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คำนำ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์
จึงได้มีการร่วมมื อกันดาเนิน การจัดทาแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2560-2564 ขึ้น เพื่อใช้ในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมมือในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ฉบับนี้
ซึ่งแผนปฏิบัติการนี้จะใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้สอดคล้องตามเป้าหมาย นโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย อันจะนาไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้ต่อไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทที่ 1
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกที่ผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์
สถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลงในปั จจุ บั น การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นาผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมานามาวิเคราะห์
และปรั บ ปรุ ง รวมถึ งการน าทิ ศ ทางร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ข องชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายสภามหาวิทยาลัย มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564

1.1 ปัจจัยภำยนอก
1.1.1 กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(1) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอรัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพกาผนึกกาลังป้องปันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขัน ที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นเลิศเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค
และเป็นการยกระดับใบสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
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(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา
และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น
แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับ ผลิ ตภาพแรงงานและพัฒ นาวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ ส ากล และพัฒ นา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตรกร
(4) การพั ฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ พิ เศษและเมื อ งพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ชายแดน การพัฒนาระบบเมืองเป็นศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบฝังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ าคและเศรษฐกิจ โลกสร้างความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการ
พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่ วมมือกับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานานชาติในการ
สร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่างประเทศ
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน กรอบแนวทางที่สาคัญ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์
(4) การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่ อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม
(2) การพัฒนาระบบบริหารและการบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรอบแนวทางที่ดีต้องให้ความสาคัญ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
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(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(1) การปรั บ ปรุงโรงสร้าง บทบาท ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ข นาด
ที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริหารประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 เป็ น แผนพั ฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งแปลง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศ
ไทยให้ เป็น ประเทศที่พัฒ นาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึง่ กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี เป็ น กรอบ ที่แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒ นาที่
กาหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปพิ จารณาจากการประเมินสภาพแวดล้ อมการพัฒ นาทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศที่ บ่ ง ชี้ถึงจุ ดแข็งและจุดอ่อ นของประเทศ และการสะท้ อนถึงโอกาสและ
ความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้ การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ทั้ ง นี้ โ ดยได้ ค านึ ง ถึ ง การต่ อ ยอดให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ต่ อ ๆ ไป ดั งนั้ น การพั ฒ นาประเทศในระยะ แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 จึ ง ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานให้ คนไทยเป็นคนที่ส มบูรณ์ มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินั ย
ค่านิยมทีด่ ี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่ อให้ คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึง ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศั กยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3 เพื่ อให้ เศรษฐกิจ เข้ม แข็ง แข่ งขันได้ มีเสถีย รภาพ และมี ความยั่งยืน สร้างความ
เข้ ม แข็ ง ของ ฐานการผลิ ต และบริ ก ารเดิ ม และขยายฐานใหม่ โ ดยการใช้ น วั ต กรรมที่ เข้ ม ข้ น มากขึ้ น
สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี การทางาน
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เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับ อนุ ภูมิภ าค ภู มิภ าค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้งให้ ป ระเทศไทยมี
บทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
2. เป้ำ หมำยรวม เพื่ อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่ าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2.2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริ การทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ตาสุ
่ ดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ ประกอบการรุ่น ใหม่และเป็นสังคมผู้ ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัว
ของภาคการผลิตและบริการ
2.4 ทุน ทางธรรมชาติและคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้ อ ม มี ความมั่น คงทางอาหาร พลั งงาน และน้ า โดยเพิ่ มพื้ น ที่ ป่ าไม้ ให้ ได้ร้อ ยละ 40 ของพื้ น ที่
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิ เวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์
ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วน
ร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็น
หุ้นส่วน การพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและ
การส่งออก ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
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2.6 มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร่ง ใส ตรวจสอบได้
กระจาย อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทน
ได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์ รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติแ ละ อั น ดั บ ความยากง่ายในการด าเนิ น ธุรกิ จในประเทศดีขึ้ น การใช้จ่ ายภาครัฐ และระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่
มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
3.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
1. คนไทยส่ ว นใหญ่ มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมตามบรรทั ด ฐานที่ ดี ข องสั งคม
เพิ่มขึ้น
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
3. คนไทยได้รับ การศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพสู งตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่าง
มีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน
การคลัง ด้านสุขภาพ
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
แผนงำนโครงกำรสำคัญ
1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย
2. แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
3. แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
4. แผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. แผนงานการสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมลำในสังคม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
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2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
3. เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถ
เข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
1. แผนงานการช่วยเหลือประชากรผู้มีรายได้น้อย
2. แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่าง
ครอบคลุม
3. โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
1.เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
1.1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
1.3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย
1.4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
1.5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1.6 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1.7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
1.8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
2.1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทา
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
3. พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
4. ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
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5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
6. เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ
แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
ภาคการคลัง
1. การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม
2. การกาหนดภูมิทัศน์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน
การเงิน
3. การทบทวนบทบาทและปรับปรุงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
4. การพัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน
ภาคการเกษตร
5. การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
6. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
7. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
8. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
9. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
11. ธนาคารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
12. การป้องกันการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
และพัฒนาระบบการทาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
13. การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
และแผนพัฒนา สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาคอุตสาหกรรม
14. โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
15. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
16. โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์
17. โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม
18. โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์
19. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
ภาคบริการและการท่องเที่ยว
20. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
21. แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของ
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ประเทศ
22. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา
23. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
24. แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
25. โครงการศึกษาแนวทางการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ให้ เป็นไปตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ (Carrying Capacity)
26. แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ
27. แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรม
กีฬาบน ฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
ภาคการค้าและการลงทุน
28. การสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย
29. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร
30. การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
31. ปรับปรุงศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
32. การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม
3.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำย
1. รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2. สร้างความมั่นคงด้านน้าและบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน
ให้มีประสิทธิภาพ
3. สร้ างคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี ล ดมลพิ ษ และลดผลกระทบต่ อ สุ ขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรั บตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารจัด การเพื่ อ ลดความเสี่ ยงจากภั ย พิ บั ติ ค วาม
สูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและเป็นธรรม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล
และยั่งยืน
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โ
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
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แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
1.โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว
2.แผนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน 5 พื้นที่ลุ่ม้าน้
น้ าร่อง
3.แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564
4.โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
5.โครงการเมืองสีเขียว (Green City)
6.แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA
Roadmap) และ แผนงานด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศ
สู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้ำหมำย
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
2. สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่
ร่วมกัน ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
4. ประเทศไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงในกลุ่ ม
ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
5. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร
และ ภัยคุกคามอื่นๆ
6. แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือ ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือกับ มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง
อานาจอธิปไตยและ สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
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แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
2. การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
5. การป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
6. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
7. การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเล
ของประเทศ
3.6 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
เป้ำหมำย
1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนี
การลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
1. การปรับโครงสร้างอานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และแก้ไข
กฎหมายว่า ด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
2. การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่
5. การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology / ICT) สาหรับบริการภาครัฐ (Government
Shared Infrastructure)
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการของภาครัฐ
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7. การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความช่วยเหลือประชาชน
8. การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
9. การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต
10.การพั ฒ นากระบวนการจั ด ท านโยบายสาธารณะรวมถึ งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ให้มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.7 ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนและระบบโลจิสติกส์
เป้ำหมำย
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
4. การพัฒนาด้านพลังงาน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา)
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
4. การพัฒนาด้านพลังงาน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6. การพัฒนาระบบน้าประปา
แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
1. แผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
2. แผนงานและโครงการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยน
รูปแบบการขนส่งสินค้า
3. แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
4. แผนงานและโครงการพัฒนาด้านพลังงาน
5. แผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6. แผนงานและโครงการพัฒนาสาธารณูปการด้านน้าประปา
3.8 ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้ำหมำย
1. เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2. เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อ ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
1. แผนงานส่งเสริมผู้ ประกอบการไทยให้ มีบทบาทนาและใช้นวัตกรรมเพื่ อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้าและบริการ
2. แผนงานส่ งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ เป็นเจ้าของห่ วงโซ่มูล ค่าเพิ่มสู งใน
ตลาดโลก ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ
3. โครงการส่งเสริมการจัดทามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อนา
ขึ้นบัญชี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.9 ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
เป้ำหมำย
1. ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมาก
2. เพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
3. พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
4. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
2. การพัฒนาเมือง
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
ภาคเหนือ
1. โครงการพั ฒ นากลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมล้ า นนาสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์
2. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง
3. โครงการบริ ห ารจั ด การวั ส ดุ เหลื อ ใช้ ท างการเกษตรเพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หา
หมอกควันในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. โครงการขับ เคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒ นานวัตกรรมการแปรรูปสินค้า
เกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. โครงการบริ ห ารจั ด การน้ าแบบบู รณาการเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
6. โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ
ภาคกลาง
7. โครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้
ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคกลางแบบมีส่วน
ร่วมภาคใต้
9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้
10. โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามันและพื้นเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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11. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
12. โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรม
ศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
13. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
14. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอันดามัน อ่าวไทย และแหล่ง
ท่องเที่ยวตอนในที่มีศักยภาพ
15. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
16. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคใต้แบบมีส่วนร่วมพื้นที่
เมืองโครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
17. โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตา
พุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง
18. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
19. โครงการพั ฒ นานิค มอุ ตสาหกรรมในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษสระแก้ว ตาก
สงขลา และหนองคาย
3.10 ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
เป้ำหมำย
1. เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้
ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
2. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
3. ประเทศไทยเป็ นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญ ในภูมิภ าค
อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้
ครอบคลุม ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้
4. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่ สาหรับสินค้าและบริการของไทย
2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม
ในกรอบความ ร่ว มมือ อนุ ภู มิ ภ าคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และ
ภูมิภาคอาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และ
การลงทุนที่โดด เด่นในภูมิภาค
4. ส่ งเส ริ ม ก าร ล งทุ น ไท ย ใน ต่ า งป ร ะ เท ศ (Outward investment)
ของประกอบการไทย
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ
7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
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8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
1. แผนงานส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการไทยออกไปลงทุ น ใน
ต่างประเทศ
2. แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ
3. แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
4. แผนงานโครงการที่สาคัญภายใต้กรอบเอเปค
1.1.3 แนวคิดและนโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำของ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
สรุปแนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษาของ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวตอนหนึ่งว่า ความตกต่าของมหาวิทยาลัยไทยใน World
Ranking สะท้อนถึงความอ่อนแอในระบบการศึกษา โดยเฉพาะอุดมศึกษาซึ่งถือว่าสาคัญที่สุด เพราะเป็น
ระดับที่สร้างบุคลากรเพื่อประกอบเป็นทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่วิชาชีพ ดังนั้น หากการอุดมศึกษามีคุณภาพตก
ต่าลง จะยิ่งสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ (Mindset และ Will Power) ที่จะสู้คนอื่นไม่ได้ ทาให้
ไม่สามารถเป็นกลไกสาคัญในการสร้างทุนทางปัญญาและไม่สามารถเอื้อให้เ กิดการสร้างนวัตกรรมของชาติ
อีกทั้งประเทศไทยติดอยู่ ในการติดกับ ดักรายได้ปานกลาง (Middle-income Trap) จึงมีควำมจำเป็ นที่
มหำวิทยำลัยไทย ต้องให้ควำมสำคัญกับทิศทำงของมหำวิทยำลัยในศตวรรษที่ 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
 We must embrace non-traditional students and new platforms f
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
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อ "การเรียนรู้ยุคใหม่"
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 กำรเรียนกำรทำงำน กาลังจะกลายเป็นสิ่งเดียวกัน
 การเรียน คือ ความท้าทายตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต กำร inspire และ
motivate นักศึกษำ เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เขาเปลี่ยนชีวิต
 การเรียนจะไม่เป็นทางการอีกต่อไป สำมำรถเรียนนอกมหำวิทยำลัยที่ใหนก็ได้ทุกที่
ทุกเวลา
 องค์กรรู้ตัวดีว่า พวกเขาต้องเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
 สื่อกำรเรียนรู้แบบใหม่ (online, digital,……etc.) เป็น platform สาคัญเพื่อการ
เรียนรู้และการทางาน
 สถาบันการศึกษารู้ตัวว่าต้องเปลี่ยน แต่ไปได้ช้ามาก.....นาไปสู่กำรควบรวม/ปิดตัว
ของมหำวิทยำลัย
เพื่อตอบสนองต่อ "แนวโน้มใหญ่ของโลก"
 การปรับตัวเป็นสังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ยุคโลกำภิวัฒน์ (Globalizing
Knowledge-based Economy)
 การปรับนโยบายและเส้นทางการผลิตไปสู่ภาคส่วนที่เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของ
ทรัพยำกร (Value-added Segment)
 การขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่อาศัยองค์ควำมรู้
(Knowledge Intensive Products and Services)
ทิศทำงของอุดมศึกษำไทยในอนำคต ควรเป็นดังนี
 กำรพัฒนำศักยภำพของคนทังประเทศ ที่จะมีการลงทุนสี่แสนล้านบาทต่อปี กับเด็ก
นักเรีย น 11 ล้านคน หนึ่ งแสนล้านบาทต่อปี กับอุดมศึกษา 2 ล้านคน แต่ล งทุนไม่กี่ห มื่นล้ านบาท กับ
แรงงาน 35-40 ล้านคน ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นเป้าหมายใหม่คือ "คนวัยทางานและผู้สูงวัย"
 กำรผลิตกำลังคนที่มีคุณ ภำพสนองควำมต้องกำรตลำด ผ่านหลักสูตรที่ยืดหยุ่น
หลากหลาย รู้หลายศาสตร์ มีการลด boundary ระหว่างคณะ โดยกาหนดเป้าหมายที่คิดร่วมกับผู้ใช้ และ
เปิดกว้าง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เน้นจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริง สถานที่จริง ทางานได้จริง
 สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม (STEM
Education & Skill, Entrepreneurship)
 กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรที่มองกำรใช้ประโยชน์/ผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจนแต่แรก
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
และภาคส่วนต่าง ๆของสังคม
 เน้นควำมร่วมมือกับภำคประชำรัฐในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของแต่ละพืนที่ (AreaBased Approach) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการ ระบบข้อมูล สารสนเทศ กลไกการจัดการ
การเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น
 กำรค้นหำ/สร้ำงควำมเป็นเลิศเฉพำะตัว เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน
 มหำวิทยำลัยสร้ำงเครือข่ำยร่วมกัน เชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพของโลกสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงสูงอยู่ตลอดเวลา ความจริง ที่กาลังจะเกิดขึ้น
คือมหาวิทยาลัยจะดารงตนอย่ างโดดเดี่ยวเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงควรมีการ
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แลกเปลี่ยนคอนเท็นต์/หลักสูตร การช่วยกันพัฒนาคอนเท็นต์/หลักสูตร เปลี่ยนตัวเองให้เป็นสถานที่ที่ผู้คน
ทั่ว ไปทั่วโลกนั กศึกษาต่างมหาวิทยาลั ย สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ และมี credit transfer ซึ่งควรเอื้อต่อ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย
 ยกระดับ English Proficiency & Digital skills
 Demand-Based Financing
ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายคือ "ตอบโจทย์ของประเทศและโลกและยกระดับสู่ Thailand 4.0" คือ
 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนา การ
ผลิ ต ก าลั งคนคุ ณ ภาพสู ง ผลิ ต นวัต กรรม สร้างมูล ค่ าเพิ่ ม เพื่ อเปลี่ ย นผ่ านสั งคมไทยสู่ สั งคมเศรษฐกิ จ
ฐานความรู้ แ ละเพิ่ ม คุ ณ ค่ า (Thailand 4.0 : Value-based Economy) โดยใช้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น
หัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
 มหำวิทยำลัยต้องเน้นกำรวิจัยมุ่งเป้ำ ทาหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและ Entrepreneur
เพื่อสร้าง Innovation และต่อยอดไปสู่ Commercialization ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักกลุ่ม
ประเทศรายได้ปานกลาง
 เป็นกำลังสำคัญในกำรสร้ำงเครือข่ำยและกระจำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในทุกระดับอย่ำงก้ำวกระโดด
 มหำวิทยำลัยยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืน
แนวคิด นโยบำย และเป้ำหมำยหลักด้ำนกำรอุดมศึกษำ University 4.0 ที่ส่งผลต่อ
Thailand 4.0 ควรเป็นดังนี

กำรอุดมศึกษำของชำติในปัจจุบัน กำลังเผชิญกับควำมท้ำทำย 6 ด้ำน คือ
1) การพัฒ นาคนมีคุณภาพและศักยภาพสูงในภาคการผลิตและภาคบริการ โดยมี
แผนพัฒนากาลังคนของประเทศแบบมุ่งเป้า
2) การส่งเสริม ร่วมมือ และผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยและพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
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3) การพัฒ นาระบบการศึกษาและเรียนรู้ให้ทันการก้าวหน้าของโลก และสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงอายุ
4) การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีวะ รวมทั้งผู้สูงอายุ
5) การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทเพื่อความก้าวหน้าและความอยู่รอด
6) การออกแบบ และจั ด ตั้ งองค์ ก รระดั บ ชาติ ที่ จ ะมาขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการ
อุดมศึกษาของชาติอย่างเร่งด่วน
ดังนัน กำรอุดมศึกษำจึงควรกำหนดหลักกำรดำเนินงำนที่สำคัญ 4 ด้ำน คือ รัฐบาลควรมี
นโยบายที่ชัดเจนในการจัดตั้งและออกแบบ "กระทรวงกำรอุดมศึกษำ" ให้เป็นองค์กรระดับประเทศที่จะ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ พร้อมทั้งมีการปลดล็อคปัญหาและเร่งพัฒนาการ
อุดมศึกษาของชาติเพื่อเอาชนะความท้าทายด้านต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการ
บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

อีกทัง ควรกำหนดแผนงำนที่เป็น จุดเน้นเพื่อพัฒนำและปลดล็อคปัญหำที่สำคัญด้ำนต่ำง ๆ
ของกำรอุดมศึกษำของชำติ คือ
1. การเตรียมโครงสร้าง กาลังคน ทรัพยากรและความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรองรับ
กระทรวงการอุดมศึกษาที่จะเป็นองค์กรระดับประเทศในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาของชาติ
2. การพัฒนายุทธศาสตร์และ Roadmap ของการอุดมศึกษาของชาติ 20 ปี
3. การวางแผนกาลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี
 การพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพและทักษะที่จาเป็น ได้แก่ บัณฑิต กาลังคนในระบบ
แรงงาน บุคลาการทางการวิจัยและนวัตกรรม และอาจารย์

19

 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อจากัดที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักสูตร การ

ประเมินและการเข้าสู้ตาแหน่งทางวิชาการ
 การออกแบบระบบการศึก ษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมที่ ทันโลก
เช่น Digital contents
4. การพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของการอุดมศึกษาของชาติ
 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการและระบบนิ เวศน์ ก ารวิ จั ย และ
นวัตกรรมที่เอื้อต่อการทางาน
 การพั ฒ นาและปรับ ปรุงกลไกความร่วมมือแบบ Proactive กับภาคเอกชน ภาค
ชุมชนสังคมและภาคนโยบาย
5. ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและบูรณาการระหว่างสถาบันอุดมศึ กษากับจังหวัด ท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องที่
1.1.4 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
พันธกิจ
1. สร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และ
ผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ
3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิ
บาลสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
5. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้อมนาแนวพระราชดาริทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น
ตัวชีวัดร่วม
1. มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
2. จานวนชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปให้ความรู้และพัฒนาในด้านต่างๆ
3. จานวนโครงการที่น้อมนาแนวพระราชดาริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ตัวชีวัด
1. จานวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
2. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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3. จานวนแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนามีจานวน
เพิม่ มากขึ้น
4. แรงงานขอเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
5. สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
สามารถอ่านออกเขียนได้ เพิ่มขึ้น
7. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินการเพื่อส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และ
กีฬาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ
8. ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มขึ้น
9. จานวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
11. จานวนวิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น
12. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
13. อัตราการอพยพย้ายถิ่นของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง
14. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบ
วินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น สังคม ท้องถิ่น เพิ่มขึ้น
โครงกำรหลัก
1. กาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบและจัดทาแผนในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้
4. จัดทาฐานข้อมูลกลาง
5. บูรณาการพันธกิจ สัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้อถิ่น
6. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
7. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
ตัวชีวัดร่วม : ร้อยละของโรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นพี่เลี้ยง
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของความขาดแคลนครูในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีจานวนลดลง
2. ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
3. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และรับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
4. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
5. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบครั้งแรก
6. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น
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7. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET)แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
8. จานวนชั่วโมงการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาเทคนิคการสอนที่เพิ่มขึ้น
9. ผลการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
10. จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไป
ใช้ประโยชน์
โครงกำรหลัก
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
3. โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบการผลิตครู
4. โครงการพัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา
5. โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community
6. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวชีวัด
1. จานวนแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา จัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพิ่มขึ้น
3. จานวนหลักสูตรสหวิทยาการที่สนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาตรฐาน
5. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ
7. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะเพิ่มขึ้น
8. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น
9. อัตราการได้งานทา / ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภายในระยะเวลา1 ปี เพิ่มขึ้น
10. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น
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โครงกำรหลัก
1. โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนา ปรับปรุง บูรณาการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความพร้อมและ
เป็นจุดเด่นตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่
3. โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและบูรณาการการจัดการเรียนกับ
ผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ
4. โครงการสร้างมาตรฐาน ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
5. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ
6. โครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
ของศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
7. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบริหำรจัดกำร
ตัวชีวัด
1. จานวนระบบ / ฐานข้อมูลร่วมที่ร่วมมือพัฒนาสาเร็จตามแผนงานร่วม
2. ร้อยละของมหาวิทยาลัยที่จัดหาและแลกเปลี่ยนทรัพยากรการศึกษาร่วมตามเกณฑ์
3. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรมร่วมที่เครือข่ายดาเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน
4. มีปฏิญญามหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมพัฒนาท้องถิ่นภายในปี 2560
5. กฎระเบียบ/ร้อยละของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ร่วมโครงการหรือผ่านการประเมิน EdPEx
โครงกำรหลัก
1. โครงการประการปฏิญญาราชภัฏ 60
2. โครงการประกาศพื้นที่รับผิดชอบรายมหาวิทยาลัย
3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
4. โครงการจัดทาแผนแม่บท จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางกาศึกษา
5. โครงการจัดทาข้อตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา
6. โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
7. โครงการพัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
8. โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
9. โครงการศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

1.2. ปัจจัยภำยใน
1.2.1 ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ ตั้ ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
มีการจัดการเรียน การสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
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1.2.1.2 นักศึกษำ
ปีการศึกษา 2558-2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มีจานวนนักศึกษาดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2560 จาแนกตามระดับการศึกษา
หน่วย : คน

ปีกำรศึกษำ
2559
ร้อยละ
2560
เพิ่ม/ลด
535 100.00
593 +10.84
535 100.00
593 +10.84

ระดับกำรศึกษำ
1 ปริญญาตรี
2 ปริญญาโท
รวม

ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2558

1.2.1.3 ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วย : คน

คณะ
2559
คณะสาธารณสุขศาสตร์

-

รวม

ปีกำรศึกษำ
ร้อยละ
2560 เพิ่ม/ลด
186
0.00
186
0.00

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.2.1.4 ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
จากการสารวจผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 – 2559 โดยมี
การสรุปผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา ประจาปีการศึกษา 2558 – 2559
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วย : ร้อยละ

คณะ

ปีกำรศึกษำ
2558
2559
82.46
82.46

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รวม
1.2.1.5 บุคลำกร
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559-2560 จาแนกตามประเภทบุคลากร

หน่วย : คน
ประเภทบุคลำกร
2559
1 พนักงานมหาวิทยาลัย
2 พนักงานประจาสัญญาจ้าง
3 ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

1
3
4

ปีกำรศึกษำ
ร้อยละ
2560
25.00
75.00
100.00

ที่มำ : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

24

3
5
8

เพิ่ม/ลด
+100.00
+66.67.00
+100.00

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2559-2560 จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วย : คน

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
2559
1
2
3
4

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

1
0
2
29
32

ปีกำรศึกษำ
ร้อยละ
2560
3.13
0
0.00
2
3.26
2
90.63
20
100.00
24

เพิ่ม/ลด
-100.00
+200.00
0.00
-31.03
-25.00

ที่มำ : งำนบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

1.2.1.6 งบประมำณ
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จาแนก
ตามประเภทงบประมาณ
หน่วย : บาท

ประเภทงบประมำณ
1
2

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
รวม

2560
2,510,000.0
2,042,400.00
4,552,400.00

ปีงบประมำณ
ร้อยละ
2561
เพิ่ม/ลด
55.14 1,685,215.00
-32.86
44.86 3,113,200.00 +51.24
100.00 4,798,415
+5.40

ที่มำ : กองนโยบำยและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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1.2.1. แผนที่ยุทธศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

26
26

บทที่ 2
แผนกลยุทธ์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญำ (Philosophy) ความรู้ คู่คุณธรรม นาสร้างเสริมสุขภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision) คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พันธกิจ (Mission)
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. การสร้างผู้เรียนให้รอบรู้ด้านสุขภาพ
3. การพัฒนางานวิจัย และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. การสร้างพันธมิตรและแสวงหาตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. การบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน และร่วมมือกับท้องถิ่น
6. การสร้างระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ค่ำนิยม (VRUPH)
V : Visionary
R : Reform
U : Unity
P : Public Mind
H : Healthy

=
=
=
=
=

รอบรู้ มีวิสัยทัศน์
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นไปได้จริง
น้าหนึ่งใจเดียวกัน
จิตอาสา
สุขภาพกาย-ใจ ดี

อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน
เอกลักษณ์ สร้างเสริมสุขภาพตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงสร้ำงคณะสำธำรณสุขศำสตร์

28

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ด้ำนหลักสูตร
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกำส (O)
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O1 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือของหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับ
สถาบันอืน่ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
O2 ผู้บริหารเป็นสมาชิกของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
O3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 : วางกรอบเป้าหมาย และทิศ
ทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของ
คนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
O4 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จุดแข็ง (S)
S1 หลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาในระดับมาตรฐาน TQF
S2 แต่ละหลักสูตร การกาหนดหลักสูตรสามารถสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จาเป็นในแต่ละ
โดเมน พร้อมทั้งกาหนดรายวิชาได้สัมพันธ์กัน
S3 การเพิ่มอัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
S4 การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
S5 การเพิ่มอัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ยุทธศำสตร์เชิงรุก/ผนึกกำลัง (SO)

จุดอ่อน (W)
W1 ทักษะการใช้ภาษอังกฤษของนักศึกษาในคณะ
W2 คณาจารย์เข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ productivity-based Learning เป็นอย่าง
ดี
W3 หลักสูตรกาหนดกิจกรรม Soft Skills สาหรับ 21 st Century Skills ได้ครบถ้วน
ทุกชั้นปี
W4 ความหลากหลายและจานวนของหลักสูตรในคณะฯ เมื่อเทียบมหาวิทยาลัยอื่น
W5 อัตราการลาออกของนักศึกษากลางคัน
ยุทธศำสตร์เชิงพัฒนำ/แก้ไขจุดอ่อน (WO)

ชื่อยุทธศำสตร์ : เชื่อมโยงหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับสถาบันอื่นใน ชื่อยุทธศำสตร์ : สร้างผู้เรียนให้รอบรู้ด้านสุขภาพ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เหตุผล
เหตุผล
S1-S5/O1-O5
W1-W5 /O1-O5

O5 การดาเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2560 – 2579
ภำวะคุกคำม (T)
T1 การจัดตั้งมหาวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุข
T2 คุณภาพและชื่อเสียงของหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
T3 การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของเด็กรุ่นใหม่
T4 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
T5 หลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล AUN-QA

ยุทธศำสตร์เชิงรับ/โอบล้อม (ST)

ยุทธศำสตร์เชิงพลิกแพลง/ บรรเทำ (WT)

ด้ำนวิจัย

จุดแข็ง (S)
S1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานวิจยั
S2 งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นอย่าง
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน ต่อเนื่อง
S3 สร้างกลยุทธ์และวัฒนธรรมการวิจยั ใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผล
งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม (impact to Thai society)

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภายนอก
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โอกำส (O)
O1 การผลักดันให้มีแหล่งทุนใหม่ๆ เพิม่ ขึ้นในการสนับสนุนงานวิจยั ที่
ตอบโจทย์ วาระแห่งชาติ
O2 สร้างกลยุทธ์และวัฒนธรรมการวิจยั ใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผล
งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม (impact to Thai
society)
O3 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อภาวะที่เพิ่มขึ้น
ของมลภาวะต่างๆ (น้า อากาศ/ควันพิษ ขยะ ภาวะโลกร้อน วิกฤติ
อาหาร) เปิดโอกาสให้คณะมีบทบาทเป็นผู้นาในการวิจยั ด้านป้องกัน/
แก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ (ใช้ศักยภาพความเป็นผู้นาด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม)
O4 Thailand 4.0 : วิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
O5 เครือข่ายพันธมิตรงานวิจยั ด้านสาธารณสุขในประเทศมีบทบาท
ดาเนินงานวิจัยร่วมกัน

จุดอ่อน (W)
W1 งานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังไม่ได้ตามเป้าที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

W2 งานวิจัยร่วมมือในระดับ ASEAN
W3 ชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือในด้านวิจยั ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
S4 วิถี/รูปแบบการดารงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันคณะให้ความสาคัญ/ W4 เครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสาธารณสุขในประเทศมี
มีความตื่นตัวในการรักษาสุขภาพ อนุรักษ์ธรรมชาติ ความเชื่อต่างๆทาง บทบาทดาเนินงานวิจัยร่วมกัน
ศาสนา การให้ความสนใจต่อเรื่องจรรยาบรรณ/วิชาชีพ มีสว่ นช่วยส่งเสริม W5 บุคลากรสายวิชาการมีความชานาญในการเขียนบทความ
บทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจยั ที่สอดคล้องกับ วิจัยค่อนข้างน้อย
ความต้องการของสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
S5 ชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือในด้านวิจยั ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์เชิงรุก/ผนึกกำลัง (SO)
ยุทธศำสตร์เชิงพัฒนำ/แก้ไขจุดอ่อน (WO)
ชื่อยุทธศาสตร์ : สร้างกลยุทธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น
เหตุผล

ชื่อยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในระดับนานาชาติ
และสร้างความร่วมมืองานวิจยั ในระดับASEAN
เหตุผล

S2 S3 O2

W1 W2 O5

ภำวะคุกคำม (T)
T1 การแข่งขันด้านการวิจยั ที่สูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบเงินทุนวิจยั ให้ลดลง

ยุทธศำสตร์เชิงรับ/โอบล้อม (ST)

ยุทธศำสตร์เชิงพลิกแพลง/ บรรเทำ (WT)

ชื่อยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ ชื่อยุทธศาสตร์ : สังคมและท้องถิ่น
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T2 ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุนในการทาวิจยั เหตุผล S2 S3 T3
T3 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อภาวะที่เพิ่มขึ้น
ของมลภาวะต่างๆ (น้า อากาศ/ควันพิษ ขยะ ภาวะโลกร้อน วิกฤติ
อาหาร) เปิดโอกาสให้คณะมีบทบาทเป็นผู้นาในการวิจยั ด้านป้องกัน/
แก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ (ใช้ศักยภาพความเป็นผู้นาด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม)
T4 Thailand 4.0 : วิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
T5 งานตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติยงั ไม่ได้ตามเป้าที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
T6 บุคลากรสายวิชาการมีความชานาญในการเขียนบทความวิจยั
ค่อนข้างน้อย

เหตุผล : -

ด้ำนกำรรับใช้สังคม
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก

S1 คณะมีชุมชนทีส่ าคัญเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพให้เป็น Healthy Community W1 มีการพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นสังคมแห่งการ
ชัดเจน
เรียนรู้
S2 เครือข่ายความร่วมมือกับสถานบริการสาธารณสุขมีความเข้มแข็งได้รับการ
W2 มีการพัฒนาชุมชนรอบคณะ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ยอมรับ
S3 เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเข้มแข็งได้รับ W3 มีการพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นสังคมแห่งการ
การยอมรับ
เรียนรู้
W4 เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ มีความ
เข้มแข็งได้รับการยอมรับ
S4 มีการพัฒนาชุมชนพืน้ ทีจ่ ังหวัดปทุมธานี ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
W5 เครือข่ายความร่วมมือกับสถานบริการสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง
S5 มีการพัฒนาชุมชนรอบคณะ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ได้รับการยอมรับ

โอกำส (O)

ยุทธศำสตร์เชิงรุก/ผนึกกำลัง (SO)

ชื่อยุทธศำสตร์ : พัฒนาภาคีเครือข่ายเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพชุมชน และเป็นสังคม
O1 คณะมีชมุ ชนที่สาคัญเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้เป็น Healthy
แห่งการเรียนรู้
Community ชัดเจน
O2 เครือข่ายความร่วมมือกับสถานบริการสาธารณสุขมีความเข้มแข็งได้รับ เหตุผล
การยอมรับ
O3 เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง S1-S5 ,O1-O6
ได้รับการยอมรับ
O4 มีการพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
O5 มีการพัฒนาชุมชนพืน้ ทีจ่ ังหวัดสระแก้ว ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ภำวะคุกคำม (T)
ยุทธศำสตร์เชิงรับ/โอบล้อม (ST)
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O1 คณะมีชมุ ชนที่สาคัญเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้เป็น Healthy
Community ชัดเจน
O2 เครือข่ายความร่วมมือกับสถานบริการสาธารณสุขมีความเข้มแข็งได้รับ
การยอมรับ
O3 เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง
ได้รับการยอมรับ
O4 มีการพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
O5 มีการพัฒนาชุมชนพืน้ ทีจ่ ังหวัดสระแก้ว ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศำสตร์เชิงพัฒนำ/แก้ไขจุดอ่อน (WO)
ชื่อยุทธศำสตร์ : พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา
เหตุผล O1-O6, W1-W6

ยุทธศำสตร์เชิงพลิกแพลง/ บรรเทำ (WT)

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
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จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
S1 คณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการและวิจัยสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมทุกด้าน W1 คณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการและวิจัยสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมทุกด้าน
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน S2 ผลลัพธ์ของพันธกิจหลักดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
W2 สร้างการทางานอย่างเป็นระบบ มีธรรมาภิบาล
S3 มีฐานข้อมูลพัสดุที่เป็นปัจจุบัน
S4 เว็บไซต์คณะมีความทันสมัย
S5 การประกันคุณภาพการศึกษาที่มงุ่ สู่ความเป็นเลิศและพัฒนาอย่าง
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก
ต่อเนื่อง
S6 Staff คนรุ่นใหม่ไฟแรงและคนรุ่นเก่าที่มากประสบการณ์
โอกำส (O)
ยุทธศำสตร์เชิงรุก/ผนึกกำลัง (SO)
ยุทธศำสตร์เชิงพัฒนำ/แก้ไขจุดอ่อน (WO)
ชื่อยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างการทางานเป็นระบบ เสริมจิตสานึก
O1 การประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและพัฒนา ชื่อยุทธศาสตร์ : สร้างระบบฐานข้อมูลให้แข็งแกร่งและทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
ทางวัฒนธรรม
เหตุผล
O2 การเชื่อมโยง ร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างคณะ/วิทยาลัย เหตุผล
S1-S5/O1-O5
W1-W2/O1-O5
O3 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง
O4 การเชื่อมโยง ร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างหลักสูตร
O5 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ภำวะคุกคำม (T)
ยุทธศำสตร์เชิงรับ/โอบล้อม (ST)
ยุทธศำสตร์เชิงพลิกแพลง/ บรรเทำ (WT)
ชื่อยุทธศาสตร์ : ชื่อยุทธศาสตร์ : T1 สร้างการทางานอย่างเป็นระบบ มีธรรมาภิบาล
เหตุผล : เหตุผล : T2 ระบบการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ TQF

ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ ของมหำวิทยำลัย กับยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์
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ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ มหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์
1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1 เชื่อมโยงหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับสถาบันอื่นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี 1.1 เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.2 เพื่อให้คณะมีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น
2 กำรส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำท้องถิ่น
เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์
2.1 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
2.1 เพื่อสร้างผลงานวิจัยด้านสุขภาพชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นหรือ
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
2.2 เพื่อสร้างผลงานวิจัยด้านสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสุขภาพชุมชนในระดับ ASEAN
3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำก
3 พัฒนำภำคีเครือข่ำยเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชน และเป็นสังคมแห่งกำร
พระรำชดำริ
เรียนรู้
เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์
3.1
3.1 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้กับพื้นที่บริการวิชาการ
ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
3.2 เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.3 เพื่อสร้างชุมชนพื้นที่บริการวิชาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
4 กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตสำนึกทำงวัฒนธรรมและ
4 เสริมสร้างการทางานเป็นระบบ เสริมจิตสานึกทางวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์
4.1 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อ
4.1 นาสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ ในการบริหารงาน
สังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ ของมหำวิทยำลัย กับยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ ของคณะสำธำรณสุขศำสตร์
ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ มหำวิทยำลัย
5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
5.1 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความ
ต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์
4.2 บุคลากรและบัณฑิตมีจิตสานึกรักษาวัฒนธรรมไทย
4 สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเชิงรุก
เป้ำประสงค์
5.1 คณะมีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

35

ตัวชีวัดของเป้ำประสงค์และผู้รับผิดชอบ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2564
เป้ำหมำย
หน่วยงำนรับผิดชอบ
ดำเนินงำน
2560 2561
2562
2563
2564
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
1.1 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
20
30
30 ผลงาน 30 ผลงาน 30 ผลงาน 1.ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา
 ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล หรื อ การเผยแพร่ ใ น ผลงาน ผลงาน
2.ฝ่ายวิจัยและบริการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
วิชาการ
ตัวชีวัด
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5
5
 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
ผลงาน
ผลงาน
พาณิชย์

8 ผลงาน

10 ผลงาน

15 ผลงาน 1.ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา
2.ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

30
 ผลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานวิช าการที่ ได้ รั บ การ 20
เผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ ผลงาน ผลงาน
กพอ.กาหนด

30 ผลงาน

30 ผลงาน

30 ผลงาน 1.ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา
2.ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2
เรื่อง

2
เรื่อง

2
เรื่อง

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

1.2 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตาม
เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า
 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป
 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 ขึ้นไป

-

1
เรื่อง

ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา
ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

ผู้รำยงำน

ผู้กำกับติดตำม

1.ผู้ช่วยคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
2. ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ
1.ผู้ช่วยคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
2. ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ
1.ผู้ช่วยคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
2. ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา

ตัวชีวัด
1.4 จานวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
1.5 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2560

2561

ร้อยละ ร้อยละ
80
80

1.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ≥4.51 ≥4.51
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้ำหมำย
2562
2563
1 ราย
1 ราย
ร้อยละ
ร้อยละ
80
80

2564
1 ราย
ร้อยละ
80

≥4.51

≥4.51

1.7 จานวนหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

≥4.51

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ดำเนินงำน

ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝาย
การศึกษาและกิจการ บริหารการศึกษาและ
นักศึกษา
กิจการนักศึกษา

ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝาย
การศึกษาและกิจการ บริหารการศึกษาและ
นักศึกษา
กิจการนักศึกษา
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1.8 ระดับความสาเร็จของการสร้างภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาหลักสูตร

1 ขั้นตอน

2 ขั้นตอน

1.9 จานวนเครือข่ายกลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตร

1 เครือข่าย

2 เครือข่าย 4 เครือข่าย ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

เป้ำประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ ฝ่ายวิจัยและบริการ
สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์
50
60
70
วิชาการ
การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือปัญหา
ระดับประเทศ
2.2 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือ
3
3
3
ฝ่ายวิจัยและบริการ
องค์กรภาคีเครือข่าย
โครงการ
โครงการ
โครงการ วิชาการ
2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

30
ผลงาน

30
ผลงาน

30
ผลงาน

ผู้กำกับติดตำม

ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา
4 ขั้นตอน

ผู้รำยงำน

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ และบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ และบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ และบริการวิชาการ

เป้ำหมำย
2562
2563
5
5
บทความ บทความ

2564
5
บทความ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ดำเนินงำน
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมี
การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น

1
ผลงาน

1
ผลงาน

1
ผลงาน

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

2.6 จานวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ

1
รางวัล

1
รางวัล

1
รางวัล

2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจยั มีจานวนผลงานวิจัย
ด้านสุขภาพชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นหรือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
2.8 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจยั มีจานวนผลงานวิจัย
ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
2.9 จานวนภาคีเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสุขภาพ
ชุมชนในระดับ ASEAN

ร้อยละ
50

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

ร้อยละ
5
1
เครือข่าย

ร้อยละ
10
1
เครือข่าย

ร้อยละ
15
1
เครือข่าย

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
เป้ำประสงค์ 3 ประชำชนสำมำรถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได้เพิ่มขึน
3.1 จานวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่
1
1
1
ฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถนาผลงานบริการ
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
วิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3.2 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน
2 ชุมชน
2 ชุมชน ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

3.3 จานวน healthy community ในพื้นที่บริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ และบริการวิชาการ

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ และบริการวิชาการ

ตัวชีวัด
2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5
ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน )
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3.4 จานวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชน

2560

2561

1
พื้นที่

1
พื้นที่

1
พื้นที่

ผู้รำยงำน

ผู้กำกับติดตำม

ตัวชีวัด

2560

2561

3.5 จานวนชุมชนพื้นที่บริการวิชาการเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้

เป้ำหมำย
2562
2563

1
พื้นที่

1
พื้นที่

2564

1
พื้นที่

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ดำเนินงำน

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ผู้รำยงำน

ผู้กำกับติดตำม

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ และบริการวิชาการ

เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

4.1 จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

-

-

-

-

-

ฝ่ายทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัย รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ และบริการวิชาการ

เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน
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5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก

ร้อยละ
40

ร้อยละ
45

ร้อยละ
45

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล

5.2 ร้อยละของอาจารย์ทสี่ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง
ร้อย ร้อย
วิชาการ
ละ 40 ละ 40

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละ
40

ร้อยละ 45 ร้อยละ 45 งานบริหารทรัพยากร
บุคคล

5.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสูต่ าแหน่งที่
สูงขึ้นจากผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ข้าเกณฑ์ การประเมิน

-

-

ร้อยละ 3

5.5 ร้อยละของอาจารย์ทสี่ อบมาตรฐานวิชาชีพ VRU
Professional License

-

-

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 งานบริหารทรัพยากร
บุคคล

5.6 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ ีผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ.
อยู่ในระดับดีมาก

-

-

ร้อยละ
5

ร้อยละ 3

ร้อยละ
5

ร้อยละ 3 งานบริหารทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละ
5

ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากร
บุคคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากร
บุคคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากร
บุคคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากร
บุคคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากร
บุคคล
ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

รองคณบดีฝ่าย
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายแผน
วิชาการและระบบ
คุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ

ตัวชีวัด

2560

2561

5.7 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR

เป้ำหมำย
2562
2563

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ดำเนินงำน

2564

ผู้รำยงำน

ร้อยละ10

ร้อยละ
20

ร้อยละ
30

ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ร้อยละ
2

ร้อยละ
2

ร้อยละ
2

สานักงานคณบดี

อันดับที่
≤195

อันดับที่
≤190

อันดับที่
≤185

-

-

› 4.51

› 4.51

› 4.51

งานแผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ

› 4.00

› 4.00

› 4.00

งานแผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ

5.12 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด

2

4

6

ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีงาน
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีงาน
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา

5.13 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร้อยละ
20

ร้อยละ
25

ร้อยละ
30

ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

5.8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและ
ร้อย
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ละ
เพิ่มขึ้น
2
5.9 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
อันดับ อันดับ
สีเขียว (ระดับเอเชีย)
ที่ 200 ที่
≤200
5.10 ค่าเฉลีย่ ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
› 4.51 › 4.51
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5.11 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยในทุกมิติ

-

› 4.00

ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
หัวหน้าสานักงาน
คณบดี

ผู้กำกับติดตำม

รองคณบดีฝ่าย
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
รองคณบดีฝ่าย
แผน วิชาการและ
ระบบคุณภาพ
รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝาย
รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ บริหารการศึกษา
กิจการนักศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา

ตัวชีวัด

5.14 จานวนข้อร้องเรียนของบุคลากร
5.15 จานวนช่องทางการร้องเรียน

2560

2561

เป้ำหมำย
2562
2563

2564

1 เรื่อง

0 เรื่อง

1 เรื่อง

1 ช่องทาง 2 ช่องทาง 3ช่องทาง

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ดำเนินงำน

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล
งานบริหารทรัพยากร
บุคคล

5.16 ร้อยละความพึงพอใจระบบการร้องเรียนของ
บุคลากร

ร้อยละ
75

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล

5.17 ร้อยละความพึงพอใจระบบการร้องเรียนของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี

ร้อยละ
75

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ฝายบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา
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5.18 จานวนฐานข้อมูลในแต่ละงานของคณะ

12
12
12
งานเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล สารสนเทศและสือ่ สาร
/งาน
/งาน
/งาน
องค์กร

ผู้รำยงำน

ผู้กำกับติดตำม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
คณบดี
บริหารทรัพยากร
บุคคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
คณบดี
บริหารทรัพยากร
บุคคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
คณบดี
บริหารทรัพยากร
บุคคล
ผู้ช่วยคณบดีฝาย
รองคณบดีฝาย
บริหารการศึกษาและ บริหารการศึกษา
กิจการนักศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีงาน
รองคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน วิชาการและ
และสื่อสารองค์กร
ระบบคุณภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์
11.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรพัฒนำ KPIs และค่ำเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
แผนงำน โครงกำร ของแผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์คณะสำธำรณสุขศำสตร์
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 เชื่อมโยงหลักสูตรด้ำนสำธำรณสุขกับสถำบันอืน่ ในกลุม่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ยุทธศำสตร์คณะ)
เป้ำประสงค์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1. หาความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น
2. เพื่อให้คณะมีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ
2. สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ท้องถิ่น
3. สร้างข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและท้องถิ่น
4. แลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
ท้องถิ่น

จานวนหลักสูตรที่มคี วามเชื่อมโยงกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับความสาเร็จของการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตร
ขั้นตอน

Baseline
2561
-

จานวนเครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันพัฒนาหลักสูตร

เครือข่าย

-

ตัวชีวัด : Key Performance Indicators : KPIs

หน่วยนับ

1

เป้ำหมำย
2563
1
2

1

2

2562

2564
1
4
(ตัวเลขสะสม)
4
(ตัวเลขสะสม)

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เป้ำประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์คณะสำธำรณสุขศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำท้องถิน่ (ยุทธศำสตร์คณะ)
เป้ำประสงค์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. สร้างแรงจูงใจด้านการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ
1. เพื่อสร้างผลงานวิจยั ด้านสุขภาพชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
2. เพื่อสร้างผลงานวิจยั ด้านสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพและได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ

3. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตรงานวิจยั ด้านสุขภาพชุมชนในระดับ 3. สร้างความร่วมมืองานวิจัยในระดับ ASEAN
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ASEAN
2562
ร้อยละ50

เป้ำหมำย
2563
ร้อยละ60

2564
ร้อยละ70

-

ร้อยละ5

ร้อยละ10

ร้อยละ15

-

1

1

1

ร้อยละ

Baseline
2561
-

2. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยมีจานวนผลงานวิจัยด้านสุขภาพชุมชนที่ได้รบั การ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ร้อยละ

3. จานวนภาคีเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสุขภาพชุมชนในระดับ ASEAN

เครือข่าย

ตัวชีวัด : Key Performance Indicators : KPIs

หน่วยนับ

1. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยมีจานวนผลงานวิจัยด้านสุขภาพชุมชนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่นหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้ำประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์คณะสำธำรณสุขศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำภำคีเครือข่ำยเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพชุมชน และเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (ยุทธศำสตร์คณะ)
เป้ำประสงค์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้กับพื้นทีบ่ ริการวิชาการ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านสุขภาพ
2. เพือ่ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 2. พัฒนาพื้นทีบ่ ริการวิชาการให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
3. เพื่อสร้างชุมชนพื้นที่บริการวิชาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเป็นนักวิจัยชุมชน
4. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน
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ตัวชีวัด : Key Performance Indicators : KPIs

หน่วยนับ

1. จานวน healthy community ในพื้นทีบ่ ริการวิชาการ
2. จานวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
3. จานวนชุมชนพืน้ ทีบ่ ริการวิชาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

พื้นที่
เครือข่าย
พื้นที่

Baseline
2561

2562
1
1
1

เป้ำหมำย
2563
1
1
1

2564
1
1
1

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป้ำประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์คณะสำธำรณสุขศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงกำรทำงำนเป็นระบบ เสริมจิตสำนึกทำงวัฒนธรรม (ยุทธศำสตร์คณะ)
เป้ำประสงค์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. บุคลากรและบัณฑิตมีจิตสานึกรักษาวัฒนธรรมไทย
2. บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสานเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย
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ตัวชีวัด : Key Performance Indicators : KPIs
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยนับ

เป้ำหมำย

Baseline
2561

2562

2563

2564

95.00

100.00

100.00

100.00

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์คณะสำธำรณสุขศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเชิงรุก (ยุทธศำสตร์คณะ)
เป้ำประสงค์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพื่อให้คณะมีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
1. จัดระบบและกลไกการร้องเรียน
2. เปิดช่องทางการร้องเรียน
3. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบ
ตัวชีวัด : Key Performance Indicators : KPIs
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1.
2.
3.
4.

จานวนข้อร้องเรียนของบุคลากร
จานวนช่องทางการร้องเรียน
ร้อยละความพึงพอใจระบบการร้องเรียนของบุคลากร
ร้อยละความพึงพอใจระบบการร้องเรียนของนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปี

แผนพัฒนำ พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรงำน
เป้ำประสงค์

หน่วยนับ
เรื่อง
ช่องทาง
ร้อยละ
ร้อยละ

Baseline
2561
1
-

2562
1
1
75
75

เป้ำหมำย
2563
1
2
80
80

2564
0
3 (เป้าหมายสะสม)
85
85

แนวทำงกำรพัฒนำ

1. การปฏิบัติงานในสานักงานคณบดีเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น

1. จัดทาคู่มือระบบและกลไกการปฏิบัติงาน

2. ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

2. สร้างแบบวัดความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้บริการสานักงานคณบดี

3. นาสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ ในการบริหารงาน

3. จัดระบบการจัดทาฐานข้อมูลทุกงาน

ตัวชีวัด : Key Performance Indicators : KPIs
1. ร้อยละของระบบและกลไกการปฏิบัติงานแต่ละงานในสานักงานคณบดี
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานคณบดี
3. จานวนฐานข้อมูลในแต่ละงานของคณะ

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ฐานข้อมูล/
งาน

Baseline
2561
1

2562
75
75
5

เป้ำหมำย
2563
80
80
5

2564
85
85
5
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แผนพัฒนำ พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ
เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา
เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดหาสื่อการเรียนรู้และสารสนเทศที่ทันสมัย และเพียงพอ
2. พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูง
3. พัฒนาศักยภาพคนให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย
ตัวชีวัด : Key Performance Indicators : KPIs
จานวนแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย

หน่วยนับ
แหล่ง

Baseline
2561

2562
1

เป้ำหมำย
2563
1

2564
1

ภำคผนวก
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1. ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำย และแผนของรัฐบำล
นโยบำยรัฐบำล
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ด้ำนกำรศึกษำ
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฎิ
รูปการศึกษาแห่งการ
เรียนรู้ โดยให้
ความสาคัญ ทั้ง
การศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกันเพื่อสร้าง
คุณภาพ ของคน
ไทยให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนได้เต็ม
ศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดารงชีวิต
โดยมีความใฝ่รู้และ
ทักษะที่เหมาะสมเป็น
คนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการ
เรียนรู้โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพื้นที่ ลด
ความเหลื่อมล้าและ
พัฒนากาลังคนให้เป็น
ที่ต้องการเหมาะสมกับ
พื้นที่ ทั้งในด้านเกษตร

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

นโยบำยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

ยุทธศำสตร์ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.ปรับเปลีย่ นค่านิยม
คนไทยให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
ความรู้และความสามารถ ใน
การดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
แผนงำนโครงกำร
1. แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิ่มศักยภาพปฐมวัย
4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

นโยบำยข้อ 2 การปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อปรับ
เกณฑ์มาตรฐานทั้งหลักสูตร
อาจารย์ บัณฑิตและ
นักศึกษา ให้มีความ
หลากหลาย ครอบคลุม
ทั้งสายวิชาการ สายวิชาชีพ
และปฏิบตั ิการเพื่อผลิต
นักวิจัย/นักวิชาการ
(Academic) นักวิชาชีพ
ชั้นสูง (Professional) และ
นักเทคนิค/นักปฏิบตั ิ
(Technical/Practice)
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศรวมทั้ง
สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน
นโยบำยข้อ 6 การส่งเสริม
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
เป็นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อน นโยบายไปสู่
การปฏิบัตหิ รือดาเนินการ
ตามโจทย์ ในการพัฒนา
ประเทศและเครือข่าย

กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551- 2565)
ประเด็นทิศทำง 9 ข้อ
1.รอยต่อการศึกษาระดับอื่น
7.เครือข่ายอุดมศึกษา
8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
9.โครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบำยข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ยุทธศำสตร์ 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูป แบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบำยข้อ 3
พัฒนาและผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัด
เป็นที่ยอมรับ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

นโยบำยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

อุตสาหกรรมและธุรกิจ ยุทธศำสตร์ 2 การสร้าง
บริการ
ความเป็นธรรม
แนวทำงกำรพัฒนำ
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุก 2. การกระจาย การ
ช่วงวัยโดยส่งเสริมการ ให้บริการภาครัฐทั้งด้าน
เรียนรู้ ตลอดชีวิต
การศึกษา สาธารณสุข และ
เพื่อให้สามารถ มี สวัสดิการที่มีคณ
ุ ภาพให้
ความรู้ และทักษะ
ครอบคลุมและทั่วถึง
ใหม่ที่สามารถ
แผนงานโครงการ
ประกอบอาชีพได้
3. โครงการบริหารจัดการ
หลากหลายตาม
งบประมาณด้านการศึกษา
แนวโน้ม การจ้าง แบบมุ่งเน้นสัมฤทธิ์
งานในอนาคต
ปรับกระบวนการ
เรียนรู้ และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคมโดยบูรณา
การความรู้และ
คุณธรรม เข้าด้วยกัน
เพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ
การใฝ่เรียนรู้
การแก้ปัญหา การรับ
ฟังความเห็นผู้อื่น การ

ผลักดันประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้
ส่วนกลางเข้าไปช่วย
สนับสนุนโดยเครือข่ายเป็น
กลไกในการเชื่อมโยง
การศึกษาทุกระดับและภาค
ส่วนต่างๆ ในพื้นที่และ
ประเทศ

นโยบำยรัฐบำล

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
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นโยบำยรัฐบำล
มีคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมือง
ดี โดยเน้นความ
ร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งใน และนอก
โรงเรียน

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

นโยบำยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
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นโยบำยรัฐบำล
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ข้อ 4.6 พัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนาครู
ที่มีคุณภาพและมีจิต
วิญญาณของความเป็น
ครู
เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิ ตรง
ตามวิชาที่สอนอนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียน การสอนเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครู
หรือเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เช่น การ
เรียนทางไกล การ
เรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รวมทั้งปรับระบบ
การประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็น
สาคัญ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

นโยบำยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

ยุทธศำสตร์ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรม
แนวทำงกำรพัฒนำ
3.การเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้มี
สิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน
และทรัพยากรภายในชุมชน
แผนงำนโครงกำร
4.โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากและชุมชนเข้มแข็ง

นโยบำยข้อ 8 การผลิตพัฒนา
ครู และผู้บริหารการศึกษา
การผลิตครูที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยหลักสาคัญ
คือการพัฒนาวิธีการผลิตครู
ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า
กระบวนการผลิตครู
ขั้นตอนที่สาเร็จการศึกษา
ติดตามดูแลครูเพื่อจะไป
ช่วยเหลือโรงเรียนที่บัณฑิตไป
ทางานด้วย นอกจากนี้ยังมี
แนวนโยบายที่จะเสนอรัฐบาล
ให้ใช้เครือข่ายอุดมศึกษา 9
เครือข่ายเป็น พี่เลี้ยงในการ
พัฒนาโรงเรียนต่อไป

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบำยข้อ 2 สร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์ในการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่
ยอมรับ

ยุทธศำสตร์ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์ และ
ถ่ายทอด เผยแพร่ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
Coaching

นโยบำยข้อ 5 พัฒนาการ
บริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัย

นโยบำยรัฐบำล

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
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ยุทธศำสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
2.พัฒนาเมือง
2.1.แนวทางการพัฒนาหลัก
2.1.2.ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมี
บูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน
2.2.แนวทางการพัฒนาเมือง
สาคัญ
2.1.2.พัฒนาเมืองปริมณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริการธุรกิจ
และการพาณิชย์ศูนย์กลางการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย

นโยบำยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ยุทธศำสตร์ 3 การพัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์และ
ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

นโยบำยรัฐบำล

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
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ยุทธศำสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนาผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพณิชย์และ
เชิงสังคม
2.พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur)
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม
ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม ภาษาไทย
และภาษาถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื่อการเรียนรู้สร้าง
ความภาคภูมิใจใน

นโยบำยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบำยข้อ 2 สร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์ในการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
ที่ยอมรับ

ยุทธศำสตร์ 2 การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ รณรงค์ สร้าง
จิตสานึก ทางวัฒนธรรม
การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นโยบำยรัฐบำล

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

นโยบำยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

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

ยุทธศำสตร์ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล
แนวทำงพัฒนำ
1.ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัวมีขนาดเหมาะสม
เกิดความคุม้ ค่า
2.ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไก

นโยบำยข้อที่ 1 การลงทุน
พัฒนาประเทศผ่าน
สถาบันอุดมศึกษา
มีกลไกการดาเนินงานใน 3
โครงการ ได้แก่
1.1. โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
เพื่อให้ได้มาตรฐาน
การอุดมศึกษาและ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน
1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย

ประเด็นทิศทำง 9 ข้อ
2. การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาปัจจุบัน
- การจัดสถาบัน
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม
3. ธรรมาภิบาลและ บริหาร
จัดการ
4.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
5. การเงินอุดมศึกษา
6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบำยข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง

ยุทธศำสตร์ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย

ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นาไปสู่
การสร้างความสัมพันธ์
อันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมภิ าค และ
ระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ
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นโยบำยข้อ 5 พัฒนา
การบริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัย

นโยบำยรัฐบำล
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

นโยบำยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

ในการติดตามตรวจสอบ
การเงิน การคลังภาครัฐ
5.ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มี
ความทันสมัยเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
แผนงำนโครงกำร
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ข้าราชการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหารงานแห่ง
รัฐ
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
วางระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที่
5. การบูรณาการโครงสร้าง
พื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร
(Information and
communication
Technology/ICT) สาหรับ
ภาครัฐ (Government

ระดับโลก
1.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก

กรอบแผนอุดมศึกษำ
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
ระยะยำว ฉบับที่ 2
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
(พ.ศ. 2551- 2565)
- การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐ
กลุ่มใหม่

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

นโยบำยรัฐบำล

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

นโยบำยคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

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

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

Shared Infrastructure)
9. การสร้างกลไกล“ยับยั้ง”
และ“สร้างความตระหนักรู้”
เพื่อป้องกันการทุจริต
10.การพัฒนากระบวนการ
จัดทานโยบายสาธารณะ
รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ
ให้มีคุณภาพและมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
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นโยบำยข้อ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
การส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ของตนเองทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะ สถาบัน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาตาม
ศักยภาพ และบริบทของแต่
ละกลุม่ สถาบัน

นโยบำยข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ยุทธศำสตร์ 5 การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความ เป็นเลิศสูส่ ากล

2. ควำมเชื่อมโยงนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
นโยบายสภาฯข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรร
มาภิบาล

นโยบายสภาฯข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

นโยบายสภาฯข้อ 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง
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นโยบายสภาฯข้อ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรูค้ วามสามารถ
มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ(Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสภาฯข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศสูส่ ากล
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