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แผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ฉบับนี้ 
เป็นแผนกลยุทธ์ท่ีได้จัดท ำขึ้นโดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมระดับมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรส ำนัก หัวหน้ำงำนและบุคลำกรท่ีร่วมกันระดมควำม คิดเห็น ก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย 
โครงกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ ในระยะ 5 ปี ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี และกำรพิจำรณำผลกระทบกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ในสังคมโลกอย่ำงมีพลวัต ไม่ว่ำจะเป็นอิทธิพลกระแสโลกำภิวัตน์ ปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจและกำรเงินของโลก 
ผลกระทบวิกฤตกำรณ์ทำงด้ำนพลังงำนและส่ิงแวดล้อม ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ประกอบกับกำรเปล่ียนแปลงภำยในและภำยนอกองค์กร ประชำกร กำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน   กำรพัฒนำท่ียั่งยืนบนฐำนของกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อ ใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคล่ือน
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ แผนกลยุทธ์นี้จะบังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมได้นั้น จ ำเป็นต้องอำศัยพลังและกำรมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงำนร่วมกับกำรบริหำรจัดกำร
และกำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับนี้ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและอนุมัติจำก คณะกรรมกำรบริหำร  คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลำกร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรให้ควำมรู้และข้อเสนอแนะ ซึ่งรำยละเอียดในแผนกลยุทธ์ ฉบับนี้   
ประกอบด้วย  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก กำรเช่ือมโยงนโยบำยสภำมำวิทยำลัย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร แผนท่ียุทธศำสสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ โครงกำรและกิจกรรมและกำรก ำกับติดตำมประเมินผล เพื่อให้สำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนได้อย่ำงรวดเร็ว  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกลยุทธ์
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำยในต่ำงๆ ในช่วงระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำต่อไป   
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บทที่  1 
ปัจจัยภำยในและปัจจยัภำยนอกที่มีผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ 

  สถำนกำรณ์ กำรเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ได้น ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ในปีท่ี
ผ่ำนมำ น ำมำวิเครำะห์และปรับปรุงรวมถึงกำรน ำทิศทำงร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ของชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของชำติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 
2560-2564 ยุทธศำสตร์กำรให้บริกำร กระทรวงศึกษำธิกำร กรอบแผนอุดมศึกษำ 15 ปี ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ. ) พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พ.ศ. 2547 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยมำเป็นกรอบ แนวคิดในกำร
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
  1.1 ปัจจัยภำยนอก  
       1.1.1 ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  
   วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ”  
     ยุทธศำสตร์  
   1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ  
      (1)กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบ ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  
      (2)กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอรัปช่ัน สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม  
      (3)กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำร บริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝ่ังทะเล  
         (4)กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำมั่นคงรูปแบบใหม่  
       (5)กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำม สงบเรียบร้อยภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตร
ประเทศ  
      (6)กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 
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   2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ ควำมส ำคัญ  
      (1)กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจ และสร้ำงควำมเช่ือมั่น กำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนท่ีอยู่บนกำรแข่งขัน ท่ีเป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นเลิศเป็นชำติกำรค้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำใน ภูมิภำค และเป็นกำรยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ำ
มำกขึ้น 
      (2)กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำรบนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและ มีควำมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำท่ีเข้มข้นเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มและขยำย กิจกรรมกำรผลิตและบริกำร โดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำย สำขำ และในภำคบริกำรท่ีหลำกหลำยตำมรูปแบบกำร
ด ำเนินชีวิตและกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ัง เป็นแหล่งอำหำรคุณภำพ สะอำด และปลอดภัยของโลก  
      (3)กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่
สำกล และพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบันกำรเกษตรกร  
      (4)กำรพัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชำยแดน กำรพัฒนำระบบเมืองเป็นศูนย์กลำง ควำมเจริญ จัดระบบฝังเมืองท่ีมี
ประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเมือง และโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภำพ  
      (5)กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ  
      (6)กำรเช่ือมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำประเทศ ส่งเสริมควำมร่วมมือกับ
นำนำนชำติใน กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพิ่มบทบำทของไทยในองค์กรระหว่ำงประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
   3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน กรอบแนวทำงท่ีส ำคัญ  
      (1)กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของ ประเทศ  
      (2)กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึง  
      (3)กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
      (4)กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะท่ีดี  
      (5)กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบัน ครอบครัวในกำรบ่มเพำะจิตใจให้เข้มแข็ง  
   4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
      (1)กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและ สังคม  
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      (2)กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรบริหำรจัดกำรสุขภำพ  
      (3)กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
      (4)กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำม เข้มแข็งของชุมชน  
      (5)กำรพัฒนำส่ือสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ  
   5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กรอบแนวทำงท่ีดีต้องให้ควำมส ำคัญ  
      (1)กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ  
      (2)กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำร ปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
      (3)กำรพัฒนำและใช้พลังงำนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
      (4)กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดล้อม  
      (5)กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพ ภูมิอำกำศ  
      (6)กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม  
   6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
      (1)กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำด ท่ีเหมำะสม  
      (2)กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร  
      (3)กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
      (4)กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (5)กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น สำกล  
      (6)กำรพัฒนำระบบกำรให้บริหำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ  
      (7)กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
  1.1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนำฯ  ฉบับท่ี  12  เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ  5  ปี  (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศำสตร์ชำติระยะ  20  ปี  (พ.ศ. 2560-2579)   
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  ดังนั้นทิศทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ  ฉบับท่ี  12  จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ 
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ท่ีพัฒนำแล้วมีควำมมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยในปี  2579 ซึ่งก ำหนดไว้ 
ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ  20  ปี  เป็นกรอบท่ีแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12  มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีก ำหนดภำยใต้ระยะเวล 5 ปีต่อจำกนี้  ไปพิจำรณำ 
จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำท้ังจำกภำยนอกและภำยในประเทศท่ีบ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ  และกำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเส่ียงในกำรท่ีจะ 
ผลักดันขับเคล่ือนให้กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ  บรรลุผลได้ในระยะเวลำ  5  ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติระยะ  20  ปี  ท้ังนี้โดยได้ค ำนึงถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไป  ดังนั้นกำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ  ฉบับท่ี 12  จึงก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำได้  ดังนี้ 
         1 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ค่ำนิยมท่ีดี  มีจิตสำธำรณะ  และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพ 
ท่ีดี  ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนือ่งตลอดชีวิต 

2. เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมท่ีมีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำร 
พัฒนำศักยภำพ  รวมท้ังชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้ 

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้  มีเสถียรภำพและมีควำมยั่งยืน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้ 
นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก  และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน  อำหำร  และน้ ำ 

4. เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีของ 
ประชำชน 

5. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ  โปร่งใส  ทันสมัย  และมีกำรท ำงำน  เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 
6. เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค  โดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับกำรพฒันำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิต 

และบริกำรใหม่ 
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเช่ือมโยง  (Connectivity)  กับประเทศต่ำงๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภำค  ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมี 

ประสิทธิภำพ  รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ  กำรบริกำร  และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ  ท้ังในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำคและโลก 
   2   เป้ำหมำยรวม  
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ  ฉบับท่ี  12  ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  มีวินัย  มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนท่ีดีของสังคมมีควำมเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีควำมสำมำรถในกำร 
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ปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์  มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภำพกำยและใจท่ีดี  มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมี 
ควำมเป็นไทย 

2. ควำมเหล่ือมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง  เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็งประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรกำรประกอบอำชีพ 
  และบริกำรทำงสังคมท่ีมีคุณภำพอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม  กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ  40  มีรำยได้เพิ่มข้ึนอย่ำงน้อย ร้อยละ  15 

3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและดิจิทัล  มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคม 
ผู้ประกอบกำร  ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กท่ีเข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำร มีระบบกำรผลิตและให้บริกำร 
จำกฐำนรำยได้เดิมท่ีมีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น  และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้ 
บริกำรสู่ภูมิภำค เพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพและมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉล่ียร้อยละ  5  ต่อปี  และมีปัจจัย สนับสนุน อำทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และ 
กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ  ท่ีเอื้อต่อกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิตและบริกำร 

4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  มีควำมมั่นคงทำงอำหำร  พลังงำน  และน้ ำ โดยเพิ่มพื้นท่ี 
ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ  40 ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ  ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อยกว่ำ  ร้อยละ  7  ภำยในปี  2563  
เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ  มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มข้ึน  และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพื้นท่ีวิกฤต 
ให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 

5. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย  สังคมปลอดภัย  สำมัคคี  สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพิ่มควำมเช่ือมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้ง 
ทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง  ปัญหำอำชญำกรรมลดลง  ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลงมีควำมพร้อมท่ีปกป้อง 
ประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ  เกิดควำมเช่ือมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่ำ 
เป็นหุ้นส่วน  กำรพัฒนำท่ีส ำคัญในอนุภูมิภำค  ภูมิภำค  และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของไทยในอนุภูมิภำค  ภูมิภำค  และอำเซียนสูงขึ้น 

6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีมีประสิทธิภำพ  ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน  บทบำทภำครัฐในกำร 
ให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง  เพิ่มกำรใช้ระบบดิจิตัลในกำรให้บริกำร  ปัญหำคอร์รัปช่ันลดลง  และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีอิสระมำกขึ้น  โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐท่ีจัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ  และอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธุรกิจในประเทศ   ดีขึ้น  กำรใช้จ่ำยภำครัฐ 
และระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง  ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น  และดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปช่ันดีขึ้น  รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล 
เพิ่มข้ึน 
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      3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  
3.1 ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย ์

       เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
       1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน  
       2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น  
       3. คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถ เรียนรู้ด้วย ตนเองอยำ่งต่อเนื่อง  
       4. คนไทยมีสุขภำวะท่ีดีขึ้น  
       5. สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ เพิ่มข้ึน โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน 
ส่ือมวลชน และ ภำคเอกชน 

แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. ปรับเปล่ียนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสำธำรณะ  และพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์ 
2. พัฒนำศักยภำพให้มีทักษะควำมรู้  และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ  
5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและลดค่ำใช้ในระบบสุขภำพภำครัฐ  
6. พัฒนำระบบกำรดูแล  และสร้ำงสภำวะแวดล้อม 
7. ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง  
แผนงำนโครงกำรส ำคัญ  
1. แผนงำนกำรลงทุนพัฒนำเพิ่มศักยภำพปฐมวัย 
2. แผนงำนสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขและควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว 
3. แผนงำนกำรลดพฤติกรรมเส่ียงทำงสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม 
4. แผนกำรยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงำนเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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5. แผนงำนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             3.2 ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม 

      เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
      1. ลดปัญหำควำมเหล่ือมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม ท่ีแตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  
      2. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ  
      3. เพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน พึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น 

แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ  40  ท่ีมีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรท่ีมีคุณภำพของรัฐ  และมีอำชีพ  
2. กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐท้ังด้ำนกำรศึกษำ  สำธำรณสุข  และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
3. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน  กำรพัฒนำเศรษฐกิจและชุมชน  และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน  ท่ีดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน 
แผนงำนโครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรช่วยเหลือประชำกรผู้มีรำยได้น้อย  
2. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำในพื้นท่ีห่ำงไกลอย่ำงครอบคลุม  
3. โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ  ด้ำนกำรศึกษำแบบมุ่งเน้นสัมฤทธิ์  
4. โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง  
3.3 ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยังยืน  
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
1.เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน  
2. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. กำรบริหำรจดักำรเศรษฐกิจส่วนรวม  
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2. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร  
แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ  

          ภำคกำรคลัง  
1. กำรจัดเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมส่ิงแวดล้อมกำรเงิน  
2. กำรก ำหนดภูมิทัศน์และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสถำบันกำรเงิน 
3. กำรทบทวนบทบำทและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรเงินเฉพำะกิจ  
4. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงกำรเงิน 
ภำคกำรเกษตร  
5. กำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มโอกำสในกำรแข่งขันสินค้ำเกษตร 
6. โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 
7. กำรบริหำรจัดกำรพื้นท่ีเกษตรกรรม  (Zoning) 
8. กำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่  
9. กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
10. ศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร  
11. ธนำคำรพืชพันธุ์สัตว์ 
12. กำรป้องกันกำรท ำประมงผิดกฎหมำย  ขำดกำรรำยงำน  และไร้กำรควบคุม  และพัฒนำระบบกำรท ำประมงและกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำอย่ำงยั่งยืน  
13. กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์วำระแห่งชำติด้ำนสหกรณ์และแผนพัฒนำสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

        ภำคอุตสำหกรรม 
14. โครงกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
15. โครงกำรจัดต้ังศูนย์ทดสอบยำนยนต์และยำงล้อแห่งชำติ 
16. โครงกำรขยำยสถำบันพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ยำนยนต์ 
17. โครงกำรพัฒนำระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในกำรผลิตภำคอุสำหกรรม 
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18. ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ 
19. โครงกำรนวัตกรรมอำหำร 
ภำคบริกำรและกำรท่องเทียว 
20. แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกำรท่ีมีศักยภำพ 
21. แผนพัฒนำและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวหลักและแหล่งท่องเท่ียวรองของประเทศ 
22. แผนงำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียวรำยสำขำ  
23. แผนงำนส่งเสริมท่องเท่ียวในเขตพัฒนำกำรท่องเท่ียว  
24. แผนงำนพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
25. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรควบคุมจ ำนวนนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นไปตำมขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ  
26. แผนงำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวและยกระดับผู้ประกอบกำร 
27. แผนงำนส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่อุตสำหกรรมกีฬำบนฐำนควำมรู้ควำมคิดสร้ำงสรรค์  
ภำคกำรค้ำและกำรลงทุน 
28. กำรสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของสินค้ำและบริกำรของไทย 
29. กำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรท่ีครบวงจร  
30. กำรส่งเสริมกำรค้ำท่ีเป็นธรรม  
31. ปรับปรุงศูนย์บริกำรส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ  
32. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรลงทุนให้เหมำะสม 
3.4 ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
เป้ำหมำย  
1.รักษำและฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ  
2.สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ ำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ท้ังน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภำพ  
3.สร้ำงคุณภำพส่ิงแวดล้อมท่ีดีลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภำพของ ประชำชนและระบบนิเวศ  
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4.เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
5.เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริห ำรจัดกำรเพื่อลดควำมเส่ียงจำกภัยพิบัติ ควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจำกสำธำรณภัยลดลง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  สร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยัง่ยืนและเป็นธรรม  
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง สมดุล  และยั่งยืน 
3. กำรแก้ไขปัญหำวิกฤตส่ิงแวดล้อม  
4. ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
5. สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
6. บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเส่ียงด้ำนภัยพิบัติ  
7. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไกแก้ไขปัญหำ ควำมขัดแย้ง ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
8. กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำไม้เศรษฐกิจมีค่ำระยะยำว  
2. แผนงำนประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ใน 4 พื้นท่ี ลุ่มน้ ำน ำร่อง  
3. แผนงำนโครงกำรตำม  Roadmap กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยและแผ่นแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ  

พ.ศ.  2559 – 2564 
4. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืน  
5. โครงกำรเมืองสีเขียว  
6. แผนงำนด้ำนกำรลดก๊ำชเรื่องกระจก  ท่ีเหมำะสมกับประเทศ  (NAMA Roadmap)  และแผนงำนด้ำนกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลง  

     3.5 ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคงและยังยืน  
       เป้ำหมำย  
      1.ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลัก  
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      2.สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็นต่ำงทำงควำมคิดของคนในชำติสำมำรถอยู่ ร่วมกันได้อย่ำงสันติประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแกไ้ขปัญหำควำมมั่นคง  
      3.ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพิ่มข้ึน 
      4.ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมำชิกอำเซียน มิตรประเทศ และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมใน
รูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำร รักษำผลประโยชน์ของชำติ  
      5.ประเทศไทยมีควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำมท้ังภัยคุกคำมทำงทหำรและ ภัยคุกคำมอื่นๆ  
      6.แผนงำนด้ำนควำมมั่นคงมีกำรบูรณำกำรสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ เศรษฐกิจ        
      แนวทำงกำรพัฒนำ   

1. กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ซึง่สถำบันหลักของประเทศ 
2. กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภัยคุกคำมอื่นๆ  
3. กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง  เพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม   

และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
4. กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคมและควำมมั่นคงของชำติเหนืออำณำเขตทำงทะเล  
5. กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพื่อกำรพัฒนำ  เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำงแผนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงกำรพัฒนำภำยใต้กำรมีส่วนรว่ม 

ของภำคประชำชน  
แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
2. ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
3. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อนกำรร้ำยและภัยคุกคำมข้ำมชำติ  
4. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคระบำดและสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอื่นๆ  
5. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์  
6. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  
7. พัฒนำระบบกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยท้ังทำงบกและทำงทะเลของประเทศ  



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 12 
 

 

      3.6 ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล  
เป้ำหมำย  
1.ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรของภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ   
2.เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.เพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น ตัวช้ีวัด ระดับคะแนนของดัชนี กำรลดจ ำนวนกำรด ำเนินคดีกับผู้มิได้กระท ำควำมผิด 
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. ปรับปรุงโครงสร้ำง หน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ  และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย  คล่องตัว มีขนำดเหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ  
2. ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ  และสร้ำงกลไกลในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงิน  กำรคลังภำครัฐ  
3. เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล  
4. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ  ข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ  
แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
1. กำรปรับโครงสร้ำงอ ำนำจส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
2. กำรปฏิรูปกำรพัฒนำข้ำรำชกำร  
3. กำรเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพกำรบริหำรงำนแห่งรัฐ  
4. กำรปรับปรุงกฎหมำยเพื่อวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเชิงพื้นท่ี  
5. กำรบูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรส่ือสำร  (Information and communication Technology / ICT)   

ส ำหรับภำครัฐ  (Government Shared Infrastructure)  
6. กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรให้บริกำรภำครัฐ 
7. กำรพัฒนำระบบยุติธรรมชุมชนและกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
8. กำรปฏิรูปองค์กรในกระบวนกำรยุติธรรม  
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9. กำรสร้ำงกลไกล  “ยับย้ัง”  และ  “สร้ำงควำมตระหนักรู้”  เพื่อป้องกนักำรทุจริต 
10.กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำนโยบำยสำธำรณะรวมถึงกฎหมำย กฎระเบียบ ให้มีคุณภำพและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน   

                       3.7 ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์  
เป้ำหมำย  
1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบโลจิสติกส์ในภำพรวม  
2. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนระบบขนส่ง  
3. กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์  
4. กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน  
5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล  
6. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปกำร (น้ ำประปำ) 

       แนวทำงกำรพัฒนำ  
1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง  
2. กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง 
3. กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์  
4. กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน  
5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. กำรพัฒนำระบบน้ ำประปำ  

      แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ  
1. แผนงำนและโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง  
2. แผนงำนและโครงกำรพัฒนำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อรองรับกำรเปล่ียนรูปแบบกำรขนส่งสินค้ำ  
3. แผนงำนและโครงกำรพัฒนำระบบโลจิตสติกของประเทศ  
4. แผนงำนและโครงกำรพัฒนำด้ำนพลังงำน  



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 14 
 

 

5. แผนงำนและโครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. แผนงำนและโครงกำรพัฒนำสำธำรณูปกำรด้ำนน้ ำประปำ  

     3.8 ยุทธศำสตร์ที่  8  กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
     เป้ำหมำย  
     1.เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
     2.เพิ่มควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรและคุณภำพชีวิต

ของประชำชน 
      แนวทำงกำรพัฒนำ  

1. เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพณิชย์และเชิงสังคม  
2. พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี  (Technopreneur)  
3. พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  

      แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ  
1. แผนงำนส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยให้มีบทบำทน ำและใช้นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำและบริกำร  
2. แผนงำนส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยให้เป็นเจ้ำของห่วงโซ่มูลค่ำเพิ่มสูงในตลำดโลกในอุตสำหกรรมท่ีไทยมีศักยภำพ  (Global value Chain  Controller)  
3. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำมำตรฐำนนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ไทยเพื่อกำรน ำขึ้นบัญชีนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  

    3.9 ยุทธศำสตร์ที่  9  กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
     เป้ำหมำย  
     1.ลดช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำงภำคและมีกำรกระจำยรำยได้ท่ีเป็นธรรมมำกขึ้น  
     2.เพิ่มจ ำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  
     3.พื้นท่ีฐำนเศรษฐกิจหลักมีระบบกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพสูงและเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม  
     4.เพิ่มมูลค่ำกำรลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน 

      แนวทำงกำรพัฒนำ  
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      1.กำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงท่ัวถึง  
        2.กำรพัฒนำเมือง  
         3.กำรพัฒนำพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 
      แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
    ภำคเหนือ  
    1. โครงกำรพัฒนำกลุ่มท่องเท่ียวอำรยธรรมล้ำนนำสู่กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์  
    2. โครงกำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภำคเหนือตอนล่ำง  
    3. โครงกำรบริหำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเพื่อป้องกันปัญหำหมอก ควันในภำคเหนือ  
    ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    4. โครงกำรขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์และพัฒนำนวัตกรรมกำรแปรรูปสินค้ำ เกษตรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    5. โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืนในภำค ตะวันออกเฉียงเหนือ  
    ภำคกลำง  
    6.โครงกำรยกระดับกิจกรรมและบริกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชำยทะเลนำนำชำติ ภำคกลำง  
    7.โครงกำรยกระดับคุณภำพกระบวนกำรผลิตและกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรให้ได้ มำตรฐำน และปลอดภัย  
    8.โครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังทะเลภำคกลำงแบบมีส่วนร่วม  
    ภำคใต้  
    9.โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงพำรำภำคใต้  
     10.โครงกำรเพิ่มผลผลิตปำล์มน้ ำมันและพื้นเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดน ภำคใต้  
    11.โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทย  
    12.โครงกำรพัฒนำเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศำสตร์ อำรยธรรมศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
    13.โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเพำะเล้ียงกุ้งและสัตว์น้ ำชำยฝ่ังท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม  
    14.โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเช่ือมโยงภำคใต้ฝ่ังอันดำมัน อ่ำวไทย และ แหล่งท่องเท่ียวตอนในท่ีมีศักยภำพ  
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    15.โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ  
    16.โครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ังทะเลภำคใต้แบบมี ส่วนร่วม 
    พื้นท่ีเมือง  
    17.โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองพื้นท่ีบริเวณชำยฝ่ังทะเล ตะวันออก  
    18.โครงกำรตดิตำมตรวจสอบและแก้ไขปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในพืน้ท่ีมำบ ตำพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง  
    19.โครงกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในพื้นท่ีบริเวณชำยฝ่ังทะเลตะวันออก  
    20.โครงกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตำก สงขลำ และหนองคำย 
      3.10 ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
      เป้ำหมำย  
      1.เครือข่ำยกำรเช่ือมโยงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีกำรใช้ ประโยชน์ได้เต็มศักยภำพ  
      2.ระบบห่วงโซ่มูลค่ำในอนุภูมิภำคและภูมิภำคอำเซียน  
        3.ประเทศไทยเป็นฐำนเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทุนท่ีส ำคัญในภูมิภำค อนุภูมิภำค อำเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีกำรพัฒนำส่วนขยำยจำกแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภำคให้ ครอบคลุม ภูมิภำคอำเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  
      4.ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำท่ีส ำคัญท้ังในทุกระดับ 
      แนวทำงกำรพัฒนำ  

1. ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ และกำรลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหำตลำดใหม่ ส ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย 
2. พัฒนำควำมเช่ือมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรนำคมในกรอบควำมร่วมมืออนุภูมิภำคภำยใต้แผนงำน GMS ,ACMECS, IMT-GT,BIMSTEC 

และ JDS และภูมิภำคอำเซียน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์  
3. พัฒนำส่งเสริมไทยเป็นฐำนของประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และกำรลงทุนท่ีโดดเด่นในภูมิภำค 
4. กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ(Outward investment) ของผู้ประกอบกำร  
5. เปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ท้ังระดับอนุภูมิภำค และภูมิภำคท่ีมีควำมเสมอภำคกัน  
6. กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ  



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 17 
 

 

7. เข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยมีบทบำทท่ีสร้ำงสรรค์ 
8. ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำคและนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคง 
9. บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำนกำรต่ำงประเทศ  
10. ส่งเสริมให้เกิดกำรปรับตัวภำยในประเทศท่ีส ำคัญ 

      แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
1. แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรไทยออกไปลงทุนในต่ำงประเทศ  
2. แผนงำนกำรพัฒนำแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภมูิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 6 ประเทศ 
3. แผนงำนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
4. แผนงำนโครงกำรท่ีส ำคัญภำยใต้กรอบเอแปค 

   1.1.3 แนวคิดและนโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำของ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่ำ กำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
      สรุปแนวคิดและนโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำของ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่ำ กำรกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรประชุมมอบนโยบำยแก่ผู้บริหำรและ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เมื่อวันท่ี 4 มกรำคม 2561 ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
      ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่ำวตอนหนึ่งว่ำ ควำมตกต่ ำของมหำวิทยำลัยไทยใน World Ranking สะท้อนถึงควำมอ่อนแอในระบบกำรศึกษำ โดยเฉพำะ
อุดมศึกษำซึ่งถือว่ำส ำคัญท่ีสุด เพรำะเป็นระดับท่ีสร้ำงบุคลำกรเพื่อประกอบเป็นทุนมนุษย์เพื่อเข้ำสู่วิชำชีพ ดังนั้น หำกกำรอุดมศึกษำมีคุณภำพตกต่ ำลง จะยิ่งสะท้อนถึงคุณภำพของ
ทรัพยำกรมนุษย์ (Mindset และ Will Power) ท่ีจะสู้คนอื่นไม่ได้ท ำ ให้ไม่สำมำรถเป็นกลไกส ำคัญในกำรสร้ำงทุนทำงปัญญำและไม่สำมำรถเอื้อให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมของชำติ   
อีกท้ังประเทศไทยติดอยู่ในกำรติดกับดักรำยได้ปำนกลำง (Middle-income Trap) จึงมีควำมจ ำเป็น ที่มหำวิทยำลัยไทย ต้องให้ควำมส ำคัญกับทิศทำงของมหำวิทยำลัยใน
ศตวรรษที่ 21 “University’s View” 

      Universities will change to meet the demands of new globalize knowledge – based economy  

      University is not the place for teaching but it is a learning space in a more flexible way and more motivated context  

      Universities have to prepare students for jobs that do not yet exist, now teaching global perspectives, resilience and creativity  
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      We must embrace non-traditional students and new platforms teaching and shift to learner–centric education with individualized 
content  

      Universities must reform to survive  

      Students want jobs and universities want employability  

      Universities can better serve their students by fully integrating classroom experience and work experience (Work Integrated Learning : 
WIL)  

        Students need to develop skills that will serve them in their careers and a focus on entrepreneurship to help support the society of 
the future  

         Nowadays, students want customization and personalized higher education  
  ท้ังนี้ เพื่อตอบสนองต่อ "กำรเรียนรู้ยุคใหม่" 

    กำรเรียนกำรท ำงำน ก ำลังจะกลำยเป็นส่ิงเดียวกัน  

    กำรเรียน คือ ควำมท้ำทำยตลอดชีวิต กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำร inspire และ motivate นักศึกษำ เป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะท ำให้เขำเปล่ียนชีวิต  

    กำรเรียนจะไม่เป็นทำงกำรอีกต่อไป สำมำรถเรียนนอกมหำวิทยำลัยท่ีไหนก็ได้ ทุกท่ี ทุกเวลำ  

     องค์กรรู้ตัวดีว่ำ พวกเขำต้องเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

    ส่ือกำรเรียนรู้แบบใหม่ (online, digital,……etc.) เป็น platform ส ำคัญเพื่อ กำรเรียนรู้และกำรท ำงำน  

    สถำบันกำรศึกษำรู้ตัวว่ำต้องเปล่ียน แต่ไปได้ช้ำมำก.....น ำไปสู่กำรควบรวม/ปิดตัว ของมหำวิทยำลัย เพื่อตอบสนองต่อ "แนวโน้มใหญ่ของโลก"  

    กำรปรับตัวเป็นสังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ยุคโลกำภิวัฒน์(Globalizing Knowledge-based Economy)  

    กำรปรับนโยบำยและเส้นทำงกำรผลิตไปสู่ภำคส่วนท่ีเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของทรัพยำกร (Value-added Segment)  

    กำรขับเคล่ือนท่ีมุ่งเน้นด้ำนผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรท่ีอำศัยองค์ควำมรู้ (Knowledge Intensive Products and Services) 
    ทิศทำงของอุดมศึกษำไทยในอนำคต ควรเป็นดังนี้  
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    กำรพัฒนำศักยภำพของคนท้ังประเทศ ท่ีจะมีกำรลงทุนส่ีแสนล้ำนบำทต่อปี กับ เด็กนักเรียน 11 ล้ำนคน หนึ่งแสนล้ำนบำทต่อปี กับอุดมศึกษำ 2 ล้ำนคน 
แต่ลงทุนไม่กี่หมื่นล้ำนบำท กับ แรงงำน 35-40 ล้ำนคน ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นเป้ำหมำยใหม่คือ "คนวัยท ำงำนและผู้สูงวัย"  

    กำรผลิตก ำลังคนท่ีมีคุณภำพสนองควำมต้องกำรตลำด ผ่ำนหลักสูตรที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย รู้หลำยศำสตร์ มีกำรลด boundary ระหว่ำงคณะ โดยก ำหนด
เป้ำหมำยท่ีคิดร่วมกับผู้ใช้ และ เปิดกว้ำง เรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลำ เน้นจัดกำรเรียนรู้ข้อเท็จจริง สถำนท่ีจริง ท ำงำนได้จริง  

    สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STEM Education & Skill, Entrepreneurship)  

    กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมองกำรใช้ประโยชน์/ผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจนแต่แรก สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมือ
กับภำคเอกชน ภำคอุตสำหกรรม และภำคส่วนต่ำง ๆ ของสังคม   

    เน้นควำมร่วมมือกับภำคประชำรัฐในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของแต่ละพื้นท่ี (AreaBased Approach) เพื่อให้มหำวิทยำลัยเป็นที่พึ่งทำงวิชำกำร ระบบข้อมูล 
สำรสนเทศ กลไกกำรจัดกำร กำรเตรียมควำมพร้อมในระดับพื้นท่ีหรือท้องถิ่น  

    กำรค้นหำ/สร้ำงควำมเป็นเลิศเฉพำะตัว เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรเติบโตระยะยำวอย่ำง ยั่งยืน  

    มหำวิทยำลัยสร้ำงเครือข่ำยร่วมกัน เช่ือมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้อง กับสภำพของโลกสมัยใหม่ท่ีมีกำรแข่งขันและกำรเปล่ียนแปลงสูงอยู่
ตลอดเวลำ ควำมจริง ท่ีก ำลังจะ เกิดขึ้นคือมหำวิทยำลัยจะด ำรงตนอย่ำงโดดเด่ียวเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงควรมี กำรแลกเปล่ียนคอนเท็นต์/หลักสูตร กำร
ช่วยกันพัฒนำคอนเท็นต์/หลักสูตร เปล่ียนตัวเองให้เป็นสถำนท่ีท่ี ผู้คนท่ัวไปท่ัวโลกนักศึกษำต่ำงมหำวิทยำลัย สำมำรถเข้ำมำเรียนรู้ได้ และมี credit transfer ซึ่งควรเอื้อ ต่อสถำบัน
วิทยำลัยชุมชนด้วย  

    ยกระดับ English Proficiency & Digital skills  

    Demand-Based Financing  
   ท้ังนี้เพื่อเป้ำหมำยคือ "ตอบโจทย์ของประเทศและโลกและยกระดับสู่ Thailand 4.0" คือ 

    เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยเน้นกำรพัฒนำ กำรผลิตก ำลังคนคุณภำพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เพื่อเปล่ียนผ่ำน
สังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจ ฐำนควำมรู้และเพิ่มคุณค่ำ(Thailand 4.0 : Value-based Economy) โดยใช้สถำบันอุดมศึกษำเป็น หัวรถจักรขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศ      
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     มหำวิทยำลัยต้องเน้นกำรวิจัยมุ่งเป้ำ ท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์บ่มเพำะและEntrepreneur เพื่อสร้ำงInnovation และต่อยอดไปสู่ Commercializationซึ่งจะท ำ
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจำกกับดักกลุ่ม ประเทศรำยได้ปำนกลำง  

    เป็นก ำลังส ำคัญในกำรสร้ำงเครือข่ำยและกระจำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในทุกระดับอย่ำงก้ำวกระโดด  

    มหำวิทยำลัยยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืน แนวคิด นโยบำย และเป้ำหมำยหลักด้ำนกำรอุดมศึกษำ University 4.0 ท่ีส่งผลต่อ Thailand 4.0 ควรเป็น
ดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  กำรอุดมศึกษำของชำติในปัจจุบัน ก ำลังเผชิญกับควำมท้ำทำย 6 ด้ำน คือ  
   1) กำรพัฒนำคนมีคุณภำพและศักยภำพสูงในภำคกำรผลิตและภำคบริกำร โดยมี แผนพัฒนำก ำลังคนของประเทศแบบมุ่งเป้ำ  
   2) กำรส่งเสริม ร่วมมือ และผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีจำกงำนวิจัยและพัฒนำตำม ยุทธศำสตร์ชำติ  
   3) กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำและเรียนรู้ให้ทันกำรก้ำวหน้ำของโลก และสำมำรถ รองรับกำรเปล่ียนแปลงในสังคมผู้สูงอำยุ  
   4) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ของนักเรียนสำยสำมัญและสำยอำชีวะ รวมท้ังผู้สูงอำยุ  
   5) กำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำแต่ละประเภทเพื่อควำมก้ำวหน้ำและควำมอยู่รอด  
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   6) กำรออกแบบ และจัดต้ังองค์กรระดับชำติท่ีจะมำขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำร อุดมศึกษำของชำติอย่ำงเร่งด่วน 
  ดังนั น กำรอุดมศึกษำจึงควรก ำหนดหลักกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 4 ด้ำน คือ รัฐบำลควรมี นโยบำยท่ีชัดเจนในกำรจัดต้ังและออกแบบ "กระทรวงกำรอุดมศึกษำ" ให้
เป็นองค์กรระดับประเทศท่ีจะ สำมำรถขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำของชำติ พร้อมท้ังมีกำรปลดล็อคปัญหำและเร่งพัฒนำกำร อุดมศึกษำของชำติเพื่อเอำชนะควำมท้ำทำยด้ำน
ต่ำง ๆ เพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศท่ีต้องกำร บรรลุตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  อีกทั ง ควรก ำหนดแผนงำนที่เป็นจุดเนน้เพื่อพัฒนำและปลดล็อคปัญหำที่ส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ ของกำรอุดมศึกษำของชำติ คือ  
    1.กำรเตรียมโครงสร้ำง ก ำลังคน ทรัพยำกรและควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อ รองรับกระทรวงกำรอุดมศึกษำท่ีจะเป็นองค์กรระดับประเทศในกำรขับเคล่ือน
กำรอุดมศึกษำของชำติ  
   2.กำรพัฒนำยุทธศำสตร์และ Roadmap ของกำรอุดมศึกษำของชำติ 20 ปี  
   3.กำรวำงแผนก ำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี  

     กำรพัฒนำก ำลังคนท่ีมีคุณภำพและทักษะท่ีจ ำเป็น ได้แก่ บัณฑิต ก ำลังคนในระบบแรงงำน บุคลำกำรทำงกำรวิจัยและนวัตกรรม และอำจำรย์  
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     กำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและข้อจ ำกัดท่ีเกี่ยวข้อง เช่นหลักสูตร กำรประเมินและกำรเข้ำสู้ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

     กำรออกแบบระบบกำรศึกษำท่ีเน้นกระบวนกำรเรียนรู้ และนวัตกรรมท่ีทันโลก เช่น Digital contents  
   4.กำรพัฒนำระบบวิจัยและนวัตกรรมของกำรอุดมศึกษำของชำติ  

     กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรและระบบนิเวศน์กำรวิจัยและ นวัตกรรมท่ีเอื้อต่อกำรท ำงำน  

     กำรพัฒนำและปรับปรุงกลไกควำมร่วมมือแบบ Proactive กับภำคเอกชน ภำคชุมชนสังคมและภำคนโยบำย 
   5.ตอบโจทย์กำรพัฒนำพื้นท่ี  
     กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและบูรณำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับจังหวัด ท้องถิ่น และ ภำคเอกชน ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องท่ี 
  1.1.4 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  
      วิสัยทัศน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเน้นกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพเป็นเลิศโดยกระบวนกำรจัดกำร เรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืน  
      พันธกิจ  
      1. สร้ำงเครือข่ำย และควำมร่วมมือกับภำคประชำชน ชุมชน ท้องถิ่น และ ผู้ประกอบกำรในกำรจัดกำรศึกษำ  
      2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ มีสมรรถนะท่ีตลำดแรงงำนต้องกำร  
          3. บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย ให้มีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลัก ธรรมำภิบำลสู่กำรเปล่ียนแปลง และกำรพัฒนำก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  
      4. วิจัย สร้ำงควำมรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล  
      5. ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีน้อมน ำแนวพระรำชด ำริ ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถ่ิน  
      ตัวชี วัดร่วม  
      1. มีฐำนข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏท่ีเข้ำไปสนับสนุนกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำ  
      2. จ ำนวนชุมชนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเข้ำไปให้ควำมรู้และพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ  
      3. จ ำนวนโครงกำรท่ีน้อมน ำแนวพระรำชด ำริมำบูรณำกำรแก้ไขปัญหำในกำรพัฒนำ ท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน  
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      ตัวชี วัด  
      1. จ ำนวนองค์กรภำครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน  
      2. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
      3. จ ำนวนแผนงำน โครงกำรพัฒนำชุมชนท่ีมีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นแกนน ำมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น  
      4. แรงงำนขอเทียบโอนควำมรู้ ประสบกำรณ์ เพื่อยกระดับคุณวุฒิกำรศึกษำเพิ่มขึ้น  
         5. สถำนศึกษำท่ีปลอดยำเสพติดเพิ่มข้ึน  
      6. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษำในพื้นท่ีรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏท่ี สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ เพิ่มข้ึน  
      7. จ ำนวนโครงกำรท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และ กีฬำท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภำค ระดับชำติ หรือนำนำชำติ  
      8. ร้อยละของประชำชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภำพเพิ่มขึ้น  
      9. จ ำนวนโครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์  
      11. จ ำนวนวิสำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำรใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนในท้องถิ่น 
      12. รำยได้ท่ีเพิ่มข้ึนของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเข้ำร่วมโครงกำร  
      13. อัตรำกำรอพยพย้ำยถ่ินของประชำกรวัยท ำงำนในท้องถิ่นลดลง  
      14. จ ำนวนโครงกำรท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ส่งเสริมควำมรู้ รัก สำมัคคี ควำมมีระเบียบ วินัยเข้ำใจสิทธิหน้ำท่ีตนเองและผู้อื่นภำยใต้พื้นฐำนของสังคม
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ในมหำวิทยำลัยและชุมชนท้องถิ่น สังคม ท้องถิ่น เพิ่มข้ึน  
      โครงกำรหลัก  
      1. ก ำหนดพื้นท่ีควำมรับผิดชอบและจัดท ำแผนในกำรใช้กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
      2. บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ท่ีใช้พัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น  
      3. ส่งเสริมและจัดกำรเรียนรู้  
      4. จัดท ำฐำนข้อมูลกลำง  
      5. บูรณำกำรพันธกิจ สัมพันธ์เพื่อพัฒนำสังคมท้อถิ่น  
      6. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน  
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      7. ส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีเหมำะสม 
      ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู  
      ตัวชี วัดร่วม : ร้อยละของโรงเรียนขั นพื นฐำนในพื นที่ ที่มีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นพี่เลี ยง  
      ตัวชี วัด  
      1. ร้อยละของควำมขำดแคลนครูในโรงเรียนขั้นพื้นฐำน ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีจ ำนวนลดลง  
      2. ร้อยละของอำจำรย์ที่เป็นต้นแบบควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับ  
      3. ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และรับวิทยฐำนะท่ีสูงขึ้น  
      4. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่ำนมำตรฐำนใบประกอบวิชำชีพครู  
      5. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏท่ีสอบบรรจุครูได้ในกำรสอบครั้งแรก  
      6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนในท้องถิ่น  
      7. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น พื้นฐำน(O-NET)แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น  
      8. จ ำนวนช่ัวโมงกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรศึกษำศำสตร์ครุศำสตร์ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำเทคนิคกำรสอนท่ีเพิ่มข้ึน  
      9. ผลกำรวิจัยเฉพำะสำขำวิชำชีพครูท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ท้ังในระดับชำติและ นำนำชำติ หรือน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตและพัฒนำครูเพิ่มขึ้น  
      10. จ ำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีกำรน ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์  
      โครงกำรหลัก  
      1.โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำครู  
      2.โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำ  
      3.โครงกำรพัฒนำสถำบันต้นแบบกำรผลิตครู  
      4.โครงกำรพัฒนำอำจำรย์เป็นอำจำรย์ต้นแบบด้ำนกำรศึกษำ 
      5.โครงกำรศูนย์พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐำน ด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning 
Community  
      6.โครงกำรพัฒนำโรงเรียนสำธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรและกำรวิจัยเป็นต้นแบบให้กับ โรงเรียนในท้องถิ่น  
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      ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
      ตัวชี วัด  
      1.จ ำนวนแหล่งกำรเรียนรู้ที่ได้รับกำรพฒันำให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ จัดกิจกรรม กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภำพ  
      2.ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อทรัพยำกรกำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพิ่มขึ้น  
      3.จ ำนวนหลักสูตรสหวิทยำกำรท่ีสนองต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  
      4.ร้อยละของอำจำรย์ที่มีใบรับรองควำมเช่ียวชำญด้ำนวิชำชีพมำตรฐำน  
      5.ร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ระดับนำนำชำติเพิ่มข้ึน  
         6.ร้อยละของอำจำรย์ที่สอบผ่ำนมำตรฐำนภำษำอังกฤษ จรรยำบรรณวิชำชีพ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสมรรถนะเฉพำะทำงวิชำชีพ  
      7.ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สำธำรณะเพิ่มข้ึน  
      8.ระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเฉล่ียของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีเมื่อทดสอบตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ CEFR 
สูงขึ้น  
      9.อัตรำกำรได้งำนท ำ/ประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี เพิ่มข้ึน  
       10. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำมีสมรรถนะเป็นท่ีพอใจของสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้น  
      โครงกำรหลัก  
         1.โครงกำรจัดหำและเพิ่มประสิทธิภำพทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้  
      2.โครงกำรพัฒนำ ปรับปรุง บูรณำกำรหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏให้มีควำมพร้อม และเป็นจุดเด่นตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ใหม่  
      3.โครงกำรควำมร่วมมือพัฒนำหลักสูตรสหวิทยำกำรและบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกับ ผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชำชีพ  
      4.โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนฝึกอบรมและพัฒนำอำจำรย์มืออำชีพ  
        5.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะเฉพำะทำงวิชำชีพ  
      6.โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนวิชำชีพบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏพัฒนำบัณฑิตให้มีทักษะ ของศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต  
      7.โครงกำรบ่มเพำะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ (Startup)  
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      ยทุธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบริหำรจัดกำร  
      ตัวชี วัด  
      1.จ ำนวนระบบ/ฐำนข้อมูลร่วมท่ีร่วมมือพัฒนำส ำเร็จตำมแผนงำนร่วม  
      2.ร้อยละของมหำวิทยำลัยท่ีจัดหำและแลกเปล่ียนทรัพยำกรกำรศึกษำร่วมตำมเกณฑ์  
      3.ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมร่วมท่ีเครือข่ำยด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จตำมแผน  
      4.มีปฏิญญำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร่วมพัฒนำท้องถิ่นภำยในปี 2560 
      5.กฎระเบียบ/ร้อยละของมหำวิทยำลัยรำชภัฏท่ีร่วมโครงกำรหรือผ่ำนกำรประเมิน EdPEx  
      โครงกำรหลัก  
      1.โครงกำรประกำศปฏิญญำรำชภัฏ 60  
      2.โครงกำรประกำศพื้นท่ีรับผิดชอบรำยมหำวิทยำลัย  
      3.โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร  
      4.โครงกำรจัดท ำแผนแม่บท จัดหำ พัฒนำทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  
      5.โครงกำรจัดท ำข้อตกลงแลกเปล่ียนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ  
      6.โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ  
      7.โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยในกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
      8.โครงกำรพัฒนำและประเมินระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  
      9.โครงกำรศึกษำ พัฒนำ และแก้ไขกฎหมำย เพื่อเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลัย 
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กำรเช่ือมโยงนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ของมหำวิทยำลัย 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ท ำกำรวิเครำะหค์วำมเช่ือมโยงและควำมสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กับ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ ภำรกิจของมหำวิทยำลัยดังนี้ 

กำรเช่ือมโยงนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 
 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2562 - 2564 แผนกลยทุธ์มหำวิทยำลัย แผนกลยุทธ์ส ำนัก 
           นโยบำยขอ้ที่ ๔  พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มธีรรมำภิบำลและเป็นองค์กร
แห่งควำมสุข  พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ท่ีมีพลวัตรในกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศ (EdPEx) โดย 

 เร่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล  
 สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้แบบนำนำชำติ พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็น

องค์กำรที่มคีวำมเป็นเลิศด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสภำพบรรยำกำศทำง
วิชำกำร  

 พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่เป็นตัวอย่ำงของชุมชนในกำรจัดกำรระบบ
นิเวศ  

 พัฒนำองค์กรแห่งควำมสุขที่อำจำรย์ บุคลำกรมคีุณภำพชีวิตที่ดี และ
สำมำรถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ำมำร่วมงำนได้  

 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของอำจำรย์ บุคลำกรและ
นักศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมกำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริ หลักปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำเนินชีวิต  

 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิผล  
 เตรียมกำรเพ่ือรองรับกำรก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับตำมหลัก

ธรรมำภิบำล 
 
 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศมีธรรมำ 
ภิบำล 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศมีธรรมำ 
ภิบำล 

กลยุทธ ์
5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็น
เลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำสมรรถนะให้
อำจำรย์ และบุคลำกร ให้เกิดกำรเรียนรู้เชงิผลิตภำพ 
(Productive Learning) 

กลยุทธ ์
5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะ 
ที่เป็นเลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำ
สมรรถนะให้อำจำรย์ และบุคลำกร ให้เกิดกำร
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 

5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 
 

5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว  
 

5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย 
สีเขียว  

5.6 จัดหำและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับต่อ
กำรเป็น Semi residential University  
 

5.6 จัดหำและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับ
ต่อกำรเปน็ Semi residential University  
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT) 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำนนอก ซึ่งมี รำยละเอียดของกำรพิจำรณำสภำพแวดล้อมและขั้นตอนกำรวิเครำะห์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศมีแนวทำงดังนี้ 
1.  วิเครำะห์องค์กร โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อตอบว่ำ “ปัจจุบันส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีศักยภำพกำรพัฒนำอยู่จุดไหน” 

1.1  วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน หำจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยใช้กรอบของ 4 M ตำมตำรำงวิเครำะห์ (ตำรำงท่ี 1) 
1.2  วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก หำโอกำส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยใช้กรอบ PEST ตำมตำรำงวิเครำะห์ (ตำรำงท่ี 2) 
1.3 แต่ละกลุ่มเลือกอันดับสูงสุด SWOT มำประเภทละ 5 - 10  อันดับ แล้วน ำเสนอผลงำนกลุ่มย่อย 
1.4  สรุปเป็น SWOT ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เลือกมำประเภทละ 5  อันดับ  เรียงตำมล ำดับจำกมำกไปน้อย  (S1 – S5), (W1 – W5), 

(O1 – O5), (T1 – T5) 
1.5  ให้คะแนนโดยจับเป็นคู่ๆ ระหว่ำง (S  คู่กับ  W)  และ (O  คู่กับ  T)  โดยมีคะแนนรวมคู่ละ 10 คะแนน  (S1 คู่กับ W1), (O1 คู่กับ T1) เป็นต้น  ตำมตำรำงท่ี 3 
1.6  น ำค่ำคะแนนท่ีได้มำก ำหนดต ำแหน่งในกรำฟ เพื่อค้นหำศักยภำพในกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมรูปท่ี 1 

2.  ทบทวนและก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ  (Mission)  ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและหน่วยงำนภำยใน 
3.  ก ำหนดยุทธศำสตร์ (Strategic) ใช้แนวทำง SWOT Matrix คือ 

 
ปัจจัยภำยใน 

ปัจจัยภำยนอก 
จุดแข็ง : S (Strength) จุดอ่อน : W (Weakness) 

โอกำส : O  
(Opportunity) 

SO กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จำกโอกำส 
โดยอำศัยจุดแข็ง 

WO กลยุทธ์ที่น ำเอำโอกำสท่ีมี 
ไปลบล้ำงจุดอ่อน 

ภัยคุกคำม : T   
(Threat) 

ST กลยุทธ์ที่หลีกเล่ียงภัยคุกคำมหรือ 
อปุสรรคโดยอำศัยจุดแข็ง 

WT กลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียง 
ภัยคุกคำมหรืออุปสรรค 
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ตำรำงที่ 1  กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในองค์กร  
 

ปัจจัย 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 

(Weakness)  

1. คน (man) 

1. บุคลำกรและผู้ใช้บริกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำยงำนวิชำชีพ 
3. บุคลำกรมีวัฒนธรรมในกำรท ำงำนท่ีดีในกำรร่วมมือร่วมใจในกิจกรรม 
และจิตให้บริกำร 
4. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยท่ีสอดคล้องกับ
มหำวิทยำลัย 

1. บุคลำกรมีทักษะด้ำนกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศอยู่ในระดับน้อย 
2. บุคลำกรขำดกำรพัฒนำควำมรู้ท่ีเกี่ยวกับงำนเฉพำะด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3. บุคลำกรรู้สึกไม่มีควำมมั่นคง และขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
4. ผู้ใช้บริกำรยังไม่สำมำรถเข้ำใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศได้ท่ัวถึง 

2. เงิน (Money) 
1. ส ำนักได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณรำยได้จำก
มหำวิทยำลัย 

1. ควำมไม่คล่องตัวในกำรใช้งบประมำณของส ำนัก เนื่องจำกนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยเป็นตัวก ำหนด 

3. วัสดุ อุปกรณ์ 
(Material) 

1. มีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนของมหำวิทยำลัยและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
3. อำคำรส ำนักวิทยฯท่ีต้ังอยู่ในท ำเลท่ีเหมำะสม ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำใช้
บริกำรได้โดยสะดวก  
4. พื้นท่ีให้บริกำรหลำกหลำยตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

1. พื้นท่ีในกำรให้บริกำรและกำรจัดเก็บน้อยส่งผลต่อกำรจัดเก็บในอนำคต 
2. ระบบป้องกันกำรสูญหำยของทรัพยกำรขำดกำรดูแล บ ำรุง รักษำ 
3. กระแสไฟดับบ่อย ท ำให้อุปกรณ์ในกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรช ำรุด
เสียหำยง่ำย 
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ปัจจัย 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 

(Weakness)  

4. วิธีกำร (Method) 

1. ส ำนักเป็นหน่วยงำนต้นแบบในกำรพัฒนำสู่ส ำนักงำนสีเขียว (Green 
Office) 
2. มีกำรจัดอบรมให้กับนักศึกษำเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ  
3. มีกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยและทันสมัยเพื่อกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกวัน และเปิดโอกำสให้ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมโดย
กำรแสดงควำมคิดเห็น 
4. มีระบบบริหำรจัดกำรท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วมและกำรท ำงำนเป็นทีม 

1. ขำดแผนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. กำรประชำสัมพันธ์บริกำรและกิจกรรมยังไม่สำมำรถท ำให้ผู้รับบริกำรที่
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยรับทรำบและมำใช้บริกำรอย่ำงท่ัวถึง 
3. ขำดกำรติดต่อส่ือสำรภำยในองค์กำร 

 
ตำรำงที่ 2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกองค์กร 
 

ปัจจัย 
โอกำส 

(Opportunity)  
อุปสรรค 
(Threat) 

1. นโยบำย / กำรเมือง 
(Policy) 

1. มหำวิทยำลัยมอบให้ส ำนักเป็นแหล่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและค้นคว้ำ
หำข้อมูลเพื่อพัฒนำและปรับปรุงแหล่งกำรเรียนรู้ให้มีควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำร 
2. มหำวิทยำลัยมีพันธกิจมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว ท ำให้ส ำนักมีโอกำส
พัฒนำเข้ำสู่ห้องสมุดสีเขียว และส ำนักงำนสีเขียว 
3. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุนต่อกำรพัฒนำของ
ส ำนัก 
3. หลักสูตรท่ีเปิดกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย บำงหลักสูตรมำตรฐำน

1. นโยบำยของมหำวิทยำลัยเปลี่ยนแปลงตำมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมีผล
ต่อกำรท ำงำนหรือโครงกำรท่ีวำงไว้ไม่เป็นไปตำมแผนและไม่ต่อเน่ือง 
2. ยังมีกำรบูรณำกำรไม่มำกนักในกำรใช้ห้องสมุดในกำรเรียนกำรสอน 



 

แผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 31 
 

 

ปัจจัย 
โอกำส 

(Opportunity)  
อุปสรรค 
(Threat) 

วิชำชีพก ำหนดจ ำนวนหนังสือต่อจ ำนวนนักศึกษำ 
4. มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของสถำบันกำรศึกษำในด้ำนต่ำงๆ 
 

2. ภำวะเศรษฐกิจ 
(Economic) 

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนให้ควำมส ำคัญ กับกำรอ่ำนหนังสือมำกขึ้นกว่ำ
แต่ก่อน มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน สัปดำห์หนังสือกันบ่อยครั้ง 
ดังนั้น จึงมีส่วนช่วยท ำให้กิจกรรมของห้องสมุดได้รับควำมสนใจ จำก
บรรดำนักศึกษำและผู้ใช้บริกำรท่ัวไปมำกขึ้น 
 

1. งบประมำณลดลง 
2. เทคโนโลยีสำรสนเทศมีรำคำสูงต้องใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำนและ
พัฒนำเป็นจ ำนวนมำก 

3. สภำพสังคมควำม
เช่ือวัฒนธรรม 
(Social) 

1. ส ำนักเป็นหน่วยงำนท่ีเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรขยะผ่ำนกิจกรรม 
DIY สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรกับหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร อำจำรย์ ผู้ใช้บริกำร ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนัก 
 

1. กำรปิดศูนย์ และหลักสูตร ท ำให้ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีด ำเนินกำร
จัดหำไม่มีกำรใช้งำน 
2. ผู้ใช้บริกำรขำดควำมรู้ในกำรใช้ห้องสมุดและกำรค้นหำทรัพยำกร อำจ
เนื่องจำกมีวัตถุประสงค์กำรใช้งำนอื่น เช่น ต้องกำรพักผ่อน เพื่อท ำกิจกรรม
ตำมอัธยำศัย 

4. เทคโนโลยี 
(Technology) 

1. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรต่ำงๆ ท ำให้เกิด
นวัตกรรมและกำรบริกำรใหม่เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร 
2. มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกร 

1. เทคโนโลยีมีควำมหลำกหลำยและมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้
ส่งผลในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
2. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
ท่ีเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวก ท ำให้นักศึกษำสำมำรถใช้บริกำรทรัพยำกรใน
รูปแบบออนไลร์ได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
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ตำรำงที่ 3 ตำรำงคะแนน SWOT matrix 
ล ำดับจุดแข็ง คะแนน ล ำดับจุดอ่อน คะแนน 

S 1 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำยงำนวิชำชีพ 22 
W 1 บุคลำกรมีทักษะด้ำนกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศอยู่ใน 
ระดับน้อย 

22 

S 2 มีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัยและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

21 
W 2 พื้นท่ีในกำรให้บริกำรและกำรจัดเก็บน้อยส่งผลต่อกำร
จัดเก็บในอนำคต 

20 

S 3 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

20 W 3  ขำดกำรติดต่อส่ือสำรภำยในองค์กำร 15 

รวมคะแนน 3 ล ำดับ 63 รวมคะแนน 3 ล ำดับ 57 

 
 

ล ำดับโอกำส คะแนน ล ำดับอุปสรรค คะแนน 

O 1  มหำวิทยำลัยมีพันธกิจมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว ท ำให้ส ำนักมีโอกำส
พัฒนำเข้ำสู่ห้องสมุดสีเขียว และส ำนักงำนสีเขียว 

23 T 1 งบประมำณลดลง 23 

O 2  มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของสถำบันกำรศึกษำในด้ำนต่ำงๆ 22 
T 2 ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเข้ำถึงได้
ง่ำยและสะดวก ท ำให้นักศึกษำไม่เข้ำใช้บริกำร 

21 

O 3  ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรต่ำงๆ ท ำให้เกิด
นวัตกรรมและกำรบริกำรใหม่เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

21 T 3 จ ำนวนนักศึกษำท่ีลดลง 17 

รวมคะแนน 3 ล ำดับ 66 รวมคะแนน 3 ล ำดับ 61 
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จำกกำรวิเครำะห์ตำรำง SWOT matrix  ข้ำงต้น  จะเห็นได้ว่ำ  ศักยภำพกำรพัฒนำองค์กร   ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผลปรำกฏสถำนกำรณ์เป็น

แบบดำว (Stras) “องค์กรมีจุดแข็งและสภำวะภำยนอกมีโอกำส” ตำมรูปท่ี 1 
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สรุปผลสภำพแวดล้อมและศักยภำพกำรพัฒนำองค์กร ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ 
 

จุดแข็ง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำยงำนวิชำชีพ 
2. มีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
3. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  

จุดอ่อน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. บุคลำกรมีทักษะด้ำนกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศอยู่ในระดับน้อย 
2. พื้นท่ีในกำรให้บริกำรและกำรจัดเก็บน้อยส่งผลต่อกำรจัดเก็บในอนำคต 
3. ขำดกำรติดต่อส่ือสำรภำยในองค์กำร  

โอกำส ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. มหำวิทยำลัยมีพันธกิจมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว ท ำให้ส ำนักมีโอกำสพัฒนำเข้ำสู่ห้องสมุดสีเขียว และส ำนักงำนสีเขียว 
2. มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของสถำบันกำรศึกษำในด้ำนต่ำงๆ 
3. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรต่ำงๆ ท ำให้เกิดนวัตกรรมและกำรบริกำรใหม่เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

ภัยคุกคำม ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. งบประมำณลดลง 
2. ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวก ท ำให้นักศึกษำไม่เข้ำใช้บริกำร 
3. จ ำนวนนักศึกษำท่ีลดลง  
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กำรจัดล ำดับแนวทำงกำรพัฒนำ  จำกกำรเช่ือมโยง จุดแข็งและโอกำส (SO) 
 
ล ำดับ จุดแข็ง โอกำส 

1 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำยงำนวิชำชีพ มหำวิทยำลัยมีพันธกิจมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว ท ำให้ส ำนักมี
โอกำสพัฒนำเข้ำสู่ห้องสมุดสีเขียว และส ำนักงำนสีเขียว 

2 มีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัยและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง 

มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของสถำบันกำรศึกษำในด้ำนต่ำงๆ 

3 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรต่ำงๆ ท ำให้เกิด
นวัตกรรมและกำรบริกำรใหม่เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร 

 
 

กำรจัดล ำดับแนวทำงกำรพัฒนำ  จำกกำรเช่ือมโยง จุดอ่อนและภัยคุกคำม (WT) 
 
ล ำดับ จุดอ่อน ภัยคุกคำม 

1 บุคลำกรมีทักษะด้ำนกำรส่ือสำรภำษำต่ำงประเทศอยู่ในระดับน้อย งบประมำณลดลง 
2 พื้นท่ีในกำรให้บริกำรและกำรจัดเก็บน้อยส่งผลต่อกำรจัดเก็บในอนำคต ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเข้ำถึงได้ง่ำยและ

สะดวก ท ำให้นักศึกษำไม่เข้ำใช้บริกำร 
3 ขำดกำรติดต่อส่ือสำรภำยในองค์กำร จ ำนวนนักศึกษำท่ีลดลง 
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แผนท่ียุทธศำสตร์ (Strategy Map) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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บทที ่2 
แผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 

 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พัทธกิจ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ปรัชญำ  (Philosophy) : 

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

1. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในทุกๆ ด้ำน เพื่อเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้แหล่งรวมควำมรู้ช้ันน ำของสังคม 
2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ และด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมหลักสูตร ตำมควำมต้องกำรของสังคม 
3. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม 
4. สืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
5. สร้ำงพันธมิตร เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำงๆ ท้ังภำยใน และภำยนอกใหก้้ำวทันประชำคมอำเซียน 
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี ตำมหลักธรรมำภิบำล และระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

ของสังคม  
เป้ำประสงค์  (Goals) :    

1. จัดหำทรัพยำกรในกำรให้บริกำรองค์ควำมรู้ตรงตำมควำมต้องกำรของสังคม 

2. จัดสภำพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะดวกสบำย และมีมำตรฐำน 

3. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
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4. ยกระดับกำรบริกำรห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนระดับชำติ และมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 

วัตถุประสงค ์ (Objective) : 
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้จำกทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ (Platform) ท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ 

สังคม 
2. เพื่อให้สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้อย่ำงท่ัวถึง และเสมอภำคเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรในสังคม 
3. เพื่อส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตน และสังคม 
4. เพื่อสืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
5. เพื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ  และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 

 
นโยบำยคุณภำพทีเ่ก่ียวกับผลผลิต   (Policy output quality) : 

1. จัดหำและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศ หลำกหลำยรูปแบบ ให้สอดคล้องตรงตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และควำมต้องกำรของผู้ใช้  
ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี 

2. พัฒนำและจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบสำมำรถสืบค้น  และเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
3. ให้บริกำรพื้นฐำน และบริกำรอื่นๆ ตรงกับควำมต้องกำรมีระเบียบกำรใช้บริกำรท่ีชัดเจนเพื่อควำมเสมอภำค และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
4. ปรับปรุงและจัดพื้นท่ีบริกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์ส่งเสริมมำตรกำรประหยัดพลังงำน พัฒนำให้เป็นห้องสมุดสีเขียว 

หรือห้องสมุดมีชีวิต 
5. พัฒนำและรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร สร้ำงควำมพึงพอใจ เปิดโอกำสให้สังคมมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและบริหำรจัดกำร 
6. ส่งเสริมงำนบริกำรวิชำกำร และโครงกำรท่ีเป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำศักยภำพสังคม 
7. บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัยเพียงพอต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8. พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน และกำรบริหำรจัดกำรสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
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9. แสวงหำพันธมิตร และเครือข่ำยควำมร่วมมือ ระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำงๆ ท้ังภำยใน และภำยนอกให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ร่วมกัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

10.สนับสนุนกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีศักยภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
ตัวชี วัดของเป้ำประสงค์ และผูรั้บผิดชอบ 

ตัวชี วัด 
เป้ำหมำย 

หน่วยงำนรบัผิดชอบ ผูก้ ำกบัดแูลตัวชี วัด 
หน่วยงำนจัดเกบ็

ข้อมูลตัวชี วัด 2560 2561 2562 2563 2564 

เป้ำประสงค์ท่ี 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 
5.13 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยด้วย 
Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบ
มหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ 

- <15 <15 <15 <15 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหว้ำ 
รองอธิกำรบดี 

ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 

กลยุทธ์ 
5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะท่ีเป็นเลิศพร้อมต่อกำรเปล่ียนแปลง และพัฒนำสมรรถนะให้อำจำรย์ และบุคลำกร ให้เกิดกำรเรียนรู้เชิงผลิต

ภำพ (Productive Learning) 
5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 
5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว  
5.6 จัดหำและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับต่อกำรเป็น Semi residential University 
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เป้ำประสงค์ท่ี 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชำชน 
             ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ให้มี
สมรรถนะที่เป็นเลิศ
พร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนำสมรรถนะให้
อำจำรย์ และ
บุคลำกร ให้เกิดกำร
เรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงกำร
พัฒนำระบบกำร
จัดกำรทรัพยำกร
บุคคลสู่ควำมเป็น
เลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จ
ของกำร
จัดกำร
ทรัพยำกร
บุคลำกรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

ระดับ    
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำ
บุคลำกร ส ำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

(งบ ก.150,000 บำท) 
1. ค่ำใช้สอย  ค่ำเช่ำรถ    
ค่ำท่ีพัก  อำหำร และ   อำหำร
ว่ำง 
2. ค่ำวัสดุ  
3. ค่ำของที่ระลึก 

รวม 150,000 บำท 
 

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ์ 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

5.3 พัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
สู่ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงกำร
จัดกำรมำตรฐำน
กำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือสู่
ควำมเป็นเลิศ 
 

5.3.1.1 
ระดับ
ควำมส ำเร็จ
ของกำร
ด ำเนินงำน
ตำมแผนกำร
ประกัน
คุณภำพ
กำรศึกษำ  

  ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

ระดับ     
5 

ประชุมเชงิ
ปฏิบัติกำรกำร
บริหำรจัดกำรกำร
ประกันกำรศึกษำ
คุณภำพภำยใน 
(IQA) 

กิจกรรมที่ 1 
1. ค่ำใช้สอย (ผ. 5,700 บำท) 
1.1 ค่ำอำหำร 
(30X120X1=3,600 บำท) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำง 
(30X35X2=2,100 บำท) 
2. ค่ำวัสดุ (ผ. 100 บำท) 

รวม 5,800 บำท 

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
 

ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี วัด 
เป้ำหมำย 
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        กิจกรรมที่ 2 
1. ค่ำตอนแทนวิทยำกร  
(ก. 3,500 บำท)  

รวม 3,500 บำท 

  

5.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.1 โครงกำร
พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำร
ส ำนักงำน 

5.4.1.1 ร้อย
ละของกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
ตำมแผนที่
ก ำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
90 
 

1.กำรบริหำร
ส ำนักงำน            
(วัสดุส ำนักงำน  
วัสดุงำนบ้ำน 
งำนครัว ค่ำซ่อม 
แซมบ ำรุงรักษำ 
วัสดุครุภัณฑ์ 
ค่ำสำธำรณูปโภค 
งำนประชำสัมพันธ์
และอื่นๆ)   
 
2. จัดซุ้มแสดงควำม
ยินดีบัณฑิต 
 
 
 
 

1. ค่ำวัสดุต่ำงๆ (ผ.182,700 
บำท / ก.118,800 บำท) 
 2. ค่ำใช้สอย ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ (ก.20,000 บำท) 
 3. ค่ำใช้สอย บ ำรุงลิฟท์     
(ก.100,000 บำท) 
 4. ค่ำสำธำรณูปโภค         
(ก.7,000 บำท) 
 5. ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์  
(ผ.50,000 บำท) 

รวม 478,500 บำท 
(งบ ก.5,000 บำท) 
1. วัสดุโครงกำร เช่น โฟม 
สต๊ิกเกอร์ ผ้ำ ริบบิ้น กระดำษสี 
ดอกไม้ประดับ 
หญ้ำเทียม และอื่น ๆ  

รวม 5,000 บำท 

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ์ 
 

ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี วัด 
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       3. ส่งเสริมกำร
อ่ำน 

(งบ ก.10,000 บำท) 
1. วัสดุโครงกำร เช่น กระเป๋ำ 
กล่องข้ำว แก้วน้ ำ ตุ๊กตำ และ
อื่นๆ  

รวม 10,000 บำท 

ผศ.กมลมำศ 
วงษ์ใหญ ่

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.3 โครงกำร
จัดประชุมเพ่ือ
พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
โดยมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน 

5.4.3.1 ร้อย
ละของกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
ตำม
แผนกำรจัด
ประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กำรจัดประชุม
คณะกรรมกำร
ประจ ำ 
ส่วนรำชกำร 
 

(งบ ก. 25,700 บำท) 
1. ค่ำตอบแทน 22,000 บำท 
2. ค่ำใช้สอย 3,700 บำท 
   2.1 ค่ำอำหำร
(10X150X2=3,000 บำท) 
   2.2 ค่ำอำหำรว่ำง
(10X35X2=700 บำท) 

รวม 25,700 บำท 

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

5.5 พัฒนำ
มหำวิทยำลัยให้เป็น
มหำวิทยำลัยสีเขียว
ที่มีสุนทรียะกำร
อนำมัยสุขำภิบำล
และกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมที่ดีและ
มีควำมพร้อมด้ำน
อำคำรสถำนที่ 

5.5.1 โครงกำร
พัฒนำ
สิ่งแวดล้อมและ
บริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยสี
เขียว 

5.5.1.1 
ระดับควำม 
ส ำเร็จของ
บริหำร
จัดกำร 
มหำวิทยำ 
ลัยสีเขียว 

  ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 
 

1.กิจกรรม
เตรียมพร้อม 
กับภำวะฉุกเฉิน 
 

(ครุภัณฑ์ งบ ก.70,000บำท) 
1. ถังดับเพลิงชนิดสำรสะอำด     
   6 ถัง 
2. อุปกรณ์ตรวจสอบเพลิงไหม้    
    1 ชุด ประกอบด้วย 
    2.1 อุปกรณ์ส่งสัญญำณ 
        เหตุเพลิงไหม้  4 ชุด 

 

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
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2. อบรมกำรซ้อม 
ใช้อุปกรณ์ภำวะ
ฉุกเฉิน และกำร 
อพยพหนีไฟ 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรม DIY. 
กำรประดิษฐ์สิง่ของ
ต่ำงๆ ของส ำนักฯ 
"DIY by ARIT" 
 
 
 

    2.2 อุปกรณ์ตรวจจับควัน    
        6  ชุด 
3. โคมแสงสว่ำงฉุกเฉิน 6  ชุด 

รวม 70,000 บำท 
 
(งบ ก. 6,400) 
1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร   
(ก. 4,800 บำท)  (600 บำท X 4 
ชั่วโมง) 
2. ค่ำใช้สอย ค่ำอำหำรว่ำง  (ก.
1,600 บำท)  (32 คน X 25 
บำท X 2 มื้อ )   

รวม 6,400 บำท 

 
(งบ ก. 17,600 บำท 
1. ค่ำวัสดุโครงกำร เช่น    กำว
ร้อน/ปืนกำว ไส้กำว    หัวแร้ง  
กระดำษ กำปำกเคมี กระ
ดำษบรู๊ฟ กำว เชือกผ้ำ  ป้ำย
โครงกำรฯ และอื่น ๆ   

รวม 17,600 บำท 

 
 
 
 
 
อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

 
 
 
 
 
ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
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       4. กิจกรรมเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวภำยใน
ส ำนัก 

(งบ ก. 6,000 บำท) 
1. ค่ำวัสดุ งำนสวน เช่น ต้นไม้ 
ปุย๋ ดินปลูก กระถำง  กรรไกร
ตัดกิ่ง และอื่น ๆ  

รวม 6,000 บำท 

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

5.6 จัดหำและ
พัฒนำทรัพยำกร
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศสิง่
อ ำนวยควำมสะดวก 
และบริกำรข้ัน
พ้ืนฐำนภำยใน
มหำวิทยำลัยให้
พร้อมต่อกำรเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.1 โครงกำร
จัดหำและพัฒนำ 
แหล่งเรียนรู้ 
ทรัพยำกร 
สนับสนุน
กำรศึกษำ กำรวิจัย  
กำรบริกำร
วิชำกำร 

5.6.1.1 
ค่ำเฉลี่ย  
ควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำ
และอำจำรย์
ต่อสิ่ง
สนับสนุน 
กำรเรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก
และบริกำรข้ัน
พ้ืนฐำน
ภำยใน
มหำวิทยำลัย 

 

>3.51 >3.51 >4.51 >4.51 >4.51 1.จัดหำทรัพยำกร
กำรเรียนรู้ 
 

(งบ ผ. 450,000 บำท / 
 งบ ก. 50,000 บำท) 
1. จัดหำหนังสือ  ฯลฯ         
(ผ.ค่ำวัสดุ 171,000 บำท) 
 2. จัดหำ/เผยแพร่งำนวิจัย 
วิทยำนิพนธ์ และฐำนข้อมูล   
(ผ.ค่ำวัสดุ10,000บำท) 
 3. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
(ARIT) (ผ.ค่ำวัสดุ12,000บำท) 
4. จัดหำ/เผยแพร่สื่อโสต ทัศน
วัสดุ ในรูปแบบต่ำง ๆ     
(ผ.ค่ำวัสดุ 17,000 บำท)  
5. จัดหำวำรสำร สิ่งพิมพ์ 
ต่อเน่ือง eBooks , วำรสำร
eMagazine, ฐำนข้อมูลออนไลน์ 
ฯลฯ    

ผศ.กมลมำศ 
วงษ์ใหญ ่

ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 

 5.6.1.2 ร้อย
ละของ
ทรัพยำกรที่
เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ เช่น 
หนังสือต ำรำ 
สิ่งพิมพ์ 
วำรสำร 
ฐำนข้อมูล 
เพ่ือกำร
สืบค้นที่
เพ่ิมข้ึนต่อปี 
 

ร้อยละ 5 ร้อยละ5 ร้อยละ5 ร้อยละ5 ร้อยละ5  
 
 
 
2.พัฒนำ
ฐำนข้อมูลกำร
เรียนรู้ 
 

(ค่ำใช้สอย 290,000 บำท 
แบ่งเป็น งบ ผ.240,000 บำท / 
งบ ก.50,000 บำท) 

รวม 500,000 บำท 
(ก. ค่ำใช้สอย 300,000 บำท) 
1.บ ำรุงรักษำระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST  
2.บ ำรุงรักษำประตูRFID 
- Book return 
-self check  และอื่นๆ 
3.บ ำรุงรักษำระบบห้อง 
ปฏิบัติกำร Inspiration lab 

รวม 300,000 บำท 

 
 
 
 
ผศ.กมลมำศ 
วงษ์ใหญ ่

 
 
 
 
ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

3. ปรับปรุงพ้ืนที่
เพ่ือกำรเรียนรู้
และพัฒนำสู่  3 G 
(Green service  
Green Energy  
Green power) 

(งบ ก. 5,000 บำท) 
1.วัสดุโครงกำร เช่น  
กระดำษโปสเตอร์ สี  
กำวสองหน้ำ ป้ำย-
ประชำสัมพันธ์ และอื่นๆ 

 
รวม 5,000 บำท 

 

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
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หมำยเหตุ : เกณฑ์กำรประเมินผล  

 ตัวชี วัดที่ 5.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 
 ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       4. พัฒนำระบบ
กำรเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิตอล 

(งำนบริกำรวิชำกำร ไมใช้
งบประมำณ) 

 

ผศ.กมลมำศ 
วงษ์ใหญ ่

ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

5.6.2.1 ผลกำร
จัดอันดับ
มหำวิทยำลัย
ด้วย 
Webometrics 
Ranking เมื่อ
เปรียบเทียบ
มหำวิทยำลัย
ในกลุ่มรำชภฏั   

 <15 <15 <15 <15 5. อบรมพัฒนำ 
ระบบข้อมูล 
Webometrics 

1. (งบ ก. 3,500 บำท) 
2. 1.ค่ำใช้สอย ค่ำอำหำรว่ำง 
3. 50 คน X 35 บำท X 2 มื้อ 

 
รวม 3,500 บำท 

อ.ณัฐพงศ์  
วัฒนศิริพงษ์ 

ส ำนักวิทย 
บริกำรฯ 

โครงกำรส ำคัญ
เร่งด่วน 
 
 

โครงกำรผลิต E-
book และ
ฐำนข้อมูล
เอกสำรต ำรำ
งำนวิจัยของ 
คณำจำรย์ 

มีฐำนข้อมูล
เอกสำรต ำรำ
งำนวิจัยที่ใช้
งำนได้ 

   1 ฐำน 1 ฐำน 1.ผลิต E-book 
และฐำนข้อมูล
เอกสำรต ำรำ
งำนวิจัยของ
คณำจำรย์ 

4.  ผศ.กมลมำศ 
วงษ์ใหญ ่

ส ำนัก 
วิทยบริกำร 
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 ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
 ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  

ตัวชี วัดท่ี 5.3.1.2 ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินท่ีเป็นเลิศ (EdEPx) 
ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ 
ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ 
ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ 

 ตัวชี วัดที่ 5.5.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 
 ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 
 ระดับ 2  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 
 ระดับ 5 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจของคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และประชำชนท่ัวไป ต่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว มำกกว่ำ 3.51  
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บทที ่3 
นิยำมศัพท ์

 
3.2 นิยำมศัพท์ ประเด็นยุทธศำสตร์ โครงกำร และตัวชี วัดโครงกำร 

3.2.4 นิยำมศัพท์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส ธรรมำภิบำล ตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน  
  5.3.1 โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ 

ตัวชี วัดที่ 5.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
เกณฑ์มำตรฐำน   

1.  มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพของส ำนัก 
2.  มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรบริหำรส ำนักเพ่ือพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
3.  มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ  
4.  มีกำรประเมินคุณภำพตำมก ำหนดเวลำ และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ 
5.  น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลัยมำปรับปรุงให้มีคุณภำพดีข้ึนอย่ำต่อเน่ือง 
6.  มีผลกำรประเมินคุณภำพผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทุกองค์ประกอบ 

 
โครงกำรที่ 5.4.1 โครงกำรประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน  
ตัวชี วัดโครงกำรที่ 5.4.1.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ตำมแผนที่ก ำหนด 

เกณฑ์กำรค ำนวณปีนั นๆ  
จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง 

X 100 
จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนที่ก ำหนด 

 
  โครงกำรที่ 5.4.3 โครงกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

         ตัวชี วัดโครงกำรที่ 5.4.3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรจัดประชุม  (ร้อยละ 100) 
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โครงกำรที่ 5.5.1 โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 
ตัวชี วัดที่ 5.5.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว 

 ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว 
 ระดับ 2  ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว 
 ระดับ 5 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ต่อกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว มำกกว่ำ 3.51  

 
  โครงกำรที่ 5.6.1 โครงกำรจัดหำและพฒันำแหล่งเรียนรู้ทรัพยำกร สนับสนุนกำรศึกษำกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร 
  ตัวชี วัดที่ 5.6.1.1 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน กำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและบริกำรขั นพื นฐำน 
                                 ภำยในมหำวิทยำลัย ( >4.51) 
  ตัวชี วัดที่ 5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยำกรที่เอื อต่อกำรเรียนรู้ เช่น หนังสือต ำรำ สิ่งพิมพ์ วำรสำร ฐำนข้อมูล เพือ่กำรสืบค้นที่เพิ่มขึ นต่อปี  (ร้อยละ 5) 
  ตัวชี วัดที่ 5.6.2.1 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบมหำวิทยำลยัในกลุ่มรำชภัฏ  ( <15 ) 
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บทที่ 4 
กำรก ำกับติดตำมประเมินผล 

 
1. แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 

 ในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีหน่วยงำน 
จะต้องมีกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน โดยจะต้องมีกำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำร 
สำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ค่ำเป้ำหมำยให้แก่คณะผู้บริหำร ทุกระดับ รวมท้ังบุคลำกรภำยในให้รับทรำบ เข้ำใจ มีกำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไว้ไปเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของคณะ สำนัก ผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและกำรจัดข้อตกลงผลงำน
รำยบุคคล มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ ให้สอดรับกับกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ รวมท้ังปรับปรุงจัดระบบในกำรจัดสรร ติดตำมผลกำรบริหำรงบประมำณ ทรัพยำกร
บุคคลให้เอื้ออ ำนวยต่อกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน และจัดให้มีกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผล ระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรบริหำร
ยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง มีกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินกำร แสวงหำแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรรับรู้ ลดปัญหำอันสืบเนื่องมำจำกควำมเปล่ียนแปลงของ
เงื่อนไข ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
 
2. รูปแบบ แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผล 

เพื่อท ำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560–2564 สำมำรถบ่งช้ีถึงสัมฤทธิผล
ของกำรด ำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีกำร
ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลในกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในแนวใหม่ท่ีมีลักษณะเป็นกำรประเมินผลแบบมุ่งผลส ำเร็จ โดยประยุกต์ใช้
แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในกำรติดตำมและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยก ำหนดจัดให้มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรติดตำมประเมินผลให้อยู่ภำยใต้
มุมมองหรือมีประเด็นพิจำรณำ 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภำพ มิติประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กำร ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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3. ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ 

ในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินกำรเพื่อน ำยุทธศำสตร์ตำมแผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 ไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีส ำนักจะต้องมีกำรพัฒนำกลไกและวำงเงื่อนไขท่ีจ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 
และตระหนักถึงปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 กำรพัฒนำกลไกและเง่ือนไขที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
1.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้ยุทธศำสตร์ท่ีวำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้บริหำร และคณะบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยควรมีกำรน ำเสนอสำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังในส่วนของ คณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร หัวหน้ำ
หน่วยงำนบุคลำกรส ำนัก รวมท้ังมหำวิทยำลัย ได้รับทรำบถึงจุดเน้นและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อจะได้มีกำรพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

ของแผนกลยุทธ์ 
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1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้และบรรยำกำศเชิงผลักดันจำกกลไกภำยใน อันได้แก่ คณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรบริหำร โดยจ ำเป็นต้องมีกำร
น ำเสนอ จัดกำรประชุมสัมมนำเพื่อช้ีแจงถึงทิศทำงและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน กำรจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยรอบ รวมท้ังกำรจัดให้มีกำรประชุมติดตำมผล
กำรด ำเนินเป็นระยะเพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้บริหำร หัวหน้ำหน่วยงำน บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 กำรมีเวที หรือเปิดพื้นท่ีในกำรร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ควำมเคล่ือนไหวของกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะในส่วนของบุคลำกร
ระดับปฏิบัติ อำทิ คณะกรรมกำร  เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

1.4 กำรก ำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนผลงำนต่อสำธำรณะ โดยต้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผล สร้ำงกำรรับรู้ถึงผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรท่ีก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมท้ังต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มี
ควำมพยำยำมในกำรผลักดัน ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลมำกยิ่งขึ้น โดยในกำรนี้ควรต้องจัดให้มีกำรน ำเสนอ เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำยท่ีมีอยู่ในช่วง
ปัจจุบัน อำทิ จดหมำยข่ำว กำรประชุมติดตำม กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต กำรจัดรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง ส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ  
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ภำคผนวก 
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ควำมเชือ่มโยง สอดคล้องกับนโยบำย และแผนของรัฐบำล 

นโยบำยรัฐบำล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ 12 
นโยบำยคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 

กรอบแผนอุดมศึกษำ 
ระยะยำว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

ด้ำนกำรศึกษำ 
ข้อ 4.1 จัดให้มีกำรปฎิรูปกำรศึกษำ
แห่งกำรเรียนรู้   โดยให้ควำมส ำคัญ 
ทั้งกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำ
ทำงเลือก   ไปพร้อมกันเพ่ือสร้ำง
คุณภำพ ของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้
และพัฒนำตนได้เต็มศักยภำพ 
ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตโดยมี
ควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสมเป็น
คนดีมีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพ
กำรเรียนรู้โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำง
สัมมำชีพในพ้ืนที่  ลดควำมเหลื่อมล้ ำ
และพัฒนำก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำร
เหมำะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้ำนเกษตร 
อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำร 
ข้อ 4.4 พัฒนำคนทกุช่วงวัยโดย
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้
สำมำรถมีควำมรู้ และทักษะใหม่ที่
สำมำรถประกอบอำชีพได้
หลำกหลำยตำมแนวโน้ม กำรจ้ำงงำน
ในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ 1 กำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แนวทำงกำรพฒันำ  
1.ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
2. พัฒนำศักยภำพให้มีทักษะควำมรู้
และควำมสำมำรถ ในกำรด ำรงชีวิต
อย่ำงมีคุณค่ำ  
3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แผนงำนโครงกำร  
1. แผนงำนกำรลงทุนพัฒนำเพ่ิม
ศักยภำพปฐมวัย 
4. แผนกำรยกระดับศูนย์ฝึกอบรม
แรงงำนเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
ยุทธศำสตร์ 2 กำรสร้ำงควำมเป็น
ธรรม 
แนวทำงกำรพฒันำ  

นโยบำยข้อ 2 กำรปรับปรุงเกณฑ์
มำตรฐำน เพ่ือปรับเกณฑ์มำตรฐำน
ทั้งหลักสูตร อำจำรย์ บัณฑิตและ
นักศึกษำ ให้มีควำมหลำกหลำย 
ครอบคลุมทั้งสำยวิชำกำร สำย
วิชำชีพและปฏิบัติกำรเพ่ือผลิต
นักวิจัย/นักวิชำกำร (Academic) 
นักวิชำชีพชั้นสูง (Professional) 
และนักเทคนิค/นักปฏิบัติ 
(Technical/Practice)  ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศรวมทั้งสำมำรถแข่งขันได้ใน
อำเซียน 
 
นโยบำยข้อ 6 กำรส่งเสริมเครือข่ำย
มหำวิทยำลัย เป็นกลไกส ำคัญใน 
กำรขับเคลื่อน นโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติหรือด ำเนินกำร ตำมโจทย์ ใน
กำรพัฒนำประเทศและเครือข่ำย
ผลักดันประเด็นที่สถำบันอุดมศึกษำ
ต้องกำรให้ส่วนกลำงเข้ำไปช่วย

ประเด็นทิศทำง 9 ข้อ 
1.รอยต่อกำรศึกษำระดับอื่น 
7.เครือข่ำยอุดมศึกษำ 
8.กำรพัฒนำใน 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 
9.โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยข้อ 3 ยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำน             
กำรจัดกำรศึกษำ         
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ทั้ง
ระดับชำติ และนำนำชำติ ให้
เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอก
ประเทศ 
 
 

ยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
โดยกระบวน กำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภำพ (Productive Learning)   
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ 
มีธรรมำภิบำล 
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นโยบำยรัฐบำล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ 12 
นโยบำยคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 

กรอบแผนอุดมศึกษำ 
ระยะยำว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสงัคม
โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรม 
เข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำร
ใฝ่เรียนรู้  กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟัง
ควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม 
จริยธรรมและควำมเป็นพลเมืองดี 
โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำง
ผู้เก่ียวข้องทั้งใน และนอกโรงเรียน 

2. กำรกระจำย กำรให้บริกำรภำครัฐ
ทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และ
สวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุม
และทั่วถึงแผนงำนโครงกำร 
3. โครงกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณด้ำนกำรศึกษำแบบ
มุ่งเน้นสัมฤทธ์ิ  
 

สนับสนุนโดยเครือข่ำยเป็นกลไกใน
กำรเชื่อมโยงกำรศึกษำทุกระดับและ
ภำคส่วนต่ำงๆ ในพ้ืนที่และประเทศ 

ข้อ 4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและ
พัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิต
วิญญำณของควำมเป็นครู          เน้น
ครูผูส้อนให้มีวุฒิ ตรงตำมวิชำที่สอน
อน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
เครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียน  
กำรสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครู 
หรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับ
ระบบ กำรประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์ 2 กำรสร้ำงควำมเป็น
ธรรม 
แนวทำงกำรพฒันำ  
3.กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและชุมชนและ
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำน
รำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได้มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน 
ที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน  
แผนงำนโครงกำร 
4.โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจชุมชนฐำนรำกและชุมชน

นโยบำยข้อ 8 กำรผลิตพัฒนำครู และ
ผู้บริหำรกำรศึกษำ   กำรผลิตครูที่มี
คุณภำพ และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร  ของประเทศทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพโดยหลักส ำคัญ 
คือกำรพัฒนำวิธีกำรผลิตครู ต้ังแต่
กระบวนกำรรับเข้ำ กระบวนกำรผลิต
ครู   ข้ันตอนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ติดตำมดูแลครูเพ่ือจะไปช่วยเหลือ
โรงเรียนที่บัณฑิตไปท ำงำนด้วย 
นอกจำกน้ียังมีแนวนโยบำยที่จะเสนอ
รัฐบำลให้ใช้เครือข่ำยอุดมศึกษำ 9 
เครือข่ำยเป็น  พ่ีเลี้ยงในกำรพัฒนำ

 
 
 
 
 

นโยบำยข้อ 2 ผลิตและ
พัฒนำครูมืออำชีพ ร่วม
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำผ่ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรม และกำรพัฒนำครู
มืออำชีพ 

 
 

ยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
โดยกระบวน กำรเรียนรู้เชิงผลิต
ภำพ (Productive Learning)   
 
ยุทธศำสตร์ 3 กำรพัฒนำงำน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด 
เผยแพร่ โครงกำรอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิ
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นโยบำยรัฐบำล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ 12 
นโยบำยคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 

กรอบแผนอุดมศึกษำ 
ระยะยำว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

คุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ เข้มแข็ง  โรงเรียนต่อไป 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค
เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
แนวทำงกำรพฒันำ  
2.พัฒนำเมือง  
2.1.แนวทำงกำรพัฒนำหลัก 
2.1.2.ส่งเสริมกำรจัดกำรสิง่แวดล้อม
เมืองอย่ำงมีบูรณำกำรภำยใต้กำรมี 
ส่วนร่วมของส่วนกลำง ส่วนท้องถ่ิน 
ภำคประชำสังคม และภำคเอกชน  
2.2.แนวทำงกำรพัฒนำเมืองส ำคัญ 
2.1.2.พัฒนำเมืองปริมณฑล
(สมุทรปรำกำร นนทบุรี ปทุมธำนี 
นครปฐม และสมุทรสำคร) ให้เป็น
เมืองศูนย์กลำงกำรบริกำรธุรกิจและ
กำรพำณิชย์ศูนย์กลำงกำรขนส่ง
และโลจิสติกส์ ศูนย์บริกำรด้ำน
สุขภำพและกำรศึกษำและเมืองที่อยู่
อำศัย 
 
 

   ยุทธศำสตร์ 3 กำรพัฒนำงำน
พันธกิจสัมพันธ์และถ่ำยทอด 
เผยแพร่โครงกำรอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิ
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นโยบำยรัฐบำล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ 12 
นโยบำยคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 

กรอบแผนอุดมศึกษำ 
ระยะยำว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

 

ยุทธศำสตร์ 8 กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ 
แนวทำงกำรพฒันำ  
1.เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและ
พัฒนำผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ใน
เชิงพณิชย์และเชิงสงัคม  
2.พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็น
ผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี
(Technopreneur) 
3. พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

  นโยบำยข้อ 1  เร่งสร้ำง
ผลงำนกำรพัฒนำท้องถ่ินใน
เชิงประจักษ์ ทั้งด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ตำมจุดเน้นของยุทธศำสตร์
ประเทศไทย 
 

ยุทธศำสตร์ 2 กำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อ
กำรแก้ไขปัญหำท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่
มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและ
ภำษำถ่ิน   ภูมิปัญญำท้องถ่ินรวมทั้ง           
ควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรม
ไทย เพ่ือกำรเรียนรู้สร้ำงควำม
ภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำม
เป็นไทย น ำไปสู่กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน 
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับ
นำนำชำติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่ำทำง

   นโยบำยข้อ 1  เร่งสร้ำง
ผลงำนกำรพัฒนำท้องถ่ินใน
เชิงประจักษ์ ทั้งด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ตำมจุดเน้นของยุทธศำสตร์
ประเทศไทย 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่
น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์  
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นโยบำยรัฐบำล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ 12 
นโยบำยคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 

กรอบแผนอุดมศึกษำ 
ระยะยำว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

 

ยุทธศำสตร์ 6 กำรบริหำรจัดกำรใน
ภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมำภิบำล  
แนวทำงพฒันำ  
1.ปรับปรุงโครงสร้ำง หน่วยงำน 
บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพ
บุคลำกรภำครัฐ ให้มคีวำมโปรง่ใส 
ทันสมัย คล่องตัวมีขนำดเหมำะสม 
เกิดควำมคุ้มค่ำ 
2.ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ 
และสร้ำงกลไกในกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรเงิน กำรคลงัภำครัฐ  
5.ป้องกันและปรำบปรำม  กำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
6.ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำร
ยุติธรรมให้มีควำมทันสมัยเป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือ
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศ  
แผนงำนโครงกำร  
2. กำรปฏิรูปกำรพัฒนำข้ำรำชกำร  
3. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ

นโยบำยข้อที่ 1 กำรลงทุนพัฒนำ
ประเทศผ่ำนสถำบันอุดมศึกษำ 
มีกลไกกำรด ำเนินงำนใน 3 โครงกำร 
ได้แก่  
1.1. โครงกำรพัฒนำ
สถำบันอุดมศึกษำกลุ่มใหม่เพ่ือให้ได้
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรเป็นประชำคม
อำเซียน  
1.2 โครงกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย
สู่มหำวิทยำลัยระดับโลก 
1.3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพของ
ทรัพยำกรมนุษย์ในอุดมศึกษำเพ่ือ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก 
 

ประเด็นทิศทำง 9 ข้อ 
2. กำรแก้ไขปัญหำอุดมศึกษำ
ปัจจุบัน  
- กำรจัดสถำบัน 
อุดมศึกษำ 4 กลุ่ม  
3. ธรรมำภิบำลและ  บริหำร
จัดกำร  
4.กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
5. กำรเงินอุดมศึกษำ 
6.กำรพัฒนำบุคลำกรใน
อุดมศึกษำ 
 - กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรัฐ
กลุ่มใหม่ 

นโยบำยข้อ 3 ยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำนกำรจัด
กำรศึกษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำน ท้ังระดับชำติและ
นำนำชำติ ให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและนอกประเทศ 

ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ
มีธรรมำภิบำล 
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นโยบำยรัฐบำล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ 12 
นโยบำยคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 

กรอบแผนอุดมศึกษำ 
ระยะยำว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

คุณภำพกำรบริหำรงำนแห่งรัฐ  
4. กำรปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือวำง
ระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
เชิงพ้ืนที ่
 5. กำรบูรณำกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำร
สื่อสำร 
(Information and 
communication 
Technology/ICT) ส ำหรับภำครัฐ 
(Government Shared 
Infrastructure)  
9. กำรสร้ำงกลไกล“ยับยั้ง” และ
“สร้ำงควำมตระหนักรู้” เพ่ือป้องกัน
กำรทุจริต 
10.กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำ
นโยบำยสำธำรณะรวมถึงกฎหมำย 
กฎระเบียบ ให้มีคุณภำพและมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน  

 
 นโยบำยข้อ 3 กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำและ กำรส่งเสริม
สถำบันอุดมศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 

 นโยบำยข้อ 4 พัฒนำ
มหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีธรร
มำภิบำลและเป็นองค์กรแห่ง

ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ
มีธรรมำภิบำล 
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นโยบำยรัฐบำล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ ฉบับที่ 12 
นโยบำยคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 

กรอบแผนอุดมศึกษำ 
ระยะยำว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถำบันอุดมศึกษำได้พัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพภำยในของตนเองทั้ง
ในระดับหลักสูตร คณะ สถำบัน โดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำตำมศักยภำพ และ
บริบทของแต่ละกลุ่มสถำบัน 

ควำมสุข พัฒนำมหำวิทยำลัย
ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
ที่มีพลวัตรในกำรพัฒนำ  มหำ
วิยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศตำม
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ
กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
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ควำมเชื่อมโยงนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นโยบำยสภำฯข้อ 1 เร่งสร้ำงผลงำนกำรพัฒำท้องถ่ินในเชิงประจักษ์ ท้ังด้ำน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไข

ปัญหำท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่

น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธ
กิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่

โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิ

นโยบำยสภำฯข้อ 2 ผลิตและพัฒนำครูมืออำชีพ ร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำน 
ศึกษำ ผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและ                       กำรพัฒนำครูมืออำชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 

(Productive Learning) 

นโยบำยสภำฯข้อ 4  พัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีธรรมำภิบำลและเป็นองค์กรแห่ง
ควำมสุข 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบ

บริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 

นโยบำยสภำฯข้อ 3 ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์ 
มำตรฐำนทั้งระดับชำติและนำนำชำติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 

(Productive Learning) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ 

มีธรรมำภิบำล 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศ 

มีธรรมำภิบำล 
 

พันธกิจที่ 1 พัฒนำส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในทุกๆ 
ด้ำน เพ่ือเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้
แหล่งรวมควำมรู้ชั้นน ำของสังคม 

พันธกิจที่ 2 จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ และด ำเนินกำรให้
สอดคล้องตำมหลักสูตร ตำมควำม
ต้องกำรของสังคม 

พันธกิจที่ 4 สืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำร
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
 

 พันธกิจที่ 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี ตำมหลักธรรมำภิบำล ระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนห้องสมุด  
สีเขียว โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสังคม 
 

พันธกิจที่ 5 สร้ำงพันธมิตร เครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดภำคีต่ำงๆ 
ทั้งภำยใน  และภำยนอกให้ก้ำวทัน
ประชำคมอำเซียน 

พันธกิจที่ 3 บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ และวิชำกำรอย่ำงมี
คุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
สังคม 
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ที่ปรึกษำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ วิไลลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กมลมำศ  วงษ์ใหญ่ รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์ณัฐพงศ์   วัฒนศิริพงษ์   รองผู้อ ำนวยกำร 

อำจำรย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว   รองผู้อ ำนวยกำร 

นำงอำรีย์  ทิพรส   หัวหน้ำส ำนักงำน 

น.ส.พัทธนันท์  แสงปำก  เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

 
จัดท ำเลมโดย คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
โทร. 0 - 2529 - 1976  ตอ 24  

 

ขอขอบคุณกำรสนับสนุนข้อมูลจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง กองนโยบำยและแผน  

แผนกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 

 

 



 

 

 


