ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรน ำเครื่องมือจำกกำร
พัฒนำศักยภำพ มำ
พัฒนำระบบงำน EdPEx 
ของมหำวิทยำลัยให้ดีขึ้น 

362,000.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
แผ่นดิน รำยได้ 

4.5 โครงกำรพัฒนำ
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน 
EdPEx 

ร้ิอยละของบุคลำกร
ที่ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจ
ประเมินภำยในตำม
เกณฑ์ EdPEx จำก
กลุ่มเป้ำหมำยไม่
น้อยกว่ำ 

 80 ร้อยละ เพื่อพัฒนำผู้ตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน 
ตำมเกณฑ์ EdPEx ใช้ใน
กำรตรวจประเมิน
คุณภำพตำมเกณฑ์ 
EdPEx ทั้งระดับคณะ 
หน่วยงำนสนับสนุน และ
มหำวิทยำลยั 

289,600.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

4.6 โครงกำร
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ศึกษำดูงำน EdPEx 

จ ำนวนองค์กรที่มี
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือศึกษำดู
งำน EdPEx  

2  องค์กร เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ศึกษำดูงำนองค์กรที่มี
ควำมเป็นเลิศด้ำน EdPEx 
และน ำควำมรู้ที่ได้มำ
พัฒนำงำน EdPEx ของ
มหำวิทยำลยัให้มีควำม
เป็นเลิศ 

128,500.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

4.7 โครงกำรกำร
ประเมินคุณภำพ 
EdPEx ระดับ
หน่วยงำนสนับสนุน 
ด้วยระบบ TQA 
Smart-Ex 

รำยงำน Feedback 
report จำก
คณะกรรมกำร
ประเมิน  

 6  หน่วยงำน 1. เพื่อประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
EdPEx ของหน่วยงำน
สนับสนุน ผำ่นระบบ 
TQA Smart-Ex 
2. เพื่อน ำ Feedback 
report จำก
คณะกรรมกำรประเมินมำ
จัดท ำแผนพัฒนำปรบัปรุง
กำรท ำงำนของหน่วยงำน
สนับสนุนให้มี
ประสิทธิภำพ 

210,000.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
แผ่นดิน รำยได้ 

4.8 โครงกำรกำร
ประเมินคุณภำพ 
EdPEx ระดับ
มหำวิทยำลยั 

ค่ำคะแนนประเมิน
คุณภำพ
มหำวิทยำลยัตำม
เกณฑ์ EdPEx ระดับ
มหำวิทยำลยั  

 270  คะแนน เพื่อตรวจประเมิน
คุณภำพมหำวิทยำลัยตำม
เกณฑ์ EdPEx ระดับ
มหำวิทยำลยั และน ำ
ข้อมูลป้อนกลับจำก
คณะกรรมกำรประเมินมำ
พัฒนำมหำวิทยำลัยใหม้ี
ควำมเป็นเลิศ 

99,600.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

4.9 โครงกำรกำร
ประชุมกำรด ำเนินงำน 
EdPEx  

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ที่เข้ำร่วมประชุม  
ไม่น้อยกว่ำ 

 80 ร้อยละ เพื่อก ำกับติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน EdPEx จำก
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

91,200.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

4.10 โครงกำรกำร
ประชุมกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละของจ ำนวนผู้
ที่เข้ำร่วมประชุม  
ไม่น้อยกว่ำ 

 80 ร้อยละ เพื่อก ำกับติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของกำรจัด
อันดับ SDGs และ U-
multirank ของ
มหำวิทยำลยั  

17,100.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

4.11 โครงกำรกำร
บริหำรงำน EDPEx 

ร้อยละกำรเบิกจำ่ย
ของกำรบริหำรงำน 
EdPEx ไม่น้อยกว่ำ 

 80 ร้อยละ เพื่อบริหำรจดักำรงำน
โครงกำร EdPEx ให้มี
ประสิทธิภำพ และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินงำน 

188,000.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

4.12 โครงกำรกำร
พัฒนำคุณภำพระบบ
กำรจัดกำรควำมรู ้

คู่มือกำรด ำเนินงำน
ตำม ISO 30401 
:2018 ระดับ
มหำวิทยำลยั  

 1  เล่ม 1. เพื่อให้องค์กรเข้ำใจ
องค์ประกอบท่ีส ำคญัของ 
ISO 30401 : 2018 
ระบบกำรจัดกำรควำมรู ้
2. เพื่อพัฒนำระบบกำร
จัดกำรควำมรู้ขององค์กร

750,000.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
แผ่นดิน รำยได้ 

ให้เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนสำกล ISO 
30401: 2018 ระบบกำร
จัดกำรควำมรู ้
3. เพื่อวำงแผนและ
ด ำเนินกำรขอค ำรับรอง
ตำมกรอบมำตรฐำน ISO 
30401: 2018 ระบบกำร
จัดกำรควำมรู ้

4.13 โครงกำรกำร
ตรวจประเมิน 
ISO30402 

มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำน  

 ISO30401:2018  เพื่อตรวจประเมินรับรอง
มำตรฐำนคุณภำพ ISO 
30401: 2018 
Knowledge 
Management ระดับ
มหำวิทยำลยั 

192,600.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

4.14 โครงกำรกำร
บริหำรงำน KM 

ร้อยละกำรเบิกจำ่ย
ของกำรบริหำรงำน 
KM  

 ร้อยละ 80  เพื่อบริหำรจดักำรงำน
ด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ ให้
มีประสิทธิภำพ และ
อ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรด ำเนินงำน 

57,400.00 0.00 งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองนโยบำย

และแผน 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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ยุทธศำสตร์ที ่2  สร้ำงเสริมนักศึกษำให้เกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ แบบผสมผสำน สร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ 2  นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษท่ี 21 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน และมีกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้ด ำเนินงำน ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 

แผ่นดิน รำยได้ 

2.1 พัฒนำทักษะ
ของนักศึกษำด้วย
กระบวนกำรทำง
วิศวกรสังคม และ
แบบผสมผสำน 

2.1.1 โครงกำร
พัฒนำผลงำนเชิง
ประจักษ์ของ
นักศึกษำ 

จ ำนวนผลงำนของ
นักศึกษำท่ีได้รับกำร
เผยแพร่ในระดับชำต ิ

130  ผลงำน - สนับสนุนเงินรำงวัลให้แก่
นักศึกษำท่ีมีผลงำนเชิง
ประจักษ์ สร้ำงช่ือเสียง
ให้แก่มหำวิทยำลัย 

- สนับสนุนค่ำลงทะเบียน
เรียนให้แก่นักศึกษำทีม่ี
ควำมสำมำรถดำ้นกีฬำ 

0.00 404,000.00 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

2.1.2 โครงกำร
พัฒนำทักษะ Soft 
Skill ให้กับนักศึกษำ 

ร้อยละของนักศึกษำ
ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ 
soft skill เพื่อใหน้ักศึกษำ
เป็นผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงนวัตกรรม กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร กำรมภีำวะ
ผู้น ำ ที่ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก 
ผสมผสำนทักษะดิจิทลักับ
ควำมเข้ำใจทำงสังคม และ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรม 
ประเมินควำมส ำเรจ็ และมี
กำรจัดกำรควำมรู ้

0.00 349,800.00 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้ด ำเนินงำน ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 

แผ่นดิน รำยได้ 

2.2 สร้ำงเครือข่ำย
ศิษย์เก่ำ 

2.2.1 สร้ำง
เครือข่ำยศิษยเ์ก่ำ 

จ ำนวนเครือข่ำย 1  เครือข่ำย -  จัดท ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ 
ได้แก่ ศิษย์เก่ำคณะต่ำง ๆ 
ศิษย์เก่ำที่ภูมลิ ำเนำใน
จังหวัดเดียวกัน เป็นต้น 

 - จัดกิจกรรมสำนสมัพันธ์
ระหว่ำงศิษย์เก่ำกับศิษย์
ปัจจุบัน 

0.00 0.00 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

2.3 ท ำนุบ ำรุง 
เผยแพร่ ศลิป 

วัฒนธรรม 

2.3.1 โครงกำร
ส่งเสริมกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์

จ ำนวนผลงำน/
นวัตกรรม จำกกำร
ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม 

2  ผลงำน - ส่งเสริมกำรน ำเสนอ
ผลงำนศลิปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรม 

- ประกวดผลงำนศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดรำยได ้

100,000.00 0.00 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

2.4 พัฒนำกำร
ให้บริกำรสู่ควำมเป็น
เลิศ 

2.4.1 โครงกำร
ปรับปรุงกำร
ให้บริกำรสู่
ศูนย์บริกำร One 
stop service 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำร 

4.51 ค่ำเฉลี่ย - ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

- ส ำรวจปัญหำ และแนวทำง
กำรให้บริกำรร่วมกัน 

0.00 0.00 กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

 
  



 
 

42 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำร และยึดหลักธรรมำภิบำล เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
 วัตถุประสงค์ 3 บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำและควำมม่ันคงในสำยอำชีพ และกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้ด ำเนินงำน ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 

แผ่นดิน รำยได้ 

3.1 ยกระดับ
ส ำนักงำน
อธิกำรบดีให้เป็น
ศูนย์กลำงกำร
บริกำรให้
สอดคล้องกับ 
พันธกิจของ
มหำวิทยำลยั 

3.1.1 โครงกำร
ประเมินตำม
เกณฑ์คณุภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็น
เลิศ (EdPEx)  

3.1.1.1 ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อกำรด ำเนินกำร
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

80 ร้อยละ - พัฒนำระบบกำร
ท ำงำนเพื่อปิดช่องว่ำง
ของกำรพัฒนำตำม
เกณฑ์ EdPEx 
- พัฒนำระบบกำร
ถ่ำยทอดวิธีกำร
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ 
EdPEx 
- รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ 
EdPEx 

11,500 
 

0.00 - กองกลำง 
- กองนโยบำย
และแผน 
- กองพัฒนำ
นักศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำร 
ทัง้ 3 กอง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.1.2 ผลกำร
ประเมินตนเองตำม
เกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
(EdPExX)ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

80 คะแนน - ตรวจประเมินตำม
เกณฑ์คณุภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลศิ 
(EdPExX)ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

0.00 5,500 งำนบริหำร
ทั่วไป 

ผู้อ ำนวยกำร 
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.1.3 จ ำนวน
บุคลำกรที่เข้ำร่วม
กำรตรวจประเมิน
ตนเองตำมเกณฑ์

50 คน 0.00 0.00 งำนบริหำร
ทั่วไป 

ผู้อ ำนวยกำร 
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้ด ำเนินงำน ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 

แผ่นดิน รำยได้ 

คุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อกำรด ำเนินกำร
ที่เป็นเลิศ 
(EdPExX)ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.2 โครงกำร
ปรับปรุงกฎหมำย
เพื่อตอบสนอง
กำรเป็นศูนย์กลำง
กำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.2.1 จ ำนวนกำร
ปรับปรุงกฎหมำย
เพื่อตอบสนองกำร
เป็นศูนย์กลำงกำร
ให้บริกำรของ
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

2 ฉบับ - พัฒนำ ปรับปรุง 
พรบ. กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศ 
- บริกำรจัดกำรงำนนิติ
กำร 
- กำรรับรู้ พ.ร.บ.
ข้อมูลส่วนบุคคล  
(Personal Data 
Protection Act: 
PDPA) 

0.00 720,000.00 งำนนิติกำร ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.3 โครงกำร
ศูนย์กำรเรียนรู้ 
เพื่อเป้ำหมำยกำร
พัฒนำพ้ืนท่ียั่งยืน 
ส ำหรับกำรบรหิำร
จดักำรทรัพยำกร
ชุมชน 
 

3.1.3.1 จ ำนวนกำร
เข้ำร่วมประชุม
เครือข่ำย
มหำวิทยำลยัยั่งยืน
แห่งประเทศไทย 

4 ครั้ง เข้ำร่วมประชุมเครือข่ำย
มหำวิทยำลยัยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย ตำมที่
ก ำหนด 

1,100,000.00 0.00 งำนภูมิทัศน์
และ

สิ่งแวดล้อม 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.4 โครงกำร
บริหำรและพัฒนำ

3.1.4.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย

90 ร้อยละ - กำรบริหำรเงินเดือน 
ค่ำตอบแทนและเงิน

318,530,200.00 53,907,400.00 งำนกำรเงิน
และบัญช ี

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน



 
 

44 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้ด ำเนินงำน ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 

แผ่นดิน รำยได้ 

บุคลกำรสู่
มหำวิทยำลยัแห่ง
ควำมสุข 

งบประมำณด้ำน
บุคคล 

ประจ ำต ำแหน่ง ค่ำ
ล่วงเวลำและ
ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำน เสำร์-
อำทิตย์  
- บริหำรกองุทน
สวัสดิกำรพนักงำน
มหำวิทยำลยั 
- บริหำรกำรสรรหำ
และคัดเลือกบุคลำกร 
- บริหำรระบบกำร
ประเมินผลบุคลำกร 

อธิกำรบด ี

3.1.5 โครงกำร
ปรับปรุง
ภำพลักษณ์และ
ส่งเสริมกำรตลำด 

3.1.5.1 จ ำนวน
ช่องทำงของสื่อเพื่อ
กำรประชำสัมพันธ์ 
สร้ำงภำพลักษณ์
ของมหำวิทยำลัย 

1  ช่องทำง - วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อ
ปรับปรุงภำพลักษณ์
และส่งเสรมิกำรตลำด 
- ด ำเนินกำรตำมแผน
ที่วำงไว้ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 
- ติดตำมควำมคืบหน้ำ
กำรด ำเนินกำรตำม
แผนงำน/โครงกำร 
และรำยงำนสรุป และ
ประเมินผล
ควำมก้ำวหน้ำกำร

0.00 90,000.00 งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.5.2 จ ำนวนกำร
ผลิตนติยสำรเพื่อ
กำรประชำสัมพันธ์ 
และสร้ำง
ภำพลักษณ ์

3  ฉบับ 0.00 20,000.00 งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.5.3 จ ำนวนกำร
ผลิตและเผยแพร่
สื่อเพื่อกำรสร้ำง

8  ครั้ง 0.00 50,000.00 งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้ด ำเนินงำน ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 

แผ่นดิน รำยได้ 

ภำพลักษณ์  
 

ด ำเนินกำร 
- รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมกำร
ปรับภำพลักษณ์
องค์กรและส่งเสริม
กำรตลำดให้กับ
คณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลยัเพื่อ
พิจำรณำ 
- ถอดบทเรียนกำร
ด ำเนินงำนปรับ
ภำพลักษณ์องค์กรและ
ส่งเสริมกำรตลำดและ
มีกำรเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วย
รูปแบบสื่อดจิิทัล 
 

3.1.5.4 จ ำนวน
สื่อมวลชนเข้ำร่วม
กิจกรรม 
 

8  ส ำนัก 0.00 20,000.00 งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.5.5 จ ำนวนกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนภำพลักษณ์
และส่งเสรมิ
กำรตลำด 

2  
 

ครั้ง 0.00 21,000.00.00 งำนสื่อสำร
องค์กรและ
กำรตลำด 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.6 โครงกำร
พัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรส ำนักงำน 
 

3.1.6.1 ร้อยละกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

80 ร้อยละ กำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณตำมแผนท่ี
ก ำหนด 

9,219,200.00 14,826,020.00 กองกลำง ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.7 โครงกำรจัด
ประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบบรหิำร

3.1.7.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำม

100 ร้อยละ กำรบริหำรจัดกำรงำน
ประชุม 

0.00 700,000.00 งำนบริหำร
ทั่วไป 

(งำนเลขำฯ), 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้ด ำเนินงำน ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 

แผ่นดิน รำยได้ 

จัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 

แผนกำรจดัประชุม งำนบริหำรงำน
บุคคล 

 

3.1.8 โครงกำร
พัฒนำ
มหำวิทยำลยัสี
เขียว 

3.1.8.1 ร้อยละ
ควำมหนำแน่นกำร
พัฒนำและรักษำ
พื้นที่สีเขียว 

60 ร้อยละ 1. พัฒนำปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
2. พัฒนำและบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนำและบริหำร
จัดกำรของเสยี 

0.00 1,500,000.00 งำนภูมิทัศน์
และ

สิ่งแวดล้อม 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.8.2 ร้อยละกำร
ลดลงของกำรใช้
พลังงำน/
ทรัพยำกร/
สำธำรณูปโภค
ภำยในมหำวิทยำลัย 

5 ร้อยละ งำนภูมิทัศน์
และ

สิ่งแวดล้อม 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.9 โครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อำคำรสิ่งก่อสร้ำง 
และสำธำรณูปโภค 

3.1.9.1 ร้อยละกำร
เพิ่มขึ้นของอำคำร
หรือสิ่งก่อสรำ้ง 

20 ร้อยละ ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพื่อ
ส่งเสริมต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ 
Productive 
Learning (Learning 
Space) 

0.00 2,969,500.00 งำนอำคำร
สถำนท่ี 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.1.9.2 ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำร
พัฒนำระบบกำร
สัญจร 

4.51 ค่ำเฉลี่ย ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ระบบถนนและที่จอด
ระ ระบบทำงจักรยำน
และทำงเดินเท้ำ 

งำนบริหำรงำน
บุคคล 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี



 
 

47 
 

กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้ด ำเนินงำน ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 

แผ่นดิน รำยได้ 

3.2 เสริมศักยภำพ
ของบุคลำกรสู่กำร
เป็นนักนวัตกร 

3.2.1 โครงกำร
ส่งเสริมกำร
จัดกำรควำมรู้เพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
ของมหำวิทยำลัย 

3.2.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่อพัฒนำ
คุณภำพของ
มหำวิทยำลยั 

3 ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

- วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อส่งเสรมิ
กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อ
พัฒนำคุณภำพของ
มหำวิทยำลยั 
- ด ำเนินกำรตำมแผน
ที่ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 
- ด ำเนินกำรตำมแผน
ที่ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80   
- ติดตำมและ
ประเมินผล 
- ทบทวนและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน 

0.00 109,300.00 งำนบริหำรงำน
บุคคล 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.2.2 โครงกำร
พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร 

3.2.2.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร 

3 ระดับ
ควำมส ำเร็จ 

- วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อกำร
พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร 
- ด ำเนินกำรตำมแผน
ที่ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 
- ด ำเนินกำรตำมแผน
ที่ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80   

1,000,000.00 0.00 งำนบริหำรงำน
บุคคล 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย หน่วยนับ 
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน/ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้ด ำเนินงำน ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 

แผ่นดิน รำยได้ 

- ติดตำมและ
ประเมินผล 
- ทบทวนและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำน 

3.3 พฒันำระบบ
กำรบริกำรที่มี
ควำมต่อเนื่อง 

3.3.1 โครงกำร
พัฒนำระบบ
บริหำร
มหำวิทยำลยัสู่
ควำมเป็น Digital 

3.3.1.1 ควำมเร็ว
ของสัญญำณ
อินเตอร์เนต็ผ่ำน
เครือข่ำย WIfi 

2  Gbps จัดหำทรัพยำกรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และระบบเครือข่ำย 

0.00 1,500,000.00 กองกลำง ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.3.1.2 ร้อยละกำร
เบิกจ่ำย 

95 ร้อยละ   กองกลำง ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

 
3.4 กำรส่งเสรมิ
กำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น  

3.4.1 โครงกำร
เตรียมควำมพร้อม
เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ที่สูงข้ึน ของ
บุคลำกร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี

3.4.1.1 ร้อยละของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนท่ีเข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
ของบุคลำกร
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 

60 ร้อยละ - กำรเตรยีมควำม
พร้อมและสร้ำงแรง
บันดำลใจในกำรเข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 

0.00 108,000.00 งำนบริหำรงำน
บุคคล 

ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี



 

ส่วนที่ 3.  
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแผนกลยุทธ์ 

4.1 แนวทำงกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์  
  1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นประจ ำทุก
ไตรมำส 
4.2 แนวทำงกำรรำยงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
  1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นประจ ำทุก
ไตรมำส 
 




