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คำนำ  
 การจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลศิมหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับนี้ ได้นำ
ผลการประเมนิตนเองเพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยสู่การพลิกโฉม (Reinventing University) โดยได้นำเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight) มาทำ
การวิเคราะห์ คาดการณ์ และอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จัดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ด้วยการสร้างภาพอนาคต (Scenario) 
ของมหาวิทยาลัยในอีก 5 ปีข้างหน้า และแนวทางการดำเนินงานผ่านแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละปีที่จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาความเป็น
เลิศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นแผนที่นำทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การพัฒนา
นวัตกรรมรวมทั้งบริการวิชาการ ที่จะสามารถผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม 
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    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                                
 

 

 





ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

 
1.1ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

1.1.2 ข้อมูลโดยท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ก่อตั้งเป็นทางการตามประกาศ พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทำการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสรมิ
วิทยฐานะครู มีพื้นที่ให้บริการ 4 พื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี จ.สระแก้ว        
ศูนย์กรุงเทพ  และจ.อุทัยธานี  

1. การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นประกอบการวิศวกรทางสังคม  
2. การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  
3. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 

ยุทธศาสตร ์

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู ้รอบรู ้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2. พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชน ท้องถิ่นให้เกิดการ
พัฒนาอย่างสมดุล 

3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการ                 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม 
ต่อยอด  สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เก้ือกูลการเรียนรู้ วิจัย  เสริมประสิทธิภาพ         
การทำงาน  สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
          “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม
ฐานราก บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

รูปที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีจำนวนหลักสูตรที ่เปิดสอนทั้งสิ้น 24 
หลักสูตร 82 สาขา  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร 65 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 
หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร 9 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนวนักศึกษาทั้งสิ้น 8,567 คน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
7,854 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 375 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 197 คน  และนักศึกษา
ปริญญาเอก 141 คน  
 ปีการศึกษา 2562 ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,698 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 2,522 คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา 145 คน ระดับปริญญาโท 24 คน และระดับปริญญาเอก 7 คน  
 ปีการศึกษา 2562 ได้มีการดำเนินการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจากผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,698 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,631 คน   มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี จำนวน 1,165 คน คิดเป็นร้อยละ 71.83  
 บุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 1,074 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 86 คน ลูกจ้างประจำ 18 คน พนักงาน
ราชการ 24 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 715 คน เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 45 คน และลูกจ้างช่ัวคราว 
186 คน  
   บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 83 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน 326 คน 
และมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 148 คน 
 ผลงานด้านการวิจัย ที่ได้เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 81 เรื่อง ผลงานวิจัยที่ได้
เผยแพร่ในระดับชาติจำนวน 72  เรื ่อง ระดับนานาชาติ   9 เรื ่อง และได้มีการยื ่นขอจดสิทธิบัตร หรือ           
อนุสิทธิบัตร จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ 1.ผลงานเม็ดสีย้อมผ้าสะท้อนรงัสอีินฟราเรดจากดินลูกรัง 2.ผลงานเครื่อง
แทงหนังหมูแบบกึ่งอัตโนมตัิ 3.ผลงานผลิตภัณฑ์ไซรัปจากน้ำต้อยข้าวหมาก จากปลายข้าว 4.ผลงานผลิตภัณฑ์

รูปที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 
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ปลาร้ามอญหลนอัดก้อนและกรรมวิธีการผลิต 5.ผลงานข้าวเกรียบเกล็ดปลาตะเพียนพร้อมบริโภค  6. ผลงาน 
เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้แบบลดความดัน 7. ผลงานผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซ่าทรงกลม 8.ผลงานกระบวนการ
ผลิตแป้งดัดแปรชนิดต้านทานการย่อยจากข้าวนึ่ง PRS 9. ผลงานแป้งพิซซ่ากึ่งสำเร็จรูป จากแป้งข้าวนึ่งดัด
แปร PRS 10.ผลงานซอสหม่าล่าปรุงสำเร็จไขมันต่ำ 11. ผลงานน้ำซุปหม่าล่าเข้มข้น 

ผลงานด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มุ่งเน้น
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 4 ตำบล และจังหวัด
สระแก้ว 5 ตำบล รวมทั้งสิ้น 9 ตำบล โดยมีหลักการทำงาน การพัฒนาพื้นที่เดิมให้ยั่งยืน ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้แล้ว จึงได้มีการเปิดพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดให้มากที่สุดด้วยความ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  
สู่รากแก้วให้ประเทศ : U2T) เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำ 
อีกทั้งไปร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามความต้องการของชุมชน มหาวิทยาลัยได้รับชอบพื้นที่
ตำบลจำนวนทั้งสิ้น 48 ตำบล ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี 16 ตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18 ตำบล 
และจังหวัดสระแก้ว 14 ตำบล  มหาวิทยาลัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปช่วยพัฒนาชุมชน ร่ วมกันกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 ผลการประเมินตนเองและการกำหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบัน  
กลุ่ม 3 “พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-based and Community Engagement)”  

ผลการประเมินตนเองตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ ่มสถาบัน  ประเมินตนเองเพื ่อจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) ของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing 
University) ดังภาพ 

รูปที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุม่สถาบัน 
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 จากผลการประเมินตนเองตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ทั้ง 4 กลุ่ม ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินที่เป็นเลิศของกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น มีศักยภาพทั้งด้าน Performance (เชิงปฏิบัติการ) ในระดับที่ 2 และ Potential (เชิง
ศักยภาพ) ในระดับที่ 3ที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น ได้แก่ ความสอดคล้องต่อ
หลักสูตรที่เปิดสอน การมีส่วนร่วมระหว่างสังคมและชุมชน การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน 
พื้นที่ หรือภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการพัฒนาท้องถ่ินให้
เกิดความยั่งยืนของชุมชน รองลงมา คือ กลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและสง่เสริมการสร้างนวัตกรรม ที่มี
ความโดดเด ่นในด ้านระบบนิเวศน ์ด้านเทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ ื ่อเร ่งพัฒนาผู ้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยกำลังเร่งพัฒนา ส่งเสริมในด้าน Startup ทั้งในด้านของพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ผู้ประกอบการ สรรหางบประมาณสนับสนุน สร้างความร่วมมือ และ Talent/Academic 
Mobility เป็นต้น ในกลุ่มของการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก และกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิิชา
ชีพและสาขาจำเพาะ มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งพัฒนาในด้านงบประมาณวิจัย ความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ และการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เป็นต้น เพื่อพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงกำหนดกลุ่มจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย คือ “กลุ ่มที ่ 3 กลุ ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นหรือชุมชนอื ่น (Area-Based and Community 
Engagement)” ทั้งนี ้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั ้งที่  
10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 



 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนการพลิกโฉม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ส่วนท่ี 2  
         แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญ 
  2.1.1 ความเชี่ยวชาญท่ีมุ่งเน้น  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทาง
สังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”  การส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมในการที่
จะส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 4 ประเด็น คือ  

 1. นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย (Innovative Food for Health 
and Safe Agricultural Products) 
 2. นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรมบริการ (Innovation and Creating New Value 
in The Service Industry) 
 3. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน (Innovation in Environmental Management 
and Community Health) 

รูปท่ี 4 ความเชี่ยวชาญท่ีมุ่งเนน้ 
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 4. นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการดำเนินงานของพื้นที่จังหวัดที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบได้แก่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว (Learning Innovations for Sustainable Development) 

 2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้วิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปการศึกษา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  

 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมาย 1.คนไทยเป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ 2.สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป้าหมาย 1.สร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 2.กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามา เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ 3.เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน    
การพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   เป้าหมาย 1. ภาครัฐ           
มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

รูปท่ี 5 ความสอดคล้องยุทธศาสตรป์ระเทศ 
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 2. แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
 ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนา 
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21       
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน      
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ประเด็นการวิจัยและพัฒนา  เป ้าหมายความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้ นฐาน             
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน 
 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การเสร ิมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  เป ้าหมาย 1.คนไทยส่วนใหญ่                  
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน 2.คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มข้ึน 3.คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มลำ้ในสังคม เป้าหมาย 1.ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน         
2.เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้ รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เป้าหมายวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เป้าหมาย เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน 

4. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) โดยThe Times Higher Education Impact Rankings   
การจัดลำดับความสำคัญและเจตนารมณ์ของ SDGs เพื่อเป็นแนวทางให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย 

และสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคนภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเป้าหมายเหล่านี้มุ่งหวังที่จะขจัดความ
ยากจน กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ปกป้องสิ่งแวดล้อม จัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศในขณะเดียวกันส่งเสริมธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสันติถาพ และความมั่นคงปลอดภัย เกือบทั่วทุก
ประเทศ และภาคส่วนต่างๆ รวมถึงระดับอุดมศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญในการมีส่วนรวมของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างองค์ความรู้ ชี้นำแนวทางและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวใจหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย 
17 เป้าหมายหลักโดยมี 169 เป้าหมายย่อย 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยย่ืน
(SDGs) โดย The time Higher Education Impact Ranking  ในเป้าหมาย ดังนี ้ 

เป้าหมายที่  1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่  
เป้าหมายที่  2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่  3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้าหมายที่  4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่  8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มี

ผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่  9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม

และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่  12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ

ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 17 : สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2.1.3. เปา้หมายของการพลิกโฉม 
 วัตถุประสงค์ของแผน 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่พัฒนา
แล้ว สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนท้องถ่ิน ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ให้เป็นปัจจัยในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ยกระดับความเป็นนานาชาติในมิติการเป็นมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

2. เพื่อแสวงหาความรู้ นวัตกรรมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู ้และนวัตกรรมโดย
ครอบคลุมกลุ่มผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียในด้านการจัดการเรยีนรู ้การบริการและการทอ่งเที่ยว การเกษตรและอาหาร 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3. เพื ่อสนับสนุนการเคลื ่อนย้ายทางสังคม ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นโดยการพัฒนาทักษะและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
การสร้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในท้องถ่ินหรือภูมิลำเนาของตนเอง 

4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเอง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมี       
ธรรมาภิบาล 

 ภาพอนาคต ระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
 การจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ได้นำเครื่องมือการมองอนาคต
(Foresight) มาทำการวิเคราะห์ คาดการณ์ และอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  จัดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ
แผนแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝา่ย เพื่อร่วมกันออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ ด้วยการสร้างภาพ
อนาคต (Scenario) ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยดำเนินการภายใต้โครงการสัมมนา    
เชิงปฏิบัติการเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Reinventing University) ด้วยการ
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วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และระดมความคิด เห็นของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัยทุกฝ่าย ได้แก่ ผู ้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ตัวแทนสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม ปัจจัยขับเคลื่อน และ   
ภาพฉายของสถานการณ์และโอกาสการพัฒนาที่มีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเกิดข้ึน 
รวมถึงการนำข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญๆ มาใช้เพื่อสร้างภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยตามแนว
ทางการมองอนาคต ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

ในการจัดทำภาพอนาคตนี้ ได้แบ่งกลุ่มในการดำเนินการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่ม ในแต่ละคนจะมี
สมาชิกที่มีความหลากหลายเพื่อกันกำหนดภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย ดังภาพอนาคตและประเด็นสำคัญ
ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 

รูปที่ 6 การสร้างฉากทัศน ์

รูปท่ี 7 กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยที่ชุมชนท้องถ่ินเช่ือถือและพึ่งพาได้ 



 

13 
 

 กลุ่มท่ี 1 มหาวิทยาลัยที่ชุมชนทอ้งถ่ินเช่ือถือและพึ่งพาได้ 

 ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรออนไลนท์ี่มีความทันสมัยทีเ่กิดจากความร่วมมือ
สามารถตอบโจทย์ใหก้ับผู้เรียนทุกช่วงวัย การสอนแบบ Robot Online  
 ด้านการพัฒนาและแสวงหาบุคลากร มหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการวิจัย 
การสร้างนักออกแบบหลักสูตรแนวใหม่ การพัฒนาการเรียนรู ้จากการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
แสวงหาบุคคลผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับโลกมาสอนแบบออนไลน์  
 ด้านความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยจะมีโครงการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายนานาชาติ โครงการ
หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรคู่ขนานนานาชาติ สร้างเครือข่ายการเรยีนการสอนการพัฒนาบุคลากรนานาชาติ 
 ด้านการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์            
นิคมอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัย (VRU Food Volley) ศูนย์บริการนวัตกรรมออนไลน์ 
 ด้านการสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ มหาวิทยาลัยจะมีแพลทฟอร์มประชาสัมพันธ์การบริการ
และสร้างรายได้ สร้างแพลทฟอร์มการขายสินค้าชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศจีนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และเป็นศูนย์ความรู้ท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
   
 กลุ่มท่ี 2 มหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีสรา้งนวัตกรรมเพ่ือชุมชนท้องถิ่น 
 ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรที ่เป็นความ
ร่วมมือ มีหลักสูตรออนไลน์และหลกัสูตรที่ตอบโจทย์คนทำงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาวิชาชีพ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน 

รูปที่ 8 กลุม่ที่ 2 มหาวิทยาลัยสีเขียวทีส่ร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถ่ิน 
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ด้านการพัฒนาและแสวงหาบุคลากร มหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการทำงาน
ร่วมกับชุมชน แสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะและสอดคล้องกับการทำงานในอนาคต  

ด้านความเป็นนานาชาติ การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบให้เอื้อต่อ
การดำเนินงาน โครงการร่วมมือกับประเทศจีน   

ด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม การส่งเสริมการวิจัยข้ามศาสตร์ ข้ามมหาวิทยาลัย มีระบบพี่เลี้ยง
ในการขอทุน การกำหนดหัวข้อการวิจัยหลัก(Research themes) ของมหาวิทยาลัย  

ด้านการสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมสู ่ชุมชนร่วมกับจังหวัด ชุมชน 
ขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียว และ Green University Ranking และร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
ในการแบ่งปันความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อนำไปพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มท่ี 3 มหาวิทยาลยัสีเขียวท่ีสนองตอบต่อคนทุกกลุ่มชว่งวัยในชุมชนท้องถิ่น 
ด้านการเรียนการสอน เกิดระบบการเรียนรูท้ี่ปรบัเปลีย่นได้ตามสถานการณ์ (Liquid Learning) 

และการศึกษาทุกช่วงวัย มีหลักสูตร Reskill/Upskill พัฒนาการเรียนรู ่ความคู่กับ On The job training  
(OTJ training) กับผู้ประกอบการ 

ด้านการพัฒนาและแสวงหาบุคลากร การส่งอาจารย์ไปแลกเปลีย่น/ฝงัตัวกับสถานประกอบการ 
การแลกเปลี่ยนหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การรับบุคลากรต่างชาติเป็นมาทำงานแบบเต็มเวลา 
(full-time)  

รูปท่ี 9 กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยสเีขียวที่สนองตอบต่อคนทุกกลุ่มช่วงวัยในชุมชนท้องถ่ิน 
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ด้านความเป็นนานาชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มประเทศ ASEAN หรือประเทศอื่น 
การฝึกงาน(Internship)  สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และระบบการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นรองรับนักเรียนจาก
ต่างประเทศ 

ด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม การร่วมมือวิจัยข้ามชาติ ระบบ Research Management 
Unit  ที่เอื้อต่อการวิจัยในระดับคณะ ศูนย์พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง prototype 

ด้านการสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ การหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
เครือข่ายทางภาษาและองค์ความรู้ การสร้างความร่วมมือเครือข่ายดูแลผูสู้งอายุ (ระหว่างประเทศ) และพัฒนา
เครือข่ายแรงงานที่มีฝีมือ 

จากการสัมมนาเชิงปฏิบัต ิการเพื ่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู ่การเปลี ่ยนแปลงในอนาคต 
(Reinventing University) ได้นำภาพอนาคตของทั้ง 3 กลุ่ม มาสร้างภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดังนี้   

ในอีก 5 ปี ข้างหน้ามหาวิทยาลัยมีเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการนำดิจิทัล (Digitalization) 
เข้ามาใช้ในการบริหารจนทำให้เป็นที่น่าเชื่อถือของชุมชน (Desirable) และเป็นที่พึ่งของชุมชน (Dependable) 
มีการสร้างงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยอาศัย Big Data โดยจะมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ การเรียนการสอนโดยหลักสูตรบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นักศึกษาเกิดรายได้ระหว่างเรียนโดยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของมหาวิทยาลัย 

ในการพัฒนาชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัยจะเปน็ศูนย์ความรู้ท้องถ่ินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถท้องถ่ิน
และชุมชนในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ร่วมสร้างการเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นผ่านแพลทฟอร์ม
การสร้างธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ผ่าน
ระบบการประเมินต่าง ๆ ของภาครัฐ และเป้าหมายสุดท้ายมหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

SDGs 

รูปท่ี 10 ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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เป้าหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จากภาพอนาคตดังกล่าว และเป้าหมายการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยการพัฒนายั่ งยืน(SDGs) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ 

2. มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถท้องถิ่นและ
ชุมชนในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการนำดิจิทัล (Digitalization) เข้ามาใช้ในการบริหารจนทำให้เป็นที่น่าเช่ือถือ
ของชุมชน (Desirable) และเป็นที่พึ่งของชุมชน (Dependable) 

4. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นหลักสูตรบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
และร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

5. มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

2.2 การปฏิรูประบบบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แนวทางการปฏิรูประบบบริหารใน 4 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

2.2.1. ดา้นการบริหารงานบุคคล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ที่เอื้อต่อการดำเนินการที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ ทำให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 วัตถุประสงค์แผนปฏิรูปด้านการบริหารบุคลากร 
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการดำเนินงาน

เน้นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ์ 
2. เพื ่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในด้านต่าง  ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาคุณภาพของผลงาน ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน 
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 -2567 2568-2570 
1. ร้อยละของบุคลากรที่มผีลการวิจัย หรือนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ิน ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ 60 80 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันาทักษะใหม่ หรือ
ยกระดับทักษะเดิม

ร้อยละ 60 80 

3. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความผูกพันของบุคลากรตอ่
มหาวิทยาลัย

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.51 
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  กลยุทธ์   
1. ปรับโครงสร้างการบริหาร (Re-organization) ปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(Right size) รองรับพันธกิจใหม่และกระบวนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนและสอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิตอลและภาวะปกติใหม่ของการทำงานพร้อมทั้งปฏิรูปหน้าที่และกระบวนการทำงาน (Re – functional and 
Re process) โดยจัดให้มีการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน ที่เฉพาะเจาะจง วางแผนพัฒนาจัดหาระบบงานที่ใช้
ดิจิตอลเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการทำงาน (Digitalization)  

2. ปรับปรุงนโยบายบคุคลและมาตรการปฏิบัติด้านกระบวนการสรรหาบคุลากรเชิงรุก ให้สามารถ
สรรหาบุคลากรโดยเน้นสมรรถนะหลัก (Recruit by Competency Based) และปรับปรุงระบบบริหารผล   
การปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Re - evaluation criteria and process) ด้วยระบบ
การบริหารผลสำเร็จของานตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Results Management) และจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลการบริหารการปฏิบัติงาน  

3. เสริมสร้างทักษะใหม่(Reskill) ที่จำเป็นในการทำงานให้แก่บุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมรองรับการเติบโตในอนาคต (Upskill) ด้วยการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะ
บุคลากรมืออาชีพ (VRU Professional Academy) เสริมสร้างสมรรถนะและเสริมสรา้งความสุขใหแ้ก่บุคลากร 
(ความสามารถในการทำงานด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี การคิดแก้ไขปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลการทำงานเป็นทีม การประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร)     
 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. โครงการปรับปรงุโครงสร้างองค์กรและยกเครื่องการบรหิารจัดการ ( VRU Re-Structure 
and Business process Re-Engineering)  

2. โครงการพัฒนานโยบายบุคคลรองรบัการปรับเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่ (New 
Personnel Policy for Sustainability Community Development University) 

3. โครงการศูนย์พัฒนาและบม่เพาะบุคลากรมอือาชีพ  (VRU Professional Academy) 

 2.2.2. ดา้นแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับปรุงระบบการวางแผน การเงินและงบประมาณที่คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้เพื่อเอื้อต่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อพัฒนานโยบายและแผนงาน การจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับ      
ทิศทางการพัฒนา มีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 2. เพื่อพัฒนาความมั่นคงด้านสินทรัพย์และความมีประสิทธิผลในการบรหิารการเงนิ การจัดการ
สินทรัพย์ การจัดการกองทุนที่เอื้อต่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดวัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 -2567 2568-2570 
1. สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได ้ ร้อยละ 60:40 50:50 
2. ร้อยละผลตอบแทนจากการลงทุน จากเงินรายได้
สะสมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 10 20 
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 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบงานด้านนโยบาย แผนงานและงบประมาณ เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหาร

บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีสมรรถนะในด้านการกำหนดพัฒนานโยบาย แผนงาน การจัดการงบประมาณ 
ร่วมสมัย เพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินงานเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที ่ (Sustainability Community 
Development University : SDCU) โดยนำเครื ่องมือทางการบริหารร่วมสมัยมาใช้ในการดำเนินด้าน
นโยบาย แผนงานและงบประมาณมาใช้ ได้แก่ 

• ห้องปฏิบัตกิารนโยบายการพฒันาเชิงพื้นที่ ด้วยเครื่องมือการมองภาพอนาคตและการคิดเชิง
ออกแบบ (Foresight and Design Thinking) 

• การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data, Data Analytics Data, Dashboard)
การพัฒนาและใช้ประโยชน์ข้อมูลในเชิงพื้นที่ (Geographic Information System: GIS) และการจัดทำแผนที่
ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย (Community and Target Mapping) 

• ระบบฐานข้อมูลบริหารทรัพยากรขององค์กรเพื ่อการวางแผนบริหารการจัดการองค์กรให้
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (Enterprise Resource Planning: ERP) 
รองรับระบบงบประมาณแบบการวางแผนการวางโครงการและการจัดทำงบประมาณ (Planning Programing - 
Budgeting System : PPBS) และการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำ เน ิ นง าน  (VRU Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country 
Reform : VRU eMENSCR) 

2. ปรับปรุง จัดหา พัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและการจัดการรายได้และสินทรัพย์ รวมทั้ง
พัฒนาสมรรถนะของผู ้บริหาร บุคลากรให้สามารถขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงและบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานการเงินและการจัดการรายได้และสินทรัพย์ ให้มีความมั่นคงทางการเงินและรายได้ ในด้าน 

• ระบบบญัชีและการจัดการสินทรัพย์ ด้วยระบบ (Enterprise Resource Planning: ERP)
• กิจการร่วมลงทุนร่วมกบัภาคเอกชน ศิษย์เก่า รวมทัง้วิสาหกจิชุมชน
• แผนธุรกิจเพื่อจัดหารายได้ แผนการลงทุนและบรหิารสินทรพัย์

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพฒันาเชิงพื้นที่
2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูมหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่  
3. โครงการพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรการจัดการมหาวิทยาลัย
4. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ

2.2.3. ดา้นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนา ปรับปรงุ กฎระเบียบข้อบังคับเพือ่ความคล่องตัวในการทำงาน และเน้น
ผลลัพธ์ความสำเรจ็ของงาน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสรมิสร้างความคลอ่งตัว และความสามารถในการดำเนนิงานในฐานะมหาวิทยาลัยพฒันา

เชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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 ตัวชี้วัดวัตถุประสงค ์
 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมายปงีบประมาณ 

2566 -2567 2568-2570 
1. ระดับความสำเรจ็ของการปรับปรงุ พรบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ระดับ 3 5 

2. ระดับความสำเรจ็การปรบัปรุงแก้ไขข้อบงัคับ กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ตอบสนองตอ่การเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน 

ระดับ 3 5 

หมายเหตุ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 ระดับที่ 1 ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้ พรบ.ราชภัฏในสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ยกร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ระดับ 2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ระดับ 3 การประชาพิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ระดับ 4 นำเสนอร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อให้ รัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ระดับ 5 เสนอร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่อคณะรัฐมนตรี และเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ และ
เสนอต่อรัฐสภาพิจารณา นำลงประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
 ระดับความสำเร็จการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 ระดับ 1 ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้ พรบ.ราชภัฏในสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยก
ร่าง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 
 ระดับ 2 รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ระดับ 3 นำเสนอร่างต่อ คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ระดับ 4 นำเสนอร่างต่อ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
 ระดับ 5 มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ กฎ ระเบยีบ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 
กลยุทธ ์

1. ปรับปรุงแก้ไข พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติราชการได้อย่าง          
ความคล่องตัว มีอิสระในการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม   

2. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ได้แก่  
 โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. โครงการปรับปรงุ แก้ไข พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. โครงการปรับปรงุแก้ไขกฎระเบียบ การปฏิบัตงิาน 
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2.2.4. ดา้นระบบธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่เอือ้ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันา

ชุมชนท้องถ่ิน  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสง่เสรมิการนำระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566-2567 2568-2570 

1. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การ
ดำเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx)

คะแนน 350 - 

2. ผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand
Quality Award : TQA)

คะแนน - 400 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

คะแนน 95 98 

4. ผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยทีม่ีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE)
Impact Rankings

อันดับที ่ 201-300 101-200

กลยุทธ์ 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality

Award : TQA) 
2. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานข้อมูลผลงานการพัฒนา

เปิดเผยข้อมูล สร้างการรับรู้ ด้านผลงานของมหาวิทยาลัยผ่านระบบการจัดลำดับมหาวิทยาลัย และรายงาน
การพัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน (University Social Responsibility Report : USRR) 

3. สนับสนุนการพัฒนาผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อขับเคลื ่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างความ
ต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการ 

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand

Quality Award : TQA) 
2. โครงการจัดลำดับและรายงานผลงานมหาวิทยาลยัพัฒนาชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน (University

Social Responsibility : CSR) 
3. โครงการผ ู ้นำการเปล ี ่ ยนแปลงมหาว ิทยาล ัยพ ัฒนาเช ิ งพ ื ้นท ี ่  ( VRU. Community

Development Change Agent) 



แผนปฏิบัติการการปฏิรูประบบบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีเ่อื้อต่อการดำเนินการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ทำให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ดำเนินงานเน้นสมรรถนะ
จริยธรรมและผลลัพธ์

ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการวิจัย 
หรือนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 
80 

ปรับโครงสร้างการบริหาร       
(Re-organization) ปรับโครงสร้าง
หน่วยงานให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(Right size) รองรับพันธกิจใหม่และ
กระบวนการทำงานที่ปรับเปลี่ยน) 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และยกเครื่องการบริหารจัดการ       
(VRU Re-Structure and Business 
process Re-Engineering)  

2566 = 1,218,650 
2567 = 1,500,000 
2568 = 1,700,000 
2569 = 2,000,000 
2570 = 2,000,000 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพของผลงาน ปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะใหม่ หรือ ยกระดับ
ทักษะเดิม 

ร้อยละ 
80 

ปรับปรุงนโยบายบุคคลและมาตรการ
ปฏิบัติด้านกระบวนการสรรหา
บุคลากรเชิงรุก และปรับปรุงระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน       
(Re - evaluation criteria and 
process) และจัดทำระบบฐานข้อมูล
การบริหารการปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนานโยบายบุคคลรองรับ
การปรับเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเชิง
พื้นที่ (New Personnel Policy for 
Sustainability Community 
Development University) 

2566 = 5,00,000  
2567 = 1,000,000 
2568 = 1,000,000 
2569 = 1,000,000 
2570 = 1,000,000 

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความผูกพัน
ต่อมหาวิทยาลัย

ค่าเฉลี่ยผลประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย
4.51 

เสริมสร้างทักษะใหม่(Reskill) ที่
จำเป็นในการทำงานให้แก่บุคลากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
พัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมรองรับ
การเติบโตในอนาคต (Upskill)  

โครงการศูนย์พัฒนาและบ่มเพาะ
บุคลากรมืออาชีพ  (VRU 
Professional Academy) 

2566 = 6,000,000 
2567 = 3,000,000 
2568 = 3,000,000 
2569 = 3,000,000 
2570 = 3,000,000 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับปรุงระบบการวางแผน การเงินและงบประมาณที่คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อเอื้อต่อการพลกิโฉมมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1.พัฒนานโยบายและแผนงาน
การจัดการงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยให้สอดรับกับทิศ
ทางการพัฒนา มีความ
คล่องตัว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้

สัดส่วนงบประมาณ
แผ่นดินต่องบประมาณ
รายได้  

ร้อยละ 
50:50 

พัฒนาระบบงานด้านนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณ เสริมสร้างสมรรถนะ
ของผู้บริหาร บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

1.โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่

2566 = 4,494,600 
2567 = 4,000,000 
2568 = 4,000,000 
2569 = 4,000,000 
2570 = 4,000,000 

2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่ 

2566 = 5,500,000 
2567 = 3,600,000 
2568 = 5,500,000 
2569 = 3,600,000 
2570 = 3,600,000 

2.พฒันาความม่ันคงด้าน
สินทรัพย์และความมี
ประสิทธิผลในการบริหาร
การเงิน การจัดการสินทรัพย์
การจัดการกองทุนที่เอ้ือต่อ
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ร้อยละผลตอบแทนจาก
การลงทุน จากเงิน
รายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
20 

ปรับปรุง จัดหา พัฒนาระบบการ
บริหารงานการเงินและการจัดการรายได้
และสินทรัพย์ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้บริหาร บุคลากรให้สามารถ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและบริหาร
จัดการด้านการบริหารงานการเงินและ
การจัดการรายได้และสินทรัพย์ ให้มี
ความม่ันคงทางการเงินและรายได้ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
การจัดการมหาวิทยาลัย

2566 = 1,500,000 
2567 = 1,500,000 
2568 = 1,700,000 
2569 = 2,000,000 
2570 = 2,000,000 

2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิง
ประกอบการ

2566 = 7,000,000 
2567 = 5,000,000 
2568 = 2,000,000 
2569 = 2,000,000 
2570 = 2,000,000 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนา ปรับปรงุ กฎระเบียบข้อบังคับเพือ่ความคล่องตัวในการทำงาน และเน้นผลลพัธ์ความสำเร็จของงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1. เสริมสร้างความคล่องตัว และ
ความสามารถในการดำเนินงานใน
ฐานะมหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่
อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

1.ระดับความสำเร็จของการ
ปรับปรุง พรบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ระดับ 5 ปรับปรุงแก้ไข พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติราชการได้
อย่าง ความคล่องตัว มีอิสระในการ
ทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม   

1. โครงการปรับปรุง แก้ไข พรบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2566 = 1,500,000 
2567 = 1,500,000 
2568 = 2,200,000 
2569 = 2,000,000 
2570 = 2,000,000 

2.ระดับความสำเร็จการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฎ
ระเบียบที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อ
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ระดับ 5 ปรบัปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่
เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อ
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

2. โครงการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน

2566 = 1,500,000 
2567 = 1,500,000 
2568 = 2,200,000 
2569 = 2,000,000 
2570 = 2,000,000 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่เอือ้ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

1. ส่งเสริมการนำระบบ
ธรรมาภิบาลมาใช้ใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ(Thailand
Quality Award : TQA)

2. ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มี
การดำเนินงานเพื่อสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development
Goals: SDGs) โดย The Times
Higher Education (THE) Impact
Rankings

คะแนน 
400 

คะแนน 
98 

อันดับที่ 
101-200

พัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพงานระดับสากล (EdPex) เพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยด้วยระบบ
มาตรฐานที่เป็นสากล  

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศและรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award : TQA) 

2566 = 1,000,000 
2567 = 1,000,000 
2568 = 2,000,000 
2569 = 2,000,000 
2570 = 2,000,000 

สนับสนุนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
ความต่อเน่ืองด้านการบริหารจัดการ  

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลยัพัฒนาเชิงพื้นที่ (VRU. 
Community Development 
Change Agent) 

2566 = 1,500,000 
2567 = 1,500,000 
2568 = 2,200,000 
2569 = 2,000,000 
2570 = 2,000,000 

พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จัดทำรายงานข้อมูลผลงานการ
พัฒนา เปิดเผยข้อมูล สร้างการรับรู้ ด้าน
ผลงานของมหาวิทยาลัยผ่านระบบการ
จัดลำดับมหาวิทยาลัย และรายงานการ
พัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน 
(University Social Responsibility 
Report : USRR) 

โครงการจัดลำดับและรายงานผลงาน
มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน (University Social 
Responsibility : CSR) 

2566 = 1,000,000 
2567 = 1,000,000 
2568 = 1,000,000 
2569 = 1,000,000 
2570 = 1,000,000 
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แนวทางการติดตามและประเมินผล 
1) การรายงานผลการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยจะรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) และ

รายงานผลการดำเนินการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ  โดยมีการรายผลการดำเนินในทุกไตรมาส และรายปี เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การ
ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่ องนี้ โดย
มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่กำกับ เร่งรัด ติดตาม และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิรูประบบ
บริหารในมหาวิทยาลัยและรายงานการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นรายปี  

2) การประเมินผลแผนงานและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีการทบทวนตรวจสอบว่าผลผลิต

ที่ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรือไม่ถ้าผลผลิตเป็นไปตามแผนกระบวนการงบประมาณก็จะดำเนินการไป
ตามปกติแต่กรณีที่ผลผลติไม่เปน็ไปตามแผน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรืออาจให้มีการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามผลลัพธ์ของแผน
ประจำปี 

3) การกำหนดการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดย มีการติดตามจากคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
4) การรายงานผลการดำเนินการท่ีดี 
มหาวิทยาลัยนำผลการประเมินมาปรับปรุงผลการดำเนินงาน  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร

และจัดทำเอกสาร สื่อ เพื่อเผยแพรผ่ลการดำเนินงานสูส่าธารณะ 
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2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย แผนผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง       
ตามความต้องการของประเทศ  

2.3.1 หลักการและแนวคิดในการดำเนินการจัดทำแผนrพัฒนาความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มพีันธกิจ 4  ด้าน ได้แก่ 
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ

วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
2. พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือกับ

หุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชน ท้องถ่ินให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส ่วนทางสังคมเพื ่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ ่น ส ืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที ่เกื ้อกูลการเรียนรู้  วิจัย เสริมประสิทธิภาพ
การทำงาน  สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อให้บรรลุพันธกิจทั้ง 4 ด้าน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579  โดยมี 

วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป็น  4 ระยะ ได้แก่   

ระยะที่เริ่มต้น (ระหว่างปี 1-5 พ.ศ. 2560–2564) 5 ปีเริ่มต้นของการพัฒนาการวางระบบและ
ปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้างความร่วมมือ และเริ่มต้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 มุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับฐานทรัพยากรเพื ่อความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ 
ออกแบบ วางระบบและการปรบัปรุงโครงสรา้งทั้งทางกายภาพและการบริหารของมหาวิทยาลยัในทุกมิติ ไม่ว่า
จะเป็นการจัดการเรียนการการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ รวมทั้งการ
บริหารจัดการภายใน เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันรองรับการพัฒนาในอนาคต การเป็น
องค์การแห่งความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

ระยะท่ี 2 (ระหว่างปีที ่6–10 พ.ศ. 2565-2569) พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้อย่างชาญฉลาด เปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้ขอบเขตเพื ่อการเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีสามารถบริหารตนเองได้ 

ทบทวนผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 ประยุกต์พันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะที่ 2 โดยมุ่งสู่การเป็นองค์การบริหารตนเอง (Self-Organization) มีการจัดการความรู้
อย่างเหมาะสมและมีวัฒนธรรมของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้
อย่างไร้ขอบเขต โดยไม่จำกัดแหล่งความรู้ที่อยู่แค่เพียงภายในมหาวิทยาลัย เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ท้องถ่ินและชุมชน การพัฒนาความเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาแนวทาง
สู่การเป็นบริษัทที่มีรายได้เพื่อกิจการทางการศึกษาและการบริการสาธารณะ 
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ระยะที่ 3 (ระหว่างปีท่ี 11–15  พ.ศ. 2570 -2574) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นบรรษัทภิบาลเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนและสังคม ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา สร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมท่ี
เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยองค์การภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและคงความเป็นมหาวิทยาลัย
บริหารตนเอง 

การเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมในทุกมิติภายใต้หลักการของการเป็นบรรษัทภิบาล 
เพื่อสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาสามารถ   สร้างงานและสร้าง
รายได้ในระหว่างที่ทำการศึกษาและท้ายที่สุด คือ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ระดับประเทศที่คงความเป็นมหาวิทยาลัยบริหารตนเองที่มีความเข้มแข็ง 

ระยะท่ี 4 (ระหว่างปีที่ 16–20 พ.ศ. 2575-2579) มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารและพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์ สามารถพัฒนาและตอบโจทย์ใน

ประเด็นท้าทายของประเทศและสังคมโลก ตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยที่ยังคงอยู่และอยู่รอดภายใต้กระแสของ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผันผวน ซับซ้อน และโกลาหลจากสิ่งคุกคามที่คาดเดาได้ยากทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งนี้ต้องดำรงไว้ซึ่งปรัชญาในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในมิติ
ของท้องถ่ินและชุมชน

 
 มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี ในระยะที่ 1 ช่วงเวลา 

(พ.ศ. 2560 – 2564) การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อวางระบบปฏิบัติการปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติ 
การสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกขน  ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัย
ได้มีการเตรียมความพร้อมการสู่พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569 มุ่งเน้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมุ ่งสู ่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้อย่างชาญฉลาด เปิดโอกาสในการเข้าถึ ง

แผนยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั 20 ปี

พ.ศ. 2560 – 2579 

รูปที่ 11 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ป ี



28 

การศึกษาอย่างไร้ขอบเขตเพื ่อการเป็นมหาวิทยาลัยที ่สามารถบริหารตนเองได้  โดยมหาวิทยาลัยได้นำ
เป้าหมายดังกล่าวนี้ ได้มาวางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 
2565 – 2569  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคมฐานราก บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยนื” 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิต
เป็นผู้ประกอบการ และวิศกรสังคมในการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2. เพื่อสนับสนุนการผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรมสางเสรมิเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนให้สร้างความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชนท้องถ่ินเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 

3. เพื ่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหุ ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ ่น สู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานและถ่ายทอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี แล่ะร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริหารที่
มุ่งเน้นความเป็นเลิศ 

การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยถูกต่อยอดเป็นแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 รูปที่ 12 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยต่อยอดสู่แผนพลิกโฉม 
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2.3.2 การวิเคราะห์และประเมินผลตนเอง (Potential  & Performance)  
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย (Potential & Performance) ทั ้ง 4 กลุ ่มจุดเน้นเชิง

ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 มีผลการดำเนินงานและศักยภาพของสถาบัน ดังนี้ 

 

กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มีความพร้อมในพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมให้เกิดการวิจัยข้ันสูง การผลิตนักวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้  และ
สร้างนวัตกรรมมูลค่าสูงสู่เศรษฐกิจ เป็นต้น 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีความพร้อมในด้านระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา มีหลักสูตรที่พัฒนาผู้ประกอบการ มีบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนสู่ภาคธุรกิจ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยกำลังมุ่งเน้นพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่พาณิชย์ สาธารณประโยชน์ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ภาคธุรกิจและบริการในท้องถิ ่น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยกำลังสร้างความร่วมมือกับภาครัฐทั ้งในและ
ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น 

กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถ่ินหรือชุมชนอื่น เป็นกลุ่มที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ และมีความเช่ียวชาญ
มากที่สุด โดยเฉพาะด้านหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องของหลักสูตรที่มีต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ได้รับความร่วมมือในสังคมและชุมชน พื้นที่ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยกำลังเร่งสร้างผลงานวิจัย และบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และผลิตบัณฑิตในพื้นที่ที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเลือกกลุ่ม
พัฒนาชุมชนท้องถ่ินหรือชุมชนอื่น เป็นกลุ่มหลักของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  

กลุ ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความพร้อมในพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และทัศคติใน

รูปท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลยั (Potential & Performance) 



30 

การพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศ และยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการ
ของประเทศ เป็นต้น 

โดยรายละเอียดศักยภาพของตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มผีลการประเมินตนเองเพื่อ
จัดกลุม่สถาบันอุดมศึกษาทัง้ 4 กลุ่ม รายละเอียดดงันี้

. 

รูปท่ี 14 ผลการประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชงยุทธศาสตร์ระบบ UCLAS 

รูปท่ี 15 (ต่อ) ผลการประเมินตนเองเพ่ือจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชงยุทธศาสตร์ระบบ 
UCLAS
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2.3.3 เป้าหมายแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านเกษตรและ

อาหาร ด้านการบริการและการท่องเที ่ยว ด้านสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที ่ตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่และประเทศ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นควบคู่ก ับการมี
สมรรถนะสูงด้านวิชาชีพ และวิชาการ 

3. เพื่อยกระดับสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถ่ิน และปรับตัวทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4. เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นยกระดับรายได้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

5. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย และทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยให้เป็นฐาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 

2.3.4 การวิเคราะห์โอกาสประสบความสำเร็จและความเสี่ยงของแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
โอกาส 

1. นโยบาย ววน. สนับสนุนให้สถาบันการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาท้องถ่ิน
2. ความคาดหวังของจังหวัด ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่มีต่อมหาวิทยาลัยในการเข้าไป

พัฒนาพื้นที่มีความหลากหลาย 
3. ความต้องการในการเข้าศึกษาและได้รับการพัฒนาของนักเรียนและสถานศึกษามี

จำนวนมากและหลากหลาย 
4. การปฏิรูปการเรียนรู้การศึกษาทำให้มีความต้องการเกิดนวัตกรรมด้านการจัดการ

เรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนในรูปใหม่ที่หลากหลาย 
5. มีระบบนิเวศสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้และการพัฒนาครูท ี ่หลากหลายและ

เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ 
6. นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีความยืดหยุ่นที่

ต่อการขยายงานด้าน reskill /upskill / Credit bank 
7. นโยบายการเปิดประเทศขยายการเปิดร ับนักศึกษาจากต่างประเทศภายหลัง

สถานการณ์โควิด - 19 
8. การเพิ่มข้ึนของจำนวนผู้สูงอายุ และผู้ต้องการเปลี่ยนงาน

ความเสี่ยง 
1. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอื ้อต่อการดำเนินงาน ความล้าสมัยของกฎหมายจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยที่ไม่สอดคล้องกับ ระบบอุดมศึกษายุคใหม่ 
2. ความซ้ำซ้อนของการดำเนินทำงานแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น

ในพื้นที่ 
3. ประชาชนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาเลี้ยงชีพ ไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วม

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่กับมหาวิทยาลัย 
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4. เกณฑ์มาตรฐานการผลิตครูไมส่นบัสนุนการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาขนาดเลก็
5. ปัญหาเศรษฐกจิของผู้เรียน
6. การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาที่สงูข้ึน
7. ความเหลือ่มล้ำของการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
8. การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทลัและสภาวะความปั่นป่วนทางสงัคม ทางเศรษฐกจิ ทาง

การเมือง 
2.3.5 แผนปฏิบัติการรายป ี
 แบ่งเป็นกิจกรรมหลกั 5 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยความร่วมมือกับเครือข่าย

ภาครัฐภาคเอกชนร่วมกับชุมชนให้ได้มาตรฐานระดับสากล
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการฐานะสมรรถนะที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน และการสอนแบบห้องเรียนคู่ขนาน 
3. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อคนทุกช่วงวัย
4. เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและบริการภายในมหาวิทยาลัย ที่มีการเช่ือมต่อกับการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค ์

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 -2567 2568-2570 
1 ร้อยละของบัณทิตทีม่ีงานทำในภูมิภาค ร้อยละ 80 80 
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานในภูมิภาคได้รับการพฒันาใหเ้ป็น
ผู้นำของชุมชน

ร้อยละ - 10 

3. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีความร่วมมอืกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ท้องถ่ิน และมหาวิทยาลัยเครือข่าย

ร้อยละ 20 50 

4. ร้อยละของอาจารย์ที่ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปญัหาและ
เพิ่มขีดความสามารถให้กบัชุมชน และธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

ร้อยละ 5 10 

5. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการจัดการเรียนการสอบแบบ
บูรณาการกับร่วมกบัการทำงานในพื้นทีอุ่ตสาหกรรมใน
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 20 50 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มีความยืดหยุ่น (Flexibility) เลือกได้

(Choices) เข้าถึงได้ง่าย (Accessibility) สำหรับการยกระดับทักษะความสามารถ (Reskill/Upskill) ด้วยการ
จัดการเรียนรู ้แบบผสมผสานที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) และสื ่อการเรียนรู ้แบบ MOOC 
E-learning ที่ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย อย่างหลากหลาย
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2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู ้(Learning Platform) รองรับการจัดการเรยีนการสอน แบบผสมผสาน
ที ่เน้นการปฏิบ ัติจร ิง (Active Learning) และผลิตส ื ่อการเร ียนร ู ้แบบผสมผสาน E-learning MOOC 
ที่ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย อย่างหลากหลาย 

3. ร่วมผลิตพัฒนาบัณฑิตผ่านระบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนคู่ขนาน โดยการจัดหลักสูตรร่วม
จัดห้องเรียนร่วมกับหน่วยงาน สถานประกอบการ มหาวิทยาลัยพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

4. พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรในท้องถิ่น จัดตั้งสถาบัน
ความรู้ พื้นที่ทดลองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาและชุมชน ให้เป็นระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อคนทุกช่วงวัย (Learning Eco system)  

 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการฐานสมรรถนะเพือ่พัฒนาชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
2. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Valaya Learning Platform for All)
3. โครงการความร่วมมอืผลิตบัณฑิตและผูป้ระกอบการที่มสีมรรถนะสงู
4. โครงการสถาบันพัฒนาผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. โครงการอุทยานนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการพฒันาเชิงพื้นที่

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือในการยกระดับสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ด้านการจัดการ

เรียนรู้ การบ่มเพาะผู้ประกอบการและการขับเคลื่อนพันธกิจสมัพันธ์ โดยเน้นการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และการสรรหาผู้เช่ียวชาญจากนานาชาติมาร่วมพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน การบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์  
2. เพื่อสรรหาผู้เช่ียวชาญจากนานาชาติร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
3. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

และต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 -2567 2568-2570 
1. สัดส่วนของอาจารย์ที่ไดร้ับรางวัลในการจัดการเรียนการสอน
ความเช่ียวชาญในศาสตร์และการขับเคลื่อนพันธกจิสมัพันธ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์ทัง้หมด

ร้อยละ 40 60 

2. ร้อยละของบุคลากรชาวต่างชาติที่ร่วมพฒันามหาวิทยาลยั
ตามพันธกิจต่อจำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมด

ร้อยละ 10 20 

3. ร้อยละของอาจารย์ทีร่่วมทำวิจัยกบัมหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศต่อจำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด

ร้อยละ 20 40 

4. ร้อยละของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาที่ร่วมทำวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 20 40 
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กลยุทธ ์
1. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานหรือผู้เช่ียวชาญภายในประเทศเพื่อยกระดับพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ บุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง 
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2. จัดหา จัดสรรทุน ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาไปร่วม เรียนรู้กับมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน สถานประกอบการและชุมชนท้องถิ ่นทั ้งในและต่างประเทศ (USA AUS Japan India China 
กลุ่มประเทศ EU) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ  

3. สรรหาผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ ร่วมพัฒนาด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครู และการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. โครงการความร่วมมือยกระดับและพัฒนาสมรรถนะอาจารย์นักพัฒนาแบบบูรณาการ
2. โครงการทุนเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติในพื้นที่
3. โครงการแลกเปลี่ยนและสรรหาผู้เช่ียวชาญจากนานาชาติร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่

กิจกรรมท่ี 3 ความเป็นนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบนิเวศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

กิจการทางสังคมจากนานาชาติ โดยจัดหลักสูตรร่วม แลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมวิจัย พัฒนานวัตกรรมการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และร่วมมือในขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญ ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อยกระดับ
มหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับระดับสากล

วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อพัฒนาระบบการเรียนรู ้ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมรับการจัดหลักสูตรเรียนร่วมและ

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์จากต่างชาติ 
2. สร้างเครือข่าย แลกเปลี ่ยนอาจารย์ และนักวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน สถาน

ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
3. เพื่อสง่เสรมิการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ ด้านการพฒันาเชิงพื้นที่ การพฒันาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมวิสาหกจิและ
กิจการเพื่อสังคม 

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค ์

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 -2567 2568-2570 
1.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสิ่งอำนวยบริการและสภาพบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบสากล

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.51 

2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชิงพืน้ที่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีการดำเนินการตามพันธกจิร่วมกัน

เครือข่าย 10 20 

3. จำนวนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้านการพัฒนาเชิง
พื้นที่ การพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริม
วิสาหกจิและกิจการเพือ่สงัคมต่อปี

ครั้ง 2 4 
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กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบนิเวศ สิ่งอำนวยบริการและสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยพร้อม

รับการจัดหลักสูตรเรียนร่วมและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์จากต่างชาติ การขับเคลื่อนงานพันธกิจ
สัมพันธ์ตามบทบาทมหาวิทยาลัย 

2. สร้างเครือข่ายเพื ่อแลกเปลี ่ยนอาจารย์และนักวิจัย สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้ การวิจัย และการบริการวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน สถานประกอบการใน
ต่างประเทศ ในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาครู และการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

3. จัดประชุมวิชาการระดบันานาชาติร่วมกบัมหาวิทยาลัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ด้าน
การพัฒนาเชิงพื้นที่ การพฒันาเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา และการสง่เสรมิวิสาหกิจและกจิการเพื่อสังคม 
ในระบบ VRU360 (Virtual Reality Conference) VRUAR 2023 (Augmented Reality Conference) 

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. โครงการความร่วมมอืทางวิชาการและสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนกัวิจัย ร่วมกบั

มหาวิทยาลัย หน่วยงาน สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
2. โครงการพัฒนาระบบนเิวศ สิ่งอำนวยบรกิารและสภาพบรรยากาศการเรียนรู้แบบสากล
3. โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทางวิชาการผลงานการพัฒนาท้องถ่ิน  VRU360

(Virtual Reality Conference) 

กิจกรรมท่ี 4 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพฒันาการบรหิารและจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ตามความเช่ียวชาญเพื่อตอบสนองการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อจัดต้ังกลุ่มภารกิจสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม รวมทั้งการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่ 
3. เพื่อจัดต้ังหน่วยบริหารและจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ Startup และกิจการร่วมค้า

(Joint Venture) เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ตัวชี้วดัวัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 -2567 2568-2570 
1. จำนวนเงินรายได้จากงานวิจัยและบริการการวิชาการ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ล้านบาท 100 200 

2. ร้อยละของงานวิจัยที่ถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ
ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่

ร้อยละ 20 40 

3. ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ไดร้ับการ
อ้างอิงจากฐานข้อมลูนานาชาติ Q1 -Q4

ร้อยละ 10 20 

4. ร้อยละของร้อยละของจำนวนบทความวิจัยของอาจารย์
ที่ได้รับการอ้างอิงจากฐาน TCI กลุ่ม 1

ร้อยละ 20 40 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 -2567 2568-2570 

5. ร้อยละของงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของ PMUs
ชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ร้อยละ 20 40 

กลยุทธ์ 
1. จัดต้ังกลุ่มภารกิจสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดผู้รับผิดชอบและทีม

แสวงหาทุนวิจัยเชิงรุกจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการวิจัยแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2. สร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม รวมทั้งการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่ 

3. จัดต้ังหน่วยบรหิารและจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาในรูปแบบ Startup และกจิการร่วมค้า
(Joint Venture) เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจยัและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. โครงการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพฒันาชุมชนท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน

• กิจกรรมจัดต้ังกลุม่ภารกิจสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4 ด้านและ
พัฒนาทีมงานแสวงหาทุนวิจัยเชิงรกุจากแหลง่ทุนภายในและต่างประเทศ 

• พัฒนาทีมงานแสวงหาทุนวิจัยเชิงรกุจากแหลง่ทุนภายในและต่างประเทศ
• จัดทำแผนการวิจัยรายกลุ่มภารกจิ คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา
• สร้างความร่วมมือจัดทำข้อเสนอการวิจัยและดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ

เครือข่าย 
• เผยแพร่ สร้างการรบัรู้ การนำไปใช้ประโยชน์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย

2. โครงการจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาและพฒันาการประกอบการ
3. โครงการความร่วมมอืการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่

• Smart City
• Smart School
• Smart Farm
• Smart SME
• Social Enterprise

กิจกรรมท่ี 5 ด้านการสรา้งแพลตฟอร์มความร่วมมือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างแพลตฟอร์มความมือกับหน่วยงานภายในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ

ในเขตภาคกลางตอนบน 
วัตถุปะสงค์ 

1. เพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกบัหน่วยงานในพื้นที่ ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ิน และการพฒันาผูป้ระกอบการ 
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ตัวชี้วดัวัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 -2567 2568-2570 
1.จำนวนแพลตฟอร์มความร่วมมือกบัหน่วยงานใน
พื้นที่ด้านการยกระดบัคุณภาพการศึกษา การพฒันา
ชุมชนท้องถ่ิน และการพัฒนาสถานประกอบการและ
ผู้ประกอบการ

แพลตฟอร์ม 2 4 

กลยุทธ ์
1. สร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที ่ ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และการพัฒนาผู้ประกอบการ 
โครงการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. โครงการแพลตฟอรม์ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ิน และการพฒันาสถานประกอบการและผูป้ระกอบการ 

• กิจกรรมความร่วมมือการพฒันากำลังคนเฉพาะกลุม่ (VRU Man Power Development)
• กิจกรรมศูนยพ์ัฒนาศักภาพแรงงานในเขตอุตสาหกรรมกลางตอนบน (VRU Upper

Central Industrial Zone Partnership) 
• กิจกรรมการพฒันาครมูืออาชีพภาคกลางตอนบน (VRU Upper Central Teacher

Development) 
• กิจกรรมสถาบันความรู้เพื่อการพฒันาชุมชนท้องถ่ินภาคกลางตอนบน (VRU Upper

Central Local Learning Promotion) 



แผนปฏิบัติการแผนพัฒนาความเปน็เลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ 
แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  

 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยความร่วมมือกบัเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนร่วมกับชุมชนให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
สหวิทยาการฐานะสมรรถนะที่
ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

1.ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือกับภาครัฐ
ภาคเอกชน ท้องถิ่น และ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย

ร้อยละ 
50 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ มีความยืดหยุ่น (Flexibility) 
เลือกได้ (Choices) เข้าถึงได้ง่าย 
(Accessibility) สำหรับการยกระดับทักษะ
ความสามารถ (Reskill/Upskill) ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เน้นการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) และสือ่การเรียนรู้
แบบ MOOC  E-learning ที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างหลากหลาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสห
วิทยาการฐานสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2566 = 5,000,000 
2567 = 5,000,000 
2568 = 7,000,000 
2569 = 7,000,000 
2570 = 7,000,000 

2.เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิง
รุกรองรับการจัดการเรียนการ
สอน แบบผสมผสาน และการ
สอนแบบห้องเรียนคู่ขนาน

1.ร้อยละของบัณทิตที่มีงานทำ
ในภูมิภาค

2. ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงาน
ในภูมิภาคได้รับการพัฒนาให้
เป็นผู้นำของชุมชน

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
10 

พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ (Learning 
Platform) รองรับการจัดการเรียนการสอน 
แบบผสมผสานที่เน้นการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) และผลิตสื่อการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน   E-learning MOOC ที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความคาดหวังของ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างหลากหลาย 

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย       
(Valaya Learning Platform 
for All) 

2566 = 4,000,000 
2567 = 3,000,000 
2568 = 3,000,000 
2569 = 3,000,000 
2570 = 3,000,000 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
3. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ตอบสนองต่อคนทุกช่วงวัย

1. ร ้อยละของอาจารย ์ท ี ่ไป
ปฏิบัติงานเพื ่อแก้ไขปัญหา
และเพ ิ ่มข ีดความสามารถ
ให้กับชุมชน และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ร้อยละ 
 10 

ร่วมผลิตพัฒนาบัณฑิตผ่านระบบการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนคู่ขนาน โดยการจัด
หลักสูตรร่วม จัดห้องเรียนร่วมกับหน่วยงาน 
สถานประกอบการ มหาวิทยาลัยพันธมิตรทั้ง
ในและต่างประเทศ 

1. โครงการความร่วมมือผลิต
บัณฑิตและผู้ประกอบการที่มี
สมรรถนะสูง

2566 = 5,000,000 
2567 = 4,000,000 
2568 = 3,000,000 
2569 = 3,000,000 
2570 = 3,000,000 

2. โครงการสถาบันพัฒนาผู้นำการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

2566 = 3,000,000 
2567 = 2,000,000 
2568 = 2,000,000 
2569 = 1,000,000 
2570 = 1,000,000 

4.พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
และบริการภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีการเชื่อมต่อ
กับการจัดการศึกษา

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับร่วมกับการ
ทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมใน
มหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ 
50 

 พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรในท้องถิ่น จัดตั้ง
สถาบันความรู้ พื้นที่ทดลองและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สำหรับนักศึกษาและชุมชน ให้เป็น
ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และตอบสนองต่อคนทุกช่วงวัย (Learning 
Eco system)  

โครงการอุทยานนวัตกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ 

2566 = 5,000,000 
2567 = 4,000,000 
2568 = 4,000,000 
2569 = 3,000,000 
2570 = 3,000,000 

17 



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาความร่วมมือในการยกระดับสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั ด้านการจัดการเรียนรู้ การบ่มเพาะผู้ประกอบการและการขับเคลื่อนพันธกจิ
สัมพันธ์ โดยเน้นการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสรรหาผู้เช่ียวชาญจากนานาชาติมาร่วมพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์ 
มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน การบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการการขับเคลื่อน
งานพันธกิจสัมพันธ์  

 สัดส่วนของอาจารย์ที่ได้รับ
รางวัลในการจัดการเรียนการ
สอนความเชี่ยวชาญในศาสตร์
และการขับเคลื่อนพันธกิจ
สัมพันธ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
60 

พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
ผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศเพื่อยกระดับ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ บุคลากรด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่าน
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง การบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ ให้แก่
คณาจารย์ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

โครงการความร่วมมือยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
นักพัฒนาแบบบูรณาการ  

2566 = 3,000,000 
2567 = 4,000,000 
2568 = 4,000,000 
2569 = 3,000,000 
2570 = 3,000,000 

เพื่อสรรหาผู้เชี่ยวชาญจาก
นานาชาติร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

ร้อยละของบุคลากรชาวต่างชาติ
ที่ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
พันธกิจต่อจำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

ร้อยละ 
20 

 สรรหาผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ ร่วม
พัฒนาด้านการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ ด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาครู และการพัฒนา
เชิงพื้นที่ 

โครงการแลกเปลี่ยนและสรร
หาผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ
ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
พัฒนาพื้นที่  

2566 = 8,700,000 
2567 = 8,700,000 
2568 = 8,700,000 
2569 = 8,700,000 
2570 = 8,700,000 

ส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

1.รอ้ยละของอาจารย์ที่ร่วมทำ
วิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

2. ร้อยละของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ร่วมทำวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่อจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 
 40 

ร้อยละ 
40 

จัดหา จัดสรรทุน ส่งเสริมให้อาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาไปร่วมเรียนรู้กับ
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นทั้งในและ
ต่างประเทศ (USA AUS Japan India 
China กลุ่มประเทศ EU) เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ  

โครงการทุนเสริมสร้าง
สมรรถนะอาจารย์และ
บุคลากรผ่านการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติในพื้นที่  

2566 = 14,000,000 
2567 = 14,000,000 
2568 = 14,000,000 
2569 = 14,000,000 
2570 = 14,000,000 

40 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบนิเวศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน กิจการทางสงัคมจากนานาชาติ โดยจัดหลักสูตรร่วม 
แลกเปลี่ยนนกัศึกษา ร่วมวิจัย พัฒนานวัตกรรมการพฒันาเชิงพื้นที่และร่วมมือในขับเคลือ่นพันธกิจสำคัญ ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อยกระดับ
มหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดบัระดับสากล

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้
ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมรับ
การจัดหลักสูตรเรียนร่วมและ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
อาจารย์จากต่างชาติ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ สิ่ง
อำนวยบริการและสภาพ
บรรยากาศการเรียนรู้แบบ
สากล 

ค่าเฉลี่ย 
4.51 

พัฒนาระบบนิเวศ สิ่งอำนวยบริการและ
สภาพบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัยพร้อมรับการจัดหลักสูตรเรียน
ร่วมและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์
จากต่างชาติ การขับเคลื่อนงานพันธกิจ
สัมพันธ์ตามบทบาทมหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาระบบนิเวศ สิ่ง
อำนวยบริการและสภาพ
บรรยากาศการเรียนรู้แบบสากล 

2566 = 6,000,000 
2567 = 7,000,000 
2568 = 8,000,000 
2569 = 9,000,000 
2570 = 9,000,000 

สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหน่วยงาน สถาน
ประกอบการทั้งในและ
ต่างประเทศในการพัฒนาการ
เรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการ 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
ในระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
การดำเนินการตาม  พันธกิจ
ร่วมกัน 

20 
เครือข่าย 

สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักวิจัย สร้างความร่วมมือด้านการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และการ
บริการวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
หน่วยงาน สถานประกอบการใน
ต่างประเทศ ในด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาครู และการพัฒนาเชิง
พื้นที่ 

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและสร้างเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ และ
นักวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
หน่วยงาน สถานประกอบการ
ทั้งในและต่างประเทศ  

2566 = 3,000,000 
2567 = 4,000,000 
2568 = 5,000,000 
2569 = 5,000,000 
2570 = 5,000,000 

ส่งเสริมการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ การ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการส่งเสริม
วิสาหกิจและกิจการเพื่อสังคม 

จำนวนการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ด้านการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการส่งเสริม
วิสาหกิจและกิจการเพื่อสังคม
ต่อปี 

2 ครั้ง จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริม
วิสาหกิจและกิจการเพื่อสังคม ในระบบ 
VRU360 (Virtual Reality Conference) 
VRUAR 2023 (Augmented Reality 
Conference) 

โครงการจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทางวิชาการผลงาน
การพัฒนาท้องถิ่น  VRU360 
(Virtual Reality Conference) 

2566 = 8,000,000 
2567 = 8,000,000 
2568 = 8,000,000 
2569 = 8,000,000 
2570 = 8,000,000 

41 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืเพือ่พัฒนาการบรหิารและจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ตาม
ความเช่ียวชาญเพื่อตอบสนองการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
1.จัดตั้งกลุ่มภารกิจสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยตอบสนองการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

1.จำนวนเงินรายได้จาก
งานวิจัยและบริการรวิชา
การ  ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

2. ร้อยละของจำนวน
บทความวิจัยของอาจารย์ที่
ได้รับการอ้างอิงจาก
ฐานข้อมูลนานาชาติ
Q1 -Q4

3. ร้อยละของจำนวน
บทความวิจัยของอาจารย์ที่
ได้รับการอ้างอิงจากฐาน
TCI กลุ่ม 1

ล้านบาท
200 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

จัดตั้งกลุ่มภารกิจสร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม กำหนดผู้รับผิดชอบ
และทีมแสวงหาทุนวิจัยเชิงรุกจากแหล่งทุน
ภายในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
วิจัยแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ และ
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และตอบสนองการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  

1. โครงการพัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
• จัดตั้งกลุ่มภารกิจสร้างความ

เป็นเลิศด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 4 ด้าน

• พัฒนาทีมงานแสวงหาทุนวิจัย
เชิงรุกจากแหล่งทุนภายใน
และต่างประเทศ

• จัดทำแผนการวิจัยรายกลุ่ม
ภารกิจ คณะ หลักสูตร/
สาขาวิชา

• เผยแพร่ สร้างการรับรู้ การ
นำไปใช้ประโยชน์ความรู้และ
นวัตกรรมจากการวิย

2566 = 10,000,000 
2567 = 10,000,000 
2568 = 10,000,000 
2569 = 10,000,000 
2570 = 10,000,000 

2.สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ  ดำเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม รวมทั้งการ
บริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ในพื้นที่

1. ร้อยละของงานวิจัยที่เกิด
จากความร่วมมือของ PMUs
ชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

ร้อยละ 
40 

สร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการบริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ 

โครงการความร่วมมือการวิจัยและ
นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

• Smart City
• Smart School
• Smart Farm
• Smart SME
• Social Enterprise

2566 = 7,000,000 
2567 = 7,000,000 
2568 = 7,000,000 
2569 = 7,000,000 
2570 = 7,000,000 

42 



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
3.จัดตั้งหน่วยบริหารและ
จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาในรูปแบบ
Startup และกิจการร่วม
ค้า (Joint Venture) เพื่อ
ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ร้อยละของงานวิจัยที่ถูก
กำหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะด้านการพัฒนา
เชิงพื้นที่

ร้อยละ 
20 

จัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาในรูปแบบ Startup และกิจการร่วม
ค้า (Joint Venture) เพื่อส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

โครงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และพัฒนาการประกอบการ 

2566 = 10,000,000 
2567 = 10,000,000 
2568 = 10,000,000 
2569 = 10,000,000 
2570 = 10,000,000 

43 



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างแพลตฟอร์มความมือกับหน่วยงานภายในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในเขตภาคกลางตอนบน

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
สร้างแพลตฟอร์มความ
ร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้นที่ ด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และ
การพัฒนาผู้ประกอบการ 

จำนวนแพลตฟอร์มความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่
ด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และการพัฒนา
สถานประกอบการและ
ผู้ประกอบการ 

4 
แพลตฟอร์ม 

สร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในพื้นที่ ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

โครงการแพลตฟอร์มความร่วมมือ
กับหน่วยงานในพื้นที่ด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการ
พัฒนาสถานประกอบการและ
ผู้ประกอบการ 

2566 = 10,000,000 
2567 = 10,000,000 
2568 = 15,000,000 
2569 = 15,000,000 
2570 = 15,000,000 

44 



45 

2.3.6 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
วิธีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารที่รับผิดชอบเป็นผู้วิเคราะห์

และทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและนำมาปรับปรุง โดยใช้ กระบวนการ PDCA คือ 
1. Plan (วางแผน) มีแผนการติดตามรายวันทุกวัน รายเดือน รายไตรมาส ตามแผนการดำเนินงาน
2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หน่วยงานรายงานผลและรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่อหน่วยงาน

กลางทุกไตรมาสตามแผน 
3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

ตามที่รับผิดชอบรายงานต่อหน่วยงานกลางกองนโยบายและแผนและรวบรวมตัวช้ีวัดที่ทุกหน่วยงานรายงานใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย  

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) นำผลที ่ได้จากขั ้นตอนที ่ 3. Check นำคณะกรรมการติดตามผลการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พร้อมเทียบเคียงผลการดำเนินงานและเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ตามแผนและผลระยะ 5 ปี เพื่อช่วยในการกำกับติดตามการบรรลุแผนกลยุทธ์ และนำมาประกอบการ
ปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผน
กลยุทธ์ และนโยบายสภามหาวิทยาลัยของทุกหน่วยงานพร้อมกับได้จัดทำผลการดำเนินงานเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยโดยแยกเป็นด้านได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ด้านการบริหารจัดการ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาดำเนินงานในการ
ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

มีการกำกับติดตามทุกเดือนจากทีมบริหารในชุดของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและยังมีการ
ประชุมภายในหน่วยงานในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดตามผลและปรับ แผนการ
ดำเนินงาน อธิการบดีได้มีการมอบอำนาจในการบริหารงานให้แก่ คณบดีในการปรับปรุงแผนการดำเนนิงาน 
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และรายงานมาที่หน่วยงานกลางกองนโยบายและแผน รวมรวมผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการทุกไตรมาส  โดยมีการจัดกลุ่มลำดับความสำคัญและประเมินผลโดย ตามผลร้อยละ
ความสำเร็จ 4 ระดับคือ 1. ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์สีแดง) 2. อยู่ระหว่างร้อยละ 51 -75 
ของค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์สีส้ม) 3. อยู่ในระหว่างร้อยละ 76-99 ของค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์สีเหลือง) และ4. ค่า
เป้าหมายร้อยละ 100 (ผลลัพธ์สีเขียว) นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อน และนำผลในแต่ละกลุ่มเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนท่ี 3  
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.1 เป้าหมายการดำเนินงานในระยะ 5 ปี 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568-2570 
1. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน
3 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

1. ผลการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยทีม่ีการ
ดำเนินงานเพือ่สนบัสนุน เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) โดย The
Times Higher Education (THE) Impact
Rankings

อันดับที่ 
(ระดับโลก) 

201–
300 

101–
200 

101 – 200 

2. มีศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถท้องถ่ิน
และชุมชนในการ
ยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิต

1.ร้อยละของจำนวนงานวิจัยรบัใช้สังคม
สามารถแก้ไขปญัหาของชุมชนในพื้นที่ต่อ
ผลงานวิจัยทัง้หมด

ร้อยละ 20 20 40 

3.ร้อยละของเทคโนโลยีและความรู้ที่
ถูกถ่ายทอดสูส่ังคมชุมชนต่อจำนวนงานวิจัย
ทั้งหมดที่ตีพิมพ์เผยแพรร่ะดับนานาชาติ

ร้อยละ 30 30 50 

4.จำนวนรายได้ที่เกิดจากทรัพยส์ินทาง
ปัญญาที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์

ล้านบาท 60 75 100 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่
เน้นการนำดิจิทัล
(Digitalization) เข้ามาใช้
ในการบริหารจนทำให้
เป็นที่น่าเช่ือถือของ
ชุมชน (Desirable) และ
เป็นที่พึ่งของชุมชน
(Dependable)

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ สิ่งอำนวยบริการ
และสภาพบรรยากาศการเรียนรู้แบบสากล

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 4.51 

2. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการ
วิชาการ หรือโครงการเพื่อการพฒันาพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยี ร่วมถงึการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพื่อแก้ไข ลดปญัหาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ท้องถ่ินและภูมิภาค ต่อจำนวนบรกิาร
วิชาการทั้งหมด

ร้อยละ 80 80 90 

3.จำนวนกิจการเพือ่สงัคม(Social
Entrepreneur) ที่ได้รบัการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัย

กิจการ 3 3 5 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568-2570 
4.ร้อยละของการเพิม่ขึ้นของรายได้จาก
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินภูมิปญัญาที่เกิดจาก
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 15 15 20 

4. การจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นหลักสูตร
บูรณาการร่วมกบั
เครือข่ายทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน และร่วมกบั
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

1. ร้อยละของการได้งานทำหรือการ
ประกอบอาชีพหลงัสำเรจ็การศึกษาภายใน
ระยะเวลา1 ปี ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบดูแลระยะ 350 กิโลเมตร 

ร้อยละ 70 70 80 

2. ร้อยละของหลักสูตรทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของสงัคมและชุมชน ต่อหลักสูตร
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 80 80 90 

3. ร้อยละของหลักสูตรทีเ่ปิดโอกาสให้
ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร 
หน่วยงานในพื้นที่ได้มีโอกาสกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานในการสอน การบริหาร
ต่อจำนวนหลกัสูตรทัง้หมด 

ร้อยละ 80 80 40 

4. ร้อยละของบุคลากรที่ไปปฏิบัตงิานเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility)            
แบบเตม็เวลาต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ 8 8 10 

5.มหาวิทยาลัยมีการ
ดำเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

คะแนน 95 95 98 

2. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)  

คะแนน 350 350 450 

3. ผลการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : 
TQA) 

คะแนน   400 

 
 
 
 
 
 
 



3.2 ผลผลิต  (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  ปีงบประมาณ 2566 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

(Output) 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
เป้าหมาย 
ปี 2566 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน
3 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ

1. มหาวิทยาลัยได้รบัการจัด
อันดับ 1ใน 3

1. ผลการจดัอันดบั
มหาวิทยาลัยทีม่ีการ
ดำเนินงานเพือ่สนับสนนุ
เป้าหมายการพฒันาที่
ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals:
SDGs) โดย The Times
Higher Education
(THE) Impact Rankings

อันดับที่
101–200 

2. มีศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถท้องถ่ิน
และชุมชนในการ
ยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิต

1. การสร้างรายได้จาก
ผลงานวิจัย

2. ชุมชนได้รับนวัตกรรม
เพิ่มขีดความสามารถ
ท้องถ่ินและชุมชนใน
การยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิต

3. ชุมชนสามารถสร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้

1. สัดส่วนของอาจารย์ที่
ได้รับรางวัลในการจัดการ
เรียนการสอนความ
เช่ียวชาญในศาสตร์และ
การขับเคลื่อนพันธกจิ
สัมพันธ์ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศต่อจำนวน
อาจารย์ทัง้หมด

ร้อยละ 
40 

1. ท้องถ่ินและชุมชน
สามารถยกระดบัรายได้
และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

1.ร้อยละของจำนวน
งานวิจัยรบัใช้สังคม
สามารถแก้ไขปญัหาของ
ชุมชนในพื้นที่ต่อ
ผลงานวิจัยทัง้หมด

ร้อยละ 
20 

2. ร้อยละของงานวิจัยที่ถูก
กำหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะด้านการ
พัฒนาเชิงพื้นที่

ร้อยละ 
20 

2.ร้อยละของเทคโนโลยีและ
ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดสู่สังคม
ชุมชนต่อจำนวนงานวิจัย
ทั้งหมดที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติ

ร้อยละ 
30 
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เป้าหมาย 
ผลผลิต 

(Output) 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
เป้าหมาย 
ปี 2566 

3. ร้อยละของจำนวน
บทความวิจัยของอาจารย์
ที่ได้รับการอ้างอิงจาก
ฐานข้อมูลนานาชาติ 
Q1 -Q4

ร้อยละ 
10 

3.จำนวนรายได้ที่เกิดจาก
ทรัพยส์ินทางปัญญาที่
ได้รับการตอ่ยอดเชิง
พาณิชย์

75 
ล้านบาท 

4. ร้อยละของร้อยละของ
จำนวนบทความวิจัยของ
อาจารย์ที่ไดร้ับการอ้างอิง
จากฐาน TCI กลุ่ม 1

ร้อยละ 
20 

5. ร้อยละของงานวิจัยที่เกิด
จากความร่วมมอืของ
PMUs ชุมชน ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ร้อยละ 
20 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น
การนำดิจิทัล
(Digitalization) เข้ามา
ใช้ในการบริหารจนทำให้
เป็นที่น่าเช่ือถือของ
ชุมชน (Desirable) และ
เป็นที่พึ่งของชุมชน
(Dependable)

1. พัฒนานวัตกรรมสู่
ชุมชนและการพฒันา
เชิงพื้นที่

2. ผู้ประกอบการใหม่  
3. มหาวิทยาลัยเป็นที่

น่าเช่ือถือ

1. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ผลการวิจัย หรือ
นวัตกรรม ด้านการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน ที่เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ 
60 

1. ชุมชนมมีการพฒันาอย่าง
สมดุลและยัง่ยืน

2. ชุมชน ท้องถ่ิน และ
ผู้ประกอบการ ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
นวัตกรรม ผลงานวิจัย
เพื่อนำไปพฒันาชุมชน
และสร้างรายได้

1. ร้อยละของจำนวน
โครงการบริการ
วิชาการ หรือโครงการ
เพื่อการพัฒนาพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยใน
การถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยี 
ร่วมถึงการอนุรกัษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ 
80 
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เป้าหมาย 
ผลผลิต 

(Output) 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
เป้าหมาย 
ปี 2566 

และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
เพื่อแก้ไข ลดปญัหา
และสร้างความ
เข้มแข็งให้แกท่้องถ่ิน
และภูมิภาค ต่อ
จำนวนบริการวิชาการ
ทั้งหมด  

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ไป
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถใหก้ับ
ชุมชน และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ร้อยละ 
5 

2.จำนวนกิจการเพือ่สงัคม
(Social Entrepreneur)
ที่ได้รับการพฒันาจาก
มหาวิทยาลัย

3 
กิจกรรม 

3. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเชิง
พื้นที่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีการดำเนิน 
การตามพันธกิจร่วมกัน  

10 
เครือข่าย 

3. ร้อยละของการเพิ่มข้ึน
ของรายได้จาก
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ภูมิปัญญาที่เกิดจากการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 
15 

4. จำนวนเงินรายได้จากงานวิจัย
และบริการวิชาการทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

100 
 ล้านบาท 
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เป้าหมาย 
ผลผลิต 

(Output) 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
เป้าหมาย 
ปี 2566 

4. การจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นหลักสูตร
บูรณาการร่วมกบั
เครือข่ายทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน และ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ

1.หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนมีการบรู
ณาการกับเครือข่าย

2. บัณฑิตได้งานทำหรือมี
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

1 ร้อยละของบัณทิตทีม่ีงาน
ทำในภูมิภาค 

ร้อยละ 
80 

1.บัณฑิตมีงานทำในพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
2. หลักสูตรตามความ
ต้องการของสงัคม ชุมชน
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน
(Talent Mobility)

1. ร้อยละของการได้งาน
ทำหรอืการประกอบ
อาชีพหลงัสำเรจ็
การศึกษาภายใน
ระยะเวลา1 ปี ในพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
ดูแลระยะ 350
กิโลเมตร

ร้อยละ 
70 

2.ร้อยละของบัณฑิตที่
ทำงานในภูมิภาคได้รับ
การพัฒนาให้เป็นผู้นำของ
ชุมชน

ร้อยละ 
5 

2. ร้อยละของหลกัสูตรที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ชุมชน ต่อหลักสูตร
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 
80 

3. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ี
ความร่วมมือกบัภาครัฐ
ภาคเอกชน ท้องถ่ิน และ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย

ร้อยละ 
20 

3. ร้อยละของหลักสูตรที่
เปิดโอกาสให้ชุมชน
ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร
หน่วยงานในพื้นที่ได้มี
โอกาสกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงานใน
การสอน การบริหารต่อ
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด

ร้อยละ 
80 
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เป้าหมาย 
ผลผลิต 

(Output) 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
เป้าหมาย 
ปี 2566 

4. ร้อยละของหลักสูตรทีม่ี
การจัดการเรียนการสอบ
แบบบรูณาการกับร่วมกับ
การทำงานในพื้นที่
อุตสาหกรรมใน
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 
20 

4. ร้อยละของบุคลากรที่
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน
(Talan Mobility) แบบ
เต็มเวลาต่อจำนวน
บุคลากรทั้งหมด

ร้อยละ 
8 

5. ร้อยละของอาจารย์ทีร่่วม
ทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
ต่อจำนวนอาจารยป์ระจำ
ทั้งหมด

ร้อยละ 20 

6. ร้อยละของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ร่วมทำวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่อจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 20 

7. จัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ดา้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ การ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการส่งเสริม
วิสาหกิจและกิจการเพื่อสังคม
ต่อปี 

2 ครั้ง 
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เป้าหมาย 
ผลผลิต 

(Output) 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
เป้าหมาย 
ปี 2566 

5.มหาวิทยาลัยมีการ
ดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ ทกัษะใหม่ 
หรือ ยกระดับทักษะเดมิ
2.บุคลากรมีความผกูพัน
ต่อมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยมี
งบประมาณบรหิารงาน
4.มหาวิทยาลัยได้นำหลัก
ธรรมาภิบาลมาบรหิารงาน

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาทกัษะใหม่ 
หรือ ยกระดับทักษะเดมิ

ร้อยละ 
60 

1.มหาวิทยาลัยเป็นที่
น่าเช่ือถือและเป็นที่พึง่ของ
ชุมชน

1. ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

คะแนน 
95 

2. ร้อยละของบุคลากร
ชาวต่างชาติที่ร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามพันธกิจต่อ
จำนวนอาจารยป์ระจำ
ทั้งหมด

ร้อยละ 
10 

2. ผลการประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการทีเ่ป็น
เลิศ (EdPEx)

คะแนน
350 

3. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

ค่าเฉลี่ย
4.00 

4. สัดส่วนงบประมาณ
แผ่นดินต่องบประมาณ
รายได้

ร้อยละ
60:40 

5. ร้อยละผลตอบแทนจาก
การลงทุน จากเงินรายได้
สะสมของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 
10 

6.ระดับความสำเร็จของการ
ปรับปรงุพรบ.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ระดบั 3 
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เป้าหมาย 
ผลผลิต 

(Output) 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลลัพธ ์
(Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
เป้าหมาย 
ปี 2566 

7.ระดับความสำเร็จการ
ปรับปรงุแก้ไขข้อบังคับ กฎ
ระเบียบทีเ่กี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อ
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ิน

ระดับ 
3 

3.3 ผลกระทบ (Impact) 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 21
2. สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลี่ยมล้ำ
3. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต และยั่งยืน
4. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
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