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บทสรุปของผู้บริหาร
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ
20 ปี พ.ศ. 2560–2579 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ที่ต้องการให้หน่วยงานมีแผนในการดาเนินงาน ระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนดจุดมุ่งหมายในอีก 20 ปี ข้างหน้า ในการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่ง
การผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ระยะ
20 ปี พ.ศ. 2560–2579 แบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้
ช่วงเริ่มต้น 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560–2564) เป็นการวางแผนเพื่อการพัฒนารวมทั้งดาเนินการ
ปรับโครงสร้างต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในทุกมิติสร้างความร่วมมือกับทั้งภายในและภายนอกองค์การ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระยะที่ 2 ปีที่ 6-10 (พ.ศ.2565-2569) มหาวิทยาลัยจะเน้นการพัฒนาให้เป็นสังคมแห่ง การ
เรียนรู้อย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างการเข้าถึงการศึกษาที่ไม่มีขอบเขต และสร้างแนวทางของการเป็น
มหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารตนเองได้
ระยะที่ 3 ปี ที่ 11–15 (พ.ศ.2570-2574) พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู่ เ ป็ น บรรษั ท ภิ บ าล ที่ มี
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคมการเรียนรู้เป็นการเรียนที่ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้เพื่อ
ตนเองได้ นอกจากนี้ ยังรวมการพัฒนาในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
ระยะที่ 4 ปี ที่ 16–20 (พ.ศ. 2575 -2579) การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสามารถพึ่งพาตนเองและคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
ความผันผวนเปลี่ยนแปลงจากสิ่งคุกคามที่คาดเดาได้ยากจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
จากการวางแผนภาพในอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยมีจุดเน้นและแนวทางที่
ชัดเจนสาหรับการดาเนินงานไปทิศทางเดียวกัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตาม
ระยะเวลาเป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น สั ง คม และประเทศชาติ หากแต่
ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ะต้ อ งเกิ ด จากการความร่ ว มมื อ จากทุ ก ส่ ว นในองค์ ก รผสานก าลั ง
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของบุคลากรทั้งหมดขององค์กรในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 ให้ประสบผลสาเร็จตามที่
กาหนดไว้
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บทที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมา
ยุทธศาสตร์สาคัญภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรีที่เน้นเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และ ยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” การขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยการ
เปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High ไปสู่ Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง
ในอดีตประเทศไทยมิได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความ
ต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็น
การกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นต้องมี ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
มีกรอบแนวความคิด ดังนี้
ภาพที่ 1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2570

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การดาเนินการที่จะทาให้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประสบความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ จาเป็น
ที่ทุกหน่วยงานของประเทศต้องมีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ขึ้น เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และ
ขับเคลื่อนการดาเนินให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู
พั ฒนาศั กยภาพมนุ ษย์ โดยยึ ดหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง โดยค านึ งถึ งสภาพเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมือง การปกครอง สถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ภายในประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอัน
ใกล้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัย และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยได้นาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 เพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินการกาหนด แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. สภาพแวดล้อมภายนอก
2.1. ด้านเศรษฐกิจ
2.1.1 ข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2558 พบว่าเศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยในระยะเวลา
9 ปี อยู่ที่ ร้อยละ 2.87 โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดใน พ.ศ. 2553 (ทั้งนี้รายละเอียด
ดังปรากฏในแผนภาพที่ 2) โดยสาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเป็น
หลัก นอกจากนี้จากการจัดกลุ่มประเทศโดยมีเกณฑ์การวัดจากรายได้พบว่าประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country)
แผนภาพที่ 2 ความเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2558
ร้อยละ
9.
6. 4.9
3.
0.
-3.
2550

7.8

6.4
2.7

2.6
-2.3
2551

2552

0.8

0.1
2553

2554

2555

ทีม่ า: ประมวลจากรายงานเศรษฐกิจและการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย
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2.8

2556

2557

2558

ปี พ.ศ.

2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ในปี 2557 เป็นร้อยละ 7.2
28.5 และ 64.3 ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีสูงขึ้น
ทาให้มี การพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่ างชาติม าเป็ น
อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่าย
ของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็มีเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทาให้ผลิตภาพ
แรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจ แต่การชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของกาลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะ
หลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณ การส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552557)
2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่าทาให้ขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตามแต่มีแนวโน้ม
ลดลง ในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมาและยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลา
เดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้
การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็น
ร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมการผลิต เพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจและเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดาเนินนโยบายและ
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต การให้ความสาคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง
ทาให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจ
ไทยและเอื้ออานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจากัดต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ
37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
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2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังขับเคลื่อนมาก และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่ มี ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้า และ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และ
นวั ต กรรม และเชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจของภาคธุ ร กิ จ เอกชน แต่ ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ ต่ าเมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบ
กับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลาดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556)
ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.27 ต่อ GDP โดยในปี
2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ
GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณ
ร้อยละ 47 ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจานวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน
2.1.7 สถานการณ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมาย
และยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การ
ให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ
การให้ บ ริ ก าร ICT ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง กระจุ ก ตั ว อยู่ ในเมือ งและมีร าคาค่อ นข้า งสู ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้ น และระยะยาวนอกจากนั้ น การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละการพั ฒ นา
นวั ต กรรมด้ า นพลั ง งานและ ICT อยู่ ใ นระดั บ ต่ าและมี ข้ อ จ ากั ด ยั ง ไม่ ส ามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจากัดต่อการทาธุรกิจใหม่และการประกอบ
กิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้ อ งการของอุ ต สาหกรรม เช่ น ความรู้ ด้ า นภาษา ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี และความรู้ ใ น
การดาเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
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2.2. ด้านสังคม
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี
2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน
(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป กาลังแรงงานของไทยมีจานวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ
0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปี
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–2557) แต่ยังต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และ
สิ ง คโปร์ 5 เท่ า ตั ว และก าลั ง แรงงานกว่ า ร้ อ ยละ 65.1 มี ก ารศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมต้ น และต่ ากว่ า
นอกจากนี้ ก าลั ง แรงงานกลุ่ ม เจเนอเรชั่ น วาย ซึ่ ง มี จ านวนร้ อ ยละ 27 ของประชากรในปี 2553
มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัวส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพ
และอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต
(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ
32.1) ในปี 2583 การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่
เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจาก
มีการออมน้อยและแหล่งรายได้หลัก ร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
2.2.2 ครั ว เรื อ นไทยโดยเฉลี่ ย มี ข นาดลดลงและรู ป แบบของครอบครั ว
เปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดย
เฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และ
ครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย
2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย
71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อ
และอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย
8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสารวจต่างๆ พบว่า ปัญหาสาคัญที่สุด คือ
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
เร่งด่วน
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2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของ
การกระจายรายได้สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9
ในปี 2556 แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความ
เหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)
ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของ
รายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด แตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคน
รวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของ รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุด
ร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียง ร้อยละ 1.1 สาเหตุพื้นฐานที่สาคัญจาก โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่
สมดุลส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยั งกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง ประชากรที่
เกิดช่วงปี 2525-2546
2.2.5 ความเหลื่ อ มล้ าระหว่ า งกลุ่ ม คนยั ง คงเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของสั ง คมไทย
อันเนื่องมาจาก
(1) ความเหลื่อมลาด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก
ตั ว อยู่ ใ นกลุ่ ม คนเพี ย งส่ ว นน้ อ ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การถื อ ครองที่ ดิ น โดยกลุ่ ม ผู้ ถื อ ครองที่ ดิ น
ร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดิน ร้อยละ
20 ที่ มี ก ารถื อ ครองที่ ดิ น น้ อ ยที่ สุ ด 325.7 เท่ า เนื่ อ งจากปั ญ หากรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น และการขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ
(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง-ชนบท และ
ระหว่ า งภู มิ ภ าคมี ปั จ จั ย หลั ก มาจากปั ญ หาเรื่ อ งค่ า ครองชี พ และการเดิ น ทางไปศึ ก ษา โดยกลุ่ ม
ประชากร ร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า
กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมี
โอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า
(3) คุ ณภาพการให้บริ การสาธารณสุ ขยังคงมีความเหลื่อมล้ากั นระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรั พยากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข อาทิ จากการส ารวจทรั พยากร
สาธารณสุ ข ในปี 2556 พบว่ า อั ต ราส่ ว นแพทย์ ต่ อ ประชากรระหว่ า งกรุ ง เทพฯ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างกันถึง 3.6 เท่า
(4) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555
เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ทาให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557
อย่างไรก็ตามแรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556
(5) ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางาน
นอกจากนี้ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
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2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.99
ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบ
ประกันสังคม ร้อยละ 16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1
ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี
2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จาก
ผู้สูงอายุทั้ งประเทศ 10.4 ล้ านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุม
ผู้พิการ ร้อยละ 89.5 และรัฐ ให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อย่างไรก็ตามสวัสดิการด้าน
ที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการ ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ อยู่อาศัยถึง
4,544,926 ครั ว เรื อ น อย่ า งไรก็ ต ามรั ฐ เริ่ ม ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย แก่ ผู้ สู ง อายุ
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็น
สังคม พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลย
เรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยัง
มีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนาเอา
วัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุม
ทุ ก พื้ น ที่ แ ละบู ร ณาการเป็ น แผนต าบลเพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
แผนพั ฒ นาอ าเภอและแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ทั้ ง ในด้ า นองค์ ค วามรู้ และ
งบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่ม ทากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 143,632 แห่ง ในปี 2555 เป็น 152,377
แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมดและ
องค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77
2.2.9 ความไม่ ยอมรั บในความคิ ดเห็ นที่ แตกต่ างกั นส่ งผลให้ เกิ ดความขั ดแย้ ง
ในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจ
ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาใช้ในการพัฒนาจานวนมากก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้น
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(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการ
ใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตาม
ไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทาลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ
53.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556
(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากร
ดินและที่ ดิ น มี ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของดิ น จากการให้ ป ระโยชน์ ที่ ไม่ ถูก ต้ อ งตามหลัก วิ ช าการ
ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่
ภูเขา ซึ่งมีข้อจากัด ในการนาไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่ มีประสิทธิภาพ
และขาดการบูรณาการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรม
และการกระจายสิ ทธิการถือครองที่ดินความหลากหลายทางชีวภาพกาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ จานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยเฉพาะการทานากุ้ง การขยายตัวของเมือง
และอุ ต สาหกรรม ท าให้ พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนลดลงจากปี 2504 ในระหว่ า งปี 2549-2554 พบว่ า
ป่าชายเลน มีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี
2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น
(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการ
ใช้ พ ลั ง งานดี ขึ้ น ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานของประเทศเพิ่ ม ขึ้ นตลอด 30 ปี ที่ ผ่ า นมาแต่ ก ารผลิต
พลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทาให้ต้องนาเข้าจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 2555 ต้องนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ
GDP โดยน้ามันดิบ มีการนาเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการนาเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้
พลั งงานเชิ งพาณิ ช ย์ ขั้ นต้ นในปี 2555 เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 6.8 อยู่ ที่ ระดั บ 1,981 พั นบาร์ เรลเที ยบเท่ า
น้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 1
ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 0.6
(5) ทรัพยากรน้ามีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้าหลัก น้าท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่
การพั ฒ นาแหล่ ง เก็ บ กั ก น้ าในประเทศมี ค วามจุ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28 ของปริ ม าณน้ าท่ า ธรรมชาติ
มีแอ่งน้าบาดาล ทั้งหมด 27 แอ่งน้าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ 1.13
ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้
รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจากัดในเรื่อง
ของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้า และการดาเนินการสารวจสูงขณะที่ภาพรวม
ความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี 2557 มีจานวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
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ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจานวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่
สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร
2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้ม อัตรา
การเกิ ดขยะมู ลฝอยเฉลี่ ยต่ อคนต่ อวั นเพิ่ มสู งขึ้นจาก 1.04 กิ โลกรั ม/คน/วั น ในปี 2553 เป็ น 1.11
กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมี
การนามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียง ร้อยละ 18 ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9
ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว ส่ งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มี
มาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสีย
อันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องเนื่องจากต้นทุนในการกาจัดสูง
(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2557 พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสาคัญ ได้แก่
ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซนและสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด
จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี
เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทาง
จักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับ รถควันดา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จานวนมาก สาหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลาดับ โดยความร่วมมือและการทางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(3) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง 10
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง
ส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดิน
ที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบาบัดน้าเสียรวม
ของชุมชน มีจานวนไม่เพียงพอต่อการบาบัดน้าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของ
ชุมชน โดยปัจจุบัน มี ปริมาณน้าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบาบัด
น้าเสียรองรับ น้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียง ร้อยละ 31
(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความ
ต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2
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การจัดทาบัญชี ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2543 ปริ ม าณ 229.08 ล้ า นตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า และเพิ่ ม เป็ น 265.9 ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไร ก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการ
การลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดาเนินงาน เพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ
2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย
และดิ น ถล่ ม สร้ า งความเสี ย หายนั บ เป็ น มู ล ค่ า กว่ า หมื่ น ล้ า นบาท อั น เป็ น ผลกระทบมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยเป็นประจาทุกปีในมิติของ
จานวนประชากรเสี่ยงภัย จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจานวน
มากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลาดับ
ประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
2.4. ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจาเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับ
เรื่องธรรมาภิบาล อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
สังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสั งคมที่ ดี พ.ศ. 2552 มี อย่ างน้ อย 6 ประการคื อ (1) หลั กนิ ติ ธรรม (2) หลั กคุ ณธรรม (3) หลั ก
ความโปร่ งใส (4) หลั กความมี ส่ วนร่ วม (5) หลั กความรั บผิ ดชอบ (6) หลั กความคุ้ มค่ า ขณะนี้ ได้ มี
การสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์
ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งมีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงาน
ภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์
ให้ตนเองและพวกพ้องภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการกระทาการทุจริต
เพื่อให้ได้งานจากภาครัฐปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทาง
ศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของ
ส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายสานักวางตัวไม่เป็นกลางไม่แสดงบทบาท ในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริงรับ
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ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพได้
(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มี
ธรรมาภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้
เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสาคัญในการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสใน
การเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล
2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้
หลักการ กระจายอานาจที่ส่วนกลางได้มอบอานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการ
ปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกาหนด
นโยบายเพื่อให้ข้าราชการนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้น จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 มีการกาหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวงและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(2) การกระจายอ านาจเกิ ด ผลส าเร็ จ หลายด้ า นแต่ ยั ง มี ปั ญ หาที่ ต้ อ งแก้ ไ ข การ
กระจายอ านาจให้ แ ก่ อปท. ในระยะที่ ผ่ า นมาได้ ด าเนิ น การตามแนวทางของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่
1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และ
เพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น ร้อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และ
ร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกาหนด
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จานวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน
245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จานวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 9,850 คน
แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจาอยู่ที่สถานีอนามัย จานวน 79 คน และลูกจ้างประจา 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยั งขาด

20

ความสมดุล ปัญ หาการซื้ อเสี ยง ทาให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรมและปั ญ หา
การขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.90
ของรายได้รัฐบาลใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพิ่มเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ท้ องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46
ตามลาดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้าการบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงาน ต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจากัด
2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมากพัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจาก
ในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษ
ได้เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหาย
จากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นซึ่ ง เป็ นรู ป แบบใหม่ ที่ เ กิ ด มากขึ้ นในช่ ว งที่ รัฐ เข้ า มามี บ ทบาทในการพั ฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น และในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนและมาตรการต่างๆ ที่ออกมารวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ การทุจริตและ
การตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนี
ภาพลักษณ์ คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ พบว่า ประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85
จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบ
กับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศ
ไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้
52 คะแนน (คะแนนมาก หมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)
2.5 สภาพแวดล้อมภายนอกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
2.5.1 ด้านเศรษฐกิจ
2.5.1.1. ด้านเกษตรกรรม
การเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้น เมื่อวิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วน
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านเกษตรกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านเกษตรกรรมทั้งหมด
ของประเทศ และสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านเกษตรกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด พบว่า เกษตรกรรมมีความสาคัญต่อกลุ่มจังหวัด และต่อประเทศน้อย ซึ่งมีสินค้า
เกษตรกรรมหลักที่สาคัญ คือ ข้าว โดยมีแหล่งผลผลิตหลักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี
และข้ าวโพด โดยมี แหล่ งผลผลิ ตหลั กอยู่ ที่ จั งหวั ดสระบุ รี ส่ วนกลุ่ มพื ชพลั งงาน คื อ อ้ อย และมั น
สาปะหลังนั้นจังหวัดสระบุรีเป็นแหล่ง ผลผลิตหลักเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดนนทบุรีที่เป็น
แหล่งกล้วยไม้ที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยมีพื้นที่เพาะปลูกที่ 1,001–5,000 ไร่
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สาหรับสินค้าปศุสัตว์ในภาพรวมนั้น จังหวัดสระบุรีมีผลิตผลรวมมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายสินค้า
พบว่า ไก่เป็นผลผลิตหลักที่จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
สุกรและโคนมที่จังหวัด
สระบุรี โดยโคนมนั้นมีจานวนที่เลี้ยงมากกว่า 50,000 ตัว
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ด้านการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
วิเคราะห์ด้านการเกษตร
ปัญหาและความต้องการ
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
1. เกษตรกรมีการใช้สารเคมี
ศักยภาพ :
จานวนมากส่งผลให้เกิดสารพิษตกค้าง
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีพื้นที่ เพาะปลูกที่
และต้นทุนการผลิตสูง
เหมาะสม สภาพดินมีความพร้อมและอุดมสมบูรณ์
2. ช่องทางการจาหน่ายสินค้า
เหมาะสมแก่การเพาะปลูก
เกษตรมีจานวนน้อย โดยเฉพาะอย่าง
2. เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญและชานาญในการ
ยิ่งสินค้าเกษตรปลอดภัย
ประกอบอาชีพเกษตร เนื่องจากอาชีพเกษตรเป็น
3. แรงจูงใจในการผลิตสินค้า
อาชีพหลักที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง
เกษตรปลอดภัยมีน้อย เนื่องจาก
3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นศูนย์กลาง
ต้นทุนในการผลิตสูง แต่ราคาจาหน่าย การจาหน่ายสินค้าเกษตร มีแหล่งสาหรับจาหน่ายสินค้า
ไม่แตกต่างจากผลผลิตสินค้าเกษตร จานวนมาก
ทั่วไป
แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญในการปลูกพืช
ปลอดสารพิษ
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่ม
ทั้งในด้านของการผลิตและการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมการจัดโชนนิ่งการปลูกพืชเพื่อให้สินค้า
เกษตรเหมาะสมกับความต้องการไม่มากเกินไปจนเกิด
ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่า
4. การสร้างตลาดจาหน่ายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทาง
การตลาดในการจัดจาหน่าย
2.5.2. ด้านอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วนของมูลค่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมทางด้ า นอุ ต สาหกรรมต่ อ มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมด้ า นอุ ต สาหกรรมทั้ ง หมด
ของประเทศ และสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด พบว่า อุตสาหกรรมมีความสาคัญต่อกลุ่มจังหวัดและต่อประเทศมาก โดย
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เมื่อพิจารณาภาพรวมทางด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมนั้น พบว่า มีลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรม
ในกลุ่มจังหวัดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพบว่ามีการกระจุกตัว
ของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม และอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง
ภายในบ้าน เมื่อศึกษาถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมจะพบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเงินลงทุนใน
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุด รองลงมาคือจังหวัดสระบุรีมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
วิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรม
ปัญหาและความต้องการ
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
1. เกิดปัญหาการปล่อยน้าทิ้งน้าเสีย ศักยภาพ :
ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภคกลางตอนบน 1 มีโรงงาน
2. ชาดการเฝ้าระวังและสร้าง
อุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การลุกล้าลาคลองสาขาและลาน้า แนวทางการพัฒนา :
1. มีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังการปล่อยน้าทิ้งน้าเสีย
สายหลักในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
จากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
ตอนบน 1
2. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโดยประชาชนในพื้นที่
3. ฟื้นฟูคลองสาขาที่ตื้นเขินและเสื่อมโทรม
2.5.3. ด้านการท่องเที่ยว
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน 1 เมื่ อ วิ เ คราะห์ ใ นเรื่ อ งสั ด ส่ ว นของรายได้ จ าก
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของประเทศ และสัดส่วนของรายได้จาก
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ถือได้ว่าเป็นกลุ่ม
จังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปอยู่ในระดับสูง คิดเป็นกว่า 8.4 ล้านครั้ง (คน) และสร้างรายได้
จากการท่ องเที่ ยวให้ กั บประเทศในระดั บกลางที่ ราว 1.1 แสนล้ านบาทในปี 2550 โดยมี จั งหวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ศู น ย์ ก ลางหลั ก ในการดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ยังมีประเพณีและเทศกาลซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
เช่น งานเปิงสงกรานต์ งานลอยกระทงตามประทีป การละเล่นชาวมอญ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ และ
การแข่งขันเรือยาว
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ด้านการท่องเทีย่ ว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
วิเคราะห์ดา้ นการท่องเที่ยว
ปัญหาและความต้องการ
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน ศักยภาพ :
การแข่งขันในด้านการท่องเทีย่ วโดยมี
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
ทรัพยากรต้นทุนที่มีศักยภาพอยู่แล้ว สาคัญและโดดเด่นเป็นจานวนมาก ทั้งโบราณสถาน
2. สถานที่ท่องเทีย่ วที่โดดเด่นใน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เชิงธรรมชาติ และแหล่งท่องเทีย่ ว
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่เป็นสถานที่ทางวิทยาศาสตร์
ขาดการพัฒนา บูรณาการเชื่อมโยง
2. เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก
เส้นทางการท่องเที่ยว
ใกล้กรุงเทพมหานครและเมืองสาคัญหลายแห่ง
3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นให้มี
แนวทางการพัฒนา :
ความชัดเจนเข้าใจง่าย
1. พัฒนาแหล่งท่องเทียวทีม่ ีอยูใ่ ห้ความโดดเด่นมี
อัตลักษณ์
2. การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกันในพืน้ ที่
กลุ่มจังหวัด
3. มีการประชาสัมพันธ์รวมถึงส่งเสริมเส้นทาง
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
4. ผสมผสานการฟื้นฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างจิตสานึก และ
สามารถให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ปัจจัยทางด้านสังคม
จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท างด้ า นสั ง คมจากดั ช นี ค วามก้ า วหน้ า ของคน พบว่ า
สถานการณ์ภาพรวมทางด้านสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นัน้ จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดย
จัดอยู่ในระดับสูงสุด เป็นอันดับที่ 1 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัดทั้งนี้โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้าน
สั ง คม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ด้ า นสุ ข ภาพ ปั จ จั ย ด้ า นการศึ ก ษา ปั จ จั ย ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน และปัจจัยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร
พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีปัจจัยทางสังคมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีความโดดเด่น
มากในด้านการคมนาคมและการสื่อสาร สุขภาพ และด้านการศึกษา ตามลาดับจากข้อมูลการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2558 – 2573 จะเห็ น ว่ า ภาพรวมประเทศไทยอยู่ ใ น
สถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (Aged society) และในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ (Completed aged society)
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ภาพที่ 2 แนวโน้มประชากรเด็ก ผู้สูงอายุ และดัชนีการสูงวัยใน ช่วง พ.ศ. 2558 -2573

ตารางที่ 4 จานวนประชากรผู้สูงอายุและดัชนีการสูงวัย พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

2.5.4 สถานการณ์ด้านความต้องการกาลังคนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
สถานการณ์ด้านความต้องการกาลังคนจังหวัดปทุมธานี ผลการสารวจความต้องการ
แรงงานในปี 2557 (ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี , 2557) พบว่ า สถานประกอบการ
มีความต้องการแรงงาน รวมทั้ งสิ้ น 10,357 อัตรา เมื่อพิจารณาแยกตามระดับการศึกษา พบว่า
สถานประกอบการมี ค วามต้ อ งการแรงงานที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
มากที่สุด จานวน 2,589 อัตรา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2,394 อัตรา และ ระดับ ปวส.
จานวน 1,599 อัตรา ส่วนระดับการศึกษาที่มีความต้องการแรงงานน้อยที่สุด คือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
สาหรับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพก่อสร้าง จานวน 2,348
อัตรา โดยมี ความต้องการแรงงานที่จบต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด อาชีพที่มีความต้อง
การแรงงาน ในระดับรองลงมาเป็ นอาชีพอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ จานวน 1,300 อัตรา โดยมี
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ความต้องการแรงงานที่จบ ระดับ ปวช. มากที่สุด เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานตามทักษะฝีมือ
พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือ มากที่สุด รองลงมาเป็นแรงงานไร้ฝีมือ และ
แรงงานมีฝีมือในระดับน้อยที่สุดรายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 5 แสดง 10 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จาแนกตามทักษะฝีมือ ปี 2557

1. ผู้ เ ชี่ ย วชาญ/ผู้ บ ริ ห าร (Professional Level) คื อ แรงงานระดั บ ผู้ บ ริ ห ารและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทางานเป็นระยะเวลานาน สามารถ
วางแผนและจัดระบบการทางานให้กับผู้ร่วมงานได้
2. แรงงานฝีมือ (Skilled Level) คือแรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือในการทางาน สามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ในการทางานได้ เช่น ช่างซ่อมบารุงเครื่องจักร พนักงาน QC เป็นต้น
3. แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi Skilled Level) คือแรงงานที่ต้องทางานอยู่ในสายการผลิต
ซึ่งต้องใช้ทักษะฝีมือระดับพื้นฐาน เช่น ควบคุมเครื่องจักร แรงงานในสายการผลิต คนขับรถ เป็นต้น
4. แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Level) คือแรงงานระดับล่างซึ่งไม่จาเป็นต้องมีความรู้
ความชานาญและทักษะฝีมือ เพียงทาตามคาชี้แนะหรือรูปแบบที่จัดไว้ได้เท่านั้น เช่น แรงงานขนของ
พนักงานทาความสะอาด เป็นต้น
2.5.5 สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
การจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีการจัดการศึกษาในหลาย
รูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หน่วยงาน คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตารางที่ 6 จานวนสถานศึกษาจาแนกรายสังกัดและจังหวัด
สังกัด
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี รวม
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
252
309 458 348 1,367
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
116
191 389 297 993
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
96
170 360 276
สานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
18
21
29
21
การศึกษาพิเศษ
1
การศึกษาสงเคราะห์
1
สานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
125
98
42
30 295
สามัญ
88
78
33
24
(English Program)
11
10
การศึกษาพิเศษ
2
1
การศึกษาสงเคราะห์
2
1
อิสลามควบคู่สามัญ
2
สอนศาสนาอิสลาม
8
2
3
อาชีวศึกษา
10
2
5
4
นานาชาติ
4
3
2
ศูนย์ กศน. อาเภอ
6
7
16
13
42
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
1
3
8
7
19
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4
10
3
1
18
โรงเรียนสาธิต
1
1
มหาวิทยาลัยของรัฐ
2
3
2
มหาวิทยาลัยเอกชน
2
6
1
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
55
22
27
27 133
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
53
18
25
24
การปกครองท้องถิ่น
กระทรวงคมนาคม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
1
ชองมนุษย์
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สังกัด
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี รวม
กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันพระบรม
2
2
ราชชนก)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (วิทยาลัย
1
พลศึกษา)
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3
2
1
(โรงเรียนพระปริยัติธรรม)
รวม
307
331 485 375 1498
ตารางที่ 6 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1
ระดับการศึกษา
จานวน นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี รวม
ก่อนประถมศึกษา
นักเรียน 28,298 26,957
22,037 17,343 94,410
ประชากร 37,396 39,700
27,696 22,671 127,463
ร้อยละ 75.67 67.90
79.57 76.50 74.07
ประถมศึกษา
นักเรียน 75,874 71,255
63,737 47,724 257,643
ประชากร 77,535 80,269
57,215 46,269 261,288
ร้อยละ 97.86 88.77
111.40 103.14 98.60
มัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียน 34,853 346,31
27,923 21,795 118,057
ประชากร 39,942 39,293
27,781 23,178 130,194
ร้อยละ 87.26 88.14
100.51 94.03 90.68
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
นักเรียน 24,938 26,948
25,437 21,518 98,034
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประชากร 44,268 42,574
31,240 25,767 149,849
ร้อยละ 56.33 63.30
81.42 83.51 68.15
รวมทั้งสิ้น
นักเรียน 163,963 159.791
139,134 108,380 568,144
ประชากร 199,141 201,836
143.932 117,885 662,794
ร้อยละ 82.34 79.17
96.67 91.94 85.72
ที่มา : ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคการศึกษา (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1) พ.ศ. 2560-2569
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. สภาพแวดล้อมภายใน
สถานที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20
ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มี 1 วิทยาเขต ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว
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3.1. จุดมุ่งหมายที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะพัฒนาให้กับพื้นที่บริการ
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3. การส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
5. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการบริการ
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
7. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.2. ความต้องการของพื้นที่ชุมชน/จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วย
พัฒนา
1. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
2. การบริ ห ารจั ด การขยะและสิ่ ง แวดล้ อ มในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน 1
ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
3.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
3.3. จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
1. ด้านการเรียนการสอน
1.1. การผลิตและพัฒนาครู
1.2. อุตสาหกรรมบริการและการจัดการท่องเที่ยว
1.3.เกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
2. ด้านการวิจัย
2.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.2 การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ความมั่ น คงด้ า นเกษตร อาหารและ
สิ่งแวดล้อม
2.3 การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน
3. ด้านการบริการวิชาการ
3.1. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.2. ถ่ า ยทอดเผยแพร่ โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เพื่ อ ขยายผล
การปฏิบัติสู่ประชาชน
3.3. พั ฒ นาศั ก ยภาพในการประกอบอาชี พ ในรู ป แบบประชารั ฐ โดยเน้ น
เกษตรกร และประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้
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4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทย 4 ภาค ประจาภาคกลาง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาเผยแพร่เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
4.2 เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.3 เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
5. ด้านอื่นๆ
5.1 การบริหารจัดการคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ
5.2 การสร้างเครือข่าย การจัดการศึกษาทั่วไปเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา
ทั่วไปที่ทาให้นกั ศึกษามีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3.4 จานวนหลักสูตรที่เปิดดาเนินการ
จานวนหลักสูตรต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 66 หลักสูตร แบ่งเป็น
1) ระดับปริญญาตรี 54 หลักสูตร
2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
3) ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร
4) ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร
ตารางที่ 7 ภาพรวมหลักสูตรที่เปิดดาเนินการ
ระดับการศึกษา
กลุ่ม SSH

กลุ่ม ST

กลุ่ม HS

รวม

อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

33

16

5

54

ป.บัณฑิต

1

-

-

1

ปริญญาโท

4

2

-

6

ปริญญาเอก

4

1

-

5

รวม

42

19

5

66
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ตารางที่ 8 หลักสูตรภาษาไทยที่เปิดดาเนินการ
ระดับการศึกษา

กลุม่ SSH

กลุม่ ST

กลุม่ HS

รวม

อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

28

16

5

49

ป.บัณฑิต

1

-

-

1

ปริญญาโท

4

2

-

6

ปริญญาเอก

4

1

-

5

รวม

37

19

5

61

ตารางที่ 9 หลักสูตรภาษาต่างประเทศที่เปิดดาเนินการ เช่น หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษาฯลฯ
ระดับการศึกษา

กลุม่ SSH

กลุม่ ST

กลุม่ HS

รวม

อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

5

-

-

5

ป.บัณฑิต

-

-

-

-

ปริญญาโท

-

-

-

-

ปริญญาเอก

-

-

-

-

รวม
5
5
หมายเหตุ : คาจากัดความ กลุ่ม SSH หมายถึง สาขาวิชาด้าน Social Science and Humanities
กลุ่ม ST หมายถึง สาขาวิชาด้าน Science and Technology
กลุ่ม HS หมายถึง สาขาวิชาด้าน Health Science
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3.5.จานวนอาจารย์ประจา
ตารางที่ 10 จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วย: คน
คณะ

จานวนอาจารย์ประจาจาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ รศ. ศ. อ.
- - - 41 4 1 - 14 12 3 - 55
- - - 7
4
- - 5 1 1 - 12

รวม
ผศ. รศ. ศ.
16 4 5 1 -

คณะครุศาสตร์
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยี
- - - 29 7 1 - 5 5 2 - 34 12 3
อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์
- - - 62 7 2 - 13 1 - - 75 8 2
และสังคมศาสตร์
ศูนย์ภาษา
- - - 9
- - 2 - - - 11 คณะวิทยาการ
- - 39 12 1 - 8 3
- 47 15 1
จัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
- - 59 11 1 - 15 9 2 - 74 20 3
และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม - - 15 - 10 1 - - 25 1
การจัดการ
งานวิชาศึกษาทั่วไป - 8 - 4 - - 12 ศูนย์สระแก้ว
- - 17 1
- - 8
- 25 1
รวม
- - 286 46 6 - 84 32 6 - 370 78 14
หมายเหตุ : อาจารย์ประจา หมายถึง อาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

3.6.จานวนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558
ตาราง 11 จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
หน่วย: คน
รวม

ระดับการศึกษา

กลุม่ SSH

กลุม่ ST

กลุม่ HS

อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

6,580

1,517

639

8,736

ป.บัณฑิต

1

-

-

1

ปริญญาโท

303

21

-

324

-

-

-

-

ปริญญาเอก

185

8

-

193

รวม

6,982

1,538

639

9,254

ป.บัณฑิตชั้นสูง
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3.6.1 นักศึกษาไทย
ตารางที่ 12 จานวนนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วย: คน
ระดับการศึกษา
กลุ่ม SSH
กลุ่ม ST กลุ่ม HS
รวม
อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

6,499

1,509

639

8,647

ป.บัณฑิต

1

-

-

1

ปริญญาโท

299

21

-

320

-

-

-

-

ปริญญาเอก

183

8

-

191

รวม

6,982

1,538

639

9,159

ป.บัณฑิตชั้นสูง

ตารางที่ 13 จานวนนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
หน่วย: คน
ระดับการศึกษา
กลุ่ม SSH
กลุ่ม ST
กลุ่ม HS
รวม
อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

60

8

-

68

ป.บัณฑิต

-

-

-

-

ปริญญาโท

-

-

-

-

ป.บัณฑิตชั้นสูง

-

-

-

-

ปริญญาเอก

-

-

-

-

รวม

60

8

-

68
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3.6.2 นักศึกษาต่างชาติ
ตารางที่ 14 นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วย: คน
ระดับการศึกษา กลุ่ม SSH กลุ่ม ST
กลุ่ม HS
รวม

3.7.

อนุปริญญา/ปวส.

-

-

-

-

ปริญญาตรี

21

-

-

21

ป.บัณฑิต

-

-

-

-

ปริญญาโท

4

-

-

4

ป.บัณฑิตชั้นสูง

-

-

-

-

ปริญญาเอก

2

-

-

2

รวม

27

-

-

27

สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้

ตารางที่ 15 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้
ประเภทงบประมาณ
พันธกิจ

รวม (3)
(1)+(2)

หน่วย : บาท
ร้อยละ (4)
(1)x100/(3)

งบแผ่นดิน
(1)

เงินรายได้
(2)

1. การผลิตบัณฑิต

412,987,500

225,381,200

638,368,700

64.69

2. การวิจัย

21,090,900

6,868,800

27,959,700

75.43

3. การบริการ
วิชาการ

4,495,100

-

4,495,100

100.00

4. การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

995,000

-

995,000

100.00

5.อื่นๆ ระบุ……..

-

-

-

-

439,568,500

232,250,000

671,818,500

65.43

รวม

34

3.8. สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม : อืน่ ๆ
ตารางที่ 16 สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม : อื่นๆ
หน่วย : เรื่อง
ประเภทงานวิจัย
กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม
1.ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์

7

4

1

12

2.ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม
(ผลงานวิจัยส่งประโยชน์ถึงผู้รับบริการแล้ว)

51

14

3

68

3.งานวิจัยพื้นฐาน (เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่
ยังไม่เกิดผลในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ)

108

159

-

267

รวม
166
177
หมายเหตุ : งบประมาณที่ใช้ รวมงบแผ่นดินและเงินรายได้จากแหล่งต่างๆ

4

347

3.9 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน
ที่

ปัจจัยภายใน

1. บัณฑิตมีความพร้อมรับการพัฒนาและได้รับการ
ยอมรับเรื่องความซื่อสัตย์ ความขยัน และ
ความอดทน
2. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชนและ
ท้องถิ่น
3. การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณและ
การเงิน มีระบบที่เอื้อต่อการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4. เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารย์ใหม่มืออาชีพ
5. การพัฒนานักศึกษาโดยผ่านวิชาหมวดการศึกษา
ทั่วไป
6. การจัดการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนขยันและ
อดทน และมีความหลากลายในรูปแบบการจัด
การศึกษา
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Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)
4
0.050
0.200
3

0.050

0.150

4

0.025

0.100

4
5

0.050
0.050

0.200
0.250

4

0.075

0.300

ที่

ปัจจัยภายใน

7. ระบบส่งเสริมการผลิตผลงานการวิจัยและ
นวัตกรรม
8. ทักษะความสามารถของบุคลากรในบางด้าน
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
9. มีผู้นาที่ได้รับการยอมรับ
10. มีเงินคงคลัง เงินรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดและ
สินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของ
มหาวิทยาลัย
11. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษายังไม่เพียงพอ
และยังขาดการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง
ในและนอกเวลา (ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์,
ห้องปฏิบัติการต่างๆ,วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน,
เครื่องปรับอากาศ,พาหนะ)
12. การบริหารการปฏิบัติการด้าน การวิจัยและ
เผยแพร่ เกิดผลน้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์
13. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
14. ระบบสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของ
ส่วนกลางยังไม่เอื้อต่อการพัฒนางานของหน่วยงาน
และคณะ
15. ระบบการให้บริการบางส่วนมีขั้นตอนมากและไม่
เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
16. คุณวุฒิทักษะความรู้ ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์
17. บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะ และ service
mind รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในระบบ ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน
18. ขาดวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในการขับเคลือ่ น
พันธกิจ
19. งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร
งบพัฒนาและงบลงทุนมีน้อย
20. เงินรายได้จากการดาเนินงานตามภารกิจชะลอตัว
ไม่เพียงพอ
รวมค่าคะแนน
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Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)
4
0.075
0.300
4

0.025

0.100

4
5

0.025
0.075

0.100
0.375

2

0.025

0.050

1

0.025

0.025

1

0.100

0.100

1

0.050

0.050

2

0.025

0.050

2

0.075

0.150

2

0.075

0.150

2

0.025

0.050

1

0.050

0.050

1

0.050

0.050
3.700

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก
ที่

ปัจจัยภายนอก

1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและนอก
ประเทศ
2. มีเครือข่าย MOU ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. โอกาสในการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรมีมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับ AC
4. มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
ท้องถิ่นและสถานประกอบการ
5. มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการ
พัฒนา
6. มีโอกาสของจานวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเปิดประชาคมอาเซียน
7. โอกาสการมีเวที พื้นที่การเผยแพร่แสดงศักยภาพ
และเรียนรู้ต่อประชาคมระดับนานาชาติและเรียนรู้
8. การพัฒนางานเพิ่มรายได้จากการดาเนินการ
9. การได้รับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายจาก
รัฐบาล
10. นโยบายของรัฐในการยุบรวมมหาวิทยาลัย
11. ค่านิยมของสังคมต่อคุณภาพบัณฑิต
12. การถูกตรวจสอบกากับด้าน QA จาก สกอ./สมศ.
อย่างต่อเนื่องและซ้าซ้อน
13. การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการวิจัยและการ
เรียนการสอน ภาครัฐและเอกชนยังไม่เพียงพอ
14. มีการแข่งขันสูงทาให้สูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ
15. นักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลงและมีความรู้พนื้ ฐาน
ต่ากว่าเกณฑ์และมีค่านิยมในการเรียน
16. นโยบายระเบียบข้อบังคับของรัฐไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
17. งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจบางด้านไม่
เพียงพอ
รวม
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Rate Weight Rate X Weight
(1)
(2)
(2) X (1)
4
0.05
0.200
4
5

0.075
0.050

0.300
0.250

4

0.050

0.200

4

0.050

0.200

5

0.050

0.250

5

0.025

0.125

5
4

0.075
0.050

0.375
0.200

2
2
2

0.100
0.075
0.075

0.200
0.150
0.150

2

0.025

0.050

2
1

0.075
0.075

0.150
0.075

2

0.050

0.100

2

0.050

0.100
3.075

3.10 สถานการณ์ผสู้ มัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพะบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ปีการศึกษา 2559 มีผู้มาสมัครเรียนและชาระค่าสมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีจานวน 4,766 คน จาแนกเป็นรายจังหวัด
คณะ และสาขาวิชา ดังแสดงในตารางที่ 19 - 21
ตารางที่ 19 อันดับจังหวัดของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
ลาดับ
จังหวัด
จานวน
ร้อยละ
1 ปทุมธานี
801
16.80
2 พระนครศรีอยุธยา
455
9.54
3 สระบุรี
323
6.77
4 อ่างทอง
241
5.05
5 ปราจีนบุรี
240
5.03
6 สระแก้ว
208
4.36
7 นครนายก
149
3.12
8 สุพรรณบุรี
148
3.10
9 นครราชสีมา
148
3.10
10 กรุงเทพมหานคร
126
2.64
รวม 10 อันดับ
2,839
59.51
จังหวัดอื่นๆ
1,927
40.49
รวมทั้งสิ้น
4,766
100.00
หมายเหตุ จานวนผู้สมัครหมายถึง ผู้สมัครที่ชาระเงินค่าสมัคร
ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางที่ 20 10 อันดับจังหวัดที่นักเรียนสมัครเรียน จาแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2559
อันดับที่
จังหวัด
คณะ
จานวนผู้สมัคร
คณะครุศาสตร์
161
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
74
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
146
1
ปทุมธานี
คณะวิทยาการจัดการ
264
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
17
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
15
รวม
801
38

อันดับที่

จังหวัด

คณะ

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
พระนครศรีอยุธยา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
อันดับที่
จังหวัด
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
สระบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
อันดับที่
จังหวัด
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
อ่างทอง
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
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จานวนผู้สมัคร
155
11
24
80
117
43
16
9
455
จานวนผู้สมัคร
79
16
10
71
96
34
14
3
323
จานวนผู้สมัคร
78
29
8
49
54
10
11
2
241

อันดับที่

จังหวัด

5

ปราจีนบุรี

อันดับที่

จังหวัด

6

สระแก้ว

อันดับที่

จังหวัด

7

นครนายก

คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

40

จานวนผู้สมัคร
100
29
5
25
37
27
17
0
240
จานวนผู้สมัคร
130
3
3
26
17
11
18
0
208
จานวนผู้สมัคร
67
31
36
11
3
1
0
0
149

อันดับที่

8

อันดับที่

9

อันดับที่

10

จังหวัด

คณะ

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สุพรรณบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
จังหวัด
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นครราชสีมา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
จังหวัด
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

ทีม่ า : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
41

จานวนผู้สม้คร
72
4
5
23
21
16
7
0
148
จานวนผู้สม้คร
80
8
2
12
24
8
13
1
148
จานวนผู้สม้คร
29
4
17
17
34
18
2
5
126

ตารางที่ 21 จานวนผู้สมัครระดับปริญญาตรี จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2559
ลาดับที่

1

2

3

คณะ

หลักสูตร
จานวนผู้สมัคร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) (คณะครุศาสตร์)
357
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) (คณะครุศาสตร์)
296
สาขาวิชาเคมี - วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) (คณะครุ
ศาสตร์)
91
สาขาวิชาชีววิทยา - วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
(คณะครุศาสตร์)
249
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (คณะครุศาสตร์)
260
สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) (คณะครุศาสตร์)
83
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) (คณะครุศาสตร์)
484
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) (ค.บ.) (คณะครุศาสตร์)
16
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(ค.บ.) (คณะครุศาสตร์)
14
รวม
1,850
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ -แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช (วท.บ.) (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
55
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ -แขนงวิชาสัตวศาสตร์
(วท.บ.) (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
52
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(วท.บ.) (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
45
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (วท.บ.) (คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)
15
รวม
167
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (ทล.บ.) (คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
61
คณะเทคโนโลยี (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต (ทล.บ.)
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (ทล.บ.)
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
22

42

ลาดับที่

คณะ

4

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

หลักสูตร
จานวนผู้สมัคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (ทล.บ.) (คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
33
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (วศ.บ.) (คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
25
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ทล.บ.)
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
40
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
(วท.บ.) (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
21
รวม
214
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) (คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
47
สาขาวิชาจิตวิทยา-กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
และแนะแนว (ศศ.บ.) (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
54
สาขาวิชาจิตวิทยา-กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน (ศศ.บ.)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
30
สาขาวิชาจิตวิทยา-กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ (ศศ.บ.) (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
24
สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) (คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
84
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) (คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
28
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
(ศศ.บ.) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
25
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
89
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) (คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
242
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-แขนงวิชา
บริหารภาครัฐและท้องถิ่น (ศศ.บ.)
24
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-แขนงวิชา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศศ.บ.)
13

43

ลาดับที่

คณะ

5

คณะวิทยาการ
จัดการ

หลักสูตร
จานวนผู้สมัคร
สาขาวิชาดนตรีสากล (ศศ.บ.) (คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
34
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(ศศ.บ.) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
17
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) (คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
27
รวม
738
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) (คณะ
วิทยาการจัดการ)
89
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.) (คณะวิทยาการ
จัดการ)
170
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.) (คณะ
วิทยาการจัดการ)
34
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(บธ.บ.) (คณะวิทยาการจัดการ)
173
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการเงินการ
ธนาคาร (บธ.บ.) (คณะวิทยาการจัดการ)
62
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด
(บธ.บ.) (คณะวิทยาการจัดการ)
66
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) (คณะวิทยาการจัดการ)
43
สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.) (คณะวิทยาการจัดการ)
175
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) (คณะ
วิทยาการจัดการ)
67
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) (คณะวิทยาการ
จัดการ)
40
สาขาวิชานิเทศศาสตร์-กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ (นศ.บ.) (คณะวิทยาการจัดการ)
109
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(ศ.บ.) (คณะวิทยาการ
จัดการ)
19
รวม
1,047

44

ลาดับที่

6

7

คณะ

หลักสูตร
จานวนผู้สมัคร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) (คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
103
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.) (คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
22
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) (คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
47
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-แขนงวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) (คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
41
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) (คณะ
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
51
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
82
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) (คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
18
สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
(วท.บ.)(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
27
สาขาวิชาเคมี (วท.บ.)(คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
34
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.บ.)(คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
24
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.)(คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
8
รวม
457
สาขาวิชาสาธารณสุข (ส.บ.) (โครงการจัดตั้งคณะ
188
โครงการจัดตั้งคณะ สาธารณสุขศาสตร์)
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล (ส.บ.)(โครงการ
จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์)
39
รวม
227

45

ลาดับที่

8

คณะ

หลักสูตร
จานวนผู้สมัคร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตร
นานาชาติ) (บธ.บ.) (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)
33
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
วิทยาลัยนวัตกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศศ.บ.) (วิทยาลัย
การจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ)
23
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
(หลักสูตรสองภาษา) (บธ.บ.) (วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ)
10
รวม
66
รวมทั้งหมด
4,766

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีนาคม 2560

ตารางที่ 22 แสดงจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา
2559
คณะ

ปริญญาตรีภาคปกติ

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สระแก้ว
รวม

379
439
341
64
127
455
31
45
1,881

ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภ้ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559

46

บทที่ 2
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ประวัติมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อ
การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 15 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8)
มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคืออาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้
ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์และสีเขียวเป็นสีประจาโรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์
สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครูและแผนกสามัญด้วยดีตลอดมาและได้
พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และคานาหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
4 มิถุนายน 2475

โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

1 ตุลาคม 2513

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

พ.ศ. 2515

ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนน
พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุ มธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้ อาจารย์
อวยพร เปล่ งวานิ ช ผู้ อ านวยการวิ ทยาลั ยครู เพชรบุ รี วิ ทยาลงกรณ์
ในขณะนั้น ได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี (นายประสิ ท ธิ์ อุ ไ รรั ต น์ ) จึ ง ได้ ที่ ดิ น ทรั พ ย์ สิ น
ส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร
เทพรั ต นสุ ด ากิ ติ วั ฒ นาดุ ล โสภาคย์ ทรงเปิ ด พระอนุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ
พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
และพระราชทานพระราชทรั พย์ส่วนพระองค์ จานวน 2 แสนบาท
ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
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พ.ศ. 2520

เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2528

เปิ ด สอนสาขาวิ ช าชี พ อื่ น ครบ 3 สาขา คื อ สาขาวิ ช าการศึ ก ษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ
เป็ น เหตุ ใ ห้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ เพชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
24 มกราคม 2538

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้
สถาบั น ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

6 มีนาคม 2538

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกร
ประจาพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ มหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ แ ก่
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 กุมภาพันธ์ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวง
มาลาพระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
“อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์”
ปีการศึกษา 2542

เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ปีการศึกษา 2543

เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา และ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

15 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
21 สิงหาคม 2545

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”
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10 มิถุนายน 2547

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุ ท ธศั ก ราช 2547 และได้ ป ระกาศในพระราชกิ จ จานุ เ บกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแต่
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ปีการศึกษา 2549

เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา สาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3 พฤษภาคม 2555

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติ
เห็ น ชอบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ด้ า นทิ ศ เหนื อ ของ
มหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่
2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบล
คลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปีการศึกษา 2556

เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และโรงเรียน
สาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
(หลักสูตรนานาชาติ) ณ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2557

เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ได้แก่ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาวิชาคณิตศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ปีการศึกษา 2558

เปิ ดสอนหลั กสู ตร 3 หลั กสู ตร ได้ แก่ หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่มหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
สระแก้ว

ปีการศึกษา 2559

ดาเนินการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอน 2 สาขาวิชา
ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ และสาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล
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ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ปณิธาน
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

จุดเน้น/ความเชี่ยวชาญ
1. การผลิตและพัฒนาครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ที่ตอบสนองต่อการบริหารงานยุคดิจิทัล

พื้นที่ให้บริการ
ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สระแก้ว

วิสัยทัศน์
มหาวิท ยาลั ยต้นแบบแห่ งการผลิ ตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โ ดยยึ ดหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่ อ งมาจากพระราชดาริ เพื่อขยายผลการปฏิบั ติไ ปสู่ประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น เลิ ศ มี ธ รรมาภิ บ าลเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบของการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
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เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง
มั่นคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ
และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

ยุทธศาสตร์
1. การผลิ ต บั ณ ฑิ ต โดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning) สร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานักทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ระยะที่เริ่มต้น (ระหว่างปี 1-5 พ.ศ. 2560–2564) 5 ปีเริ่มต้นของการพัฒนาการวางระบบ
และปรับโครงสร้ า งองค์ การในทุกมิ ติ การสร้างความร่วมมือ และเริ่มต้นสู่ การเป็นมหาวิทยาลั ย
สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับฐานทรัพยากรเพื่อความได้เปรีย บทางการแข่งขันขององค์การ
ออกแบบ วางระบบและการปรับปรุงโครงสร้างทั้งทางกายภาพและการบริหารของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการการสอน การวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ
รวมทั้งการบริหารจัดการภายใน เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันรองรับการพัฒนาในอนาคต
การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง ความโปร่ ง ใสภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล ตลอดจนเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และ
พัฒนาเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุ มชนและสังคม
อย่างยั่งยืน
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2. ระยะที่ 2 (ระหว่างปีที่ 6–10 พ.ศ. 2565-2569) พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด เปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้ขอบเขต
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารตนเองได้
ทบทวนผลการดาเนินงานในระยะที่ 1 ประยุกต์พันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในระยะที่ 2 โดยมุ่ ง สู่ ก ารเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารตนเอง (Self Organization) 1
มีการจัดการความรู้อย่างเหมาะสมและมีวัฒนธรรมของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต โดยไม่จากัดแหล่งความรู้ที่อยู่แค่เพียงภายในมหาวิทยาลัย เน้นความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาความเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุด
มหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาแนวทางสู่การเป็นบริษัทที่มีรายได้เพื่อกิจการทางการศึกษาและการบริการ
สาธารณะ
3.ระยะที่ 3 (ระหว่างปีที่ 11–15 พ.ศ. 2570 -2574) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นบรรษัทภิบาล
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา สร้างการเป็นหุ้นส่วน
ร่ ว มที่ เ ข้ ม แข็ ง ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย องค์ ก ารภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คมและคงความเป็ น
มหาวิทยาลัยบริหารตนเอง
การเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมในทุกมิติภายใต้หลักการของการเป็น
บรรษัทภิบาล เพื่อสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาสามารถ
สร้างงานและสร้างรายได้ในระหว่างที่ทาการศึกษาและท้ายที่สุด คือ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศที่คงความเป็นมหาวิทยาลัยบริหารตนเองที่มีความเข้มแข็ง
4.ระยะที่ 4 (ระหว่างปีที่ 16–20 พ.ศ. 2575-2579) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารและพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์ สามารถพัฒนาและตอบโจทย์
ในประเด็นท้าทายของประเทศและสังคมโลก ตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยที่ยังคงอยู่และอยู่รอดภายใต้
กระแสของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผันผวน ซับซ้อน และโกลาหลจากสิ่งคุกคามที่คาดเดาได้ยากทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ต้องดารงไว้ซึ่งปรัชญาในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเฉพาะในมิติของท้องถิ่นและชุมชน

1

การเป็นองค์การบริหารตนเอง คือ เป็นองค์การทีม่ ีความเป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีความสามารถใน
การปรับตัวโดยสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและรักษาความเป็นอิสระคล่องตัวขององค์การได้ โดยส่วนย่อยของ
องค์การจะมีการปรับตัวเองได้โดยอัตโนมัติ และสามารถอยู่รอดได้คล้ายกับ Spider plant มีความเป็นพลวัต โดยส่วน
ต่าง ๆ ของระบบจะมีการปรับตัวซึ่งกันและกันเพื่อไปสู่สภาวะสมดุล โดยที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหาก
สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการควบคุมที่กระจายตัว ซึ่งมีการควบคุมอยู่ทั่วทั้งระบบโดยไม่
จาเป็นต้องมีผู้นา แต่ละส่วนย่อยจะมีการควบคุมกันเองในการทางานเพื่อบรรลุผลตามที่ต้องการ และมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ทั้งนี้จะตั้งอยู่บนแนวคิดในเรื่องของการตัดสินใจขององค์การที่ (1) เน้นการตัดสินใจแบบมีเหตุผล และแบบมี
เหตุผลอย่างจากัด (Rational and Bounded Rational) และ (2) การเรียนรู้ขององค์การจะเป็นการเรียนรู้แบบสอง
วงจร (Double-Loop Learning)
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เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จในภาพรวมของแต่ละระยะ
1.ระยะที่เริ่มต้น (พ.ศ. 2560 – 2564)
“5 ปีเริ่มต้นของการพัฒนา การวางระบบและปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้าง
ความร่วมมือ และเริ่มต้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
กลยุทธ์
มุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับฐานทรัพยากรเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ
ออกแบบ วางระบบและการปรับปรุงโครงสร้างทั้งทางกายภาพและการบริหารของมหาวิทยาลัยในทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการการสอน การวิจัย การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ
รวมทั้งการบริหารจัดการภายในเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และรองรับการพัฒนาใน
อนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
- พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยฐานข้อมูล ศักยภาพนักวิจัย และสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภาคีเครือข่ายอย่างเป็นองค์รวม
- พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
- การเป็นมหาวิทยาลัยที่ ทันสมัยภายใต้การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่โปร่งใสและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน
2. ร้อยละของบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีงานทา หรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี
ร้อยละ 80
3. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไม่น้อยกว่า
2,000 ผลงาน
4. จานวนเงินทุนสนับสนุนวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 200
ล้านบาท
5. จานวนชุดโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 5
ชุดโครงการ
6. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน
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7. มหาวิทยาลัยมีการเปิดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้
เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับการ
ยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 10 หน่วยงาน
8. จานวนผลงานอนุ รั กษ์ ส่ ง เสริม สื บ สานและเผยแพร่ ศิ ลปวัฒ นธรรมที่ไ ด้รับ การเผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 50 ผลงาน
9. ได้รับการจัดอันดับไม่เกิน อันดับที่ 15 เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ
10. สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณรายได้ เท่ากับ 60:40
11. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสที่ดีขึ้น อย่างน้อย 5 ลาดับ
12. ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ในทุ ก มิ ติ ค่ า เฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 4.00
3. ระยะที่ 2 (ระหว่างปีที่ 6 – 10 พ.ศ. 2565 -2569)
“พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด
เปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้ขอบเขต เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยทีส่ ามารถบริหารตนเองได้”
กลยุทธ์
ทบทวนผลการดาเนินงานในระยะที่ 1 ประยุกต์พันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะที่ 2 โดยมุ่งสู่การเป็นองค์การบริหารตนเอง (Self Organization) มีการ
จัดการความรู้อย่างเหมาะสมและมีวัฒนธรรมของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขต โดยไม่จากัดแหล่งความรู้ ที่อยู่แค่เพียงภายในมหาวิทยาลัย เน้น
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาความเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสู่
การเป็นมหาวิท ยาลั ยที่ ได้รับการยอมรับและพัฒนาสู่ การเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน และท้ายที่สุด
มหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาแนวทางสู่การเป็นบริษัทที่มีรายได้เพื่อกิจการทางการศึกษาและการบริการ
สาธารณะ
เป้าหมาย
- การเป็นองค์การบริหารตนเองของมหาวิทยาลัย
- การเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างไม่มีขอบเขต
- ความร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท้องถิ่นและชุมชน
- เครือข่ายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- แนวทางสู่การเป็นบริษัทที่มีรายได้เพื่อกิจการทางการศึกษาและการบริการสาธารณะ
- การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน
ตัวชี้วัด
1.ระดับประสิทธิผลของการเป็นองค์กรบริหารตนเองของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
2.ร้อยละของการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการหรือสถานที่จริงเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
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3.ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาที่สามารถ
เลือกศึกษาในแต่ละรายวิชาในแต่ละหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
(Shopping study) เพื่อให้เกิดทักษะที่หลากหลาย (Multi-skills) อย่างน้อยร้อยละ 5
4.ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ไปศึ ก ษายั ง มหาวิ ท ยาลั ย เครื อ ข่ า ย หรื อ เลื อ กรายวิ ช าเรี ย นเอง
ได้อย่างเสรี เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
5.จานวนทีมงานที่มีความหลากหลายของสายอาชีพที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ
อย่างน้อยปีละ 5 ทีมงาน
6.ร้อยละของเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 10 และ 5 ต่อปีตามลาดับ
7.ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับเครือข่ายเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
8. ร้อยละของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ ที่เกิดจากการงานวิชาการที่รับใช้สังคมเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
9. จานวนเครือข่ายจากทุกภาคส่วนตอบรับที่จะเข้าร่วมสู่การเป็นบริษัทที่มีรายได้เพื่อกิจการทาง
การศึกษาและการบริการสาธารณะอย่างน้อย 30 แห่งที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศ
10.มีแผนงานทั้งในรูปของการเป็นหุ้นส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(Public Private and Civil Society Partnership) ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) และกิจการเพื่อสังคม
(Social Enterprise) เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมทางการศึกษา และการบริการสาธารณะของมหาวิทยาลัย
11.ได้รับการจัดอันดับไม่เกินอันดับที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ
12.วิ ท ยาเขตที่ จั ง หวั ด สระแก้ ว ได้ รั บ การพั ฒ นาจนกลายเป็ น ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพ
ในการรองรับนักศึกษาโดยมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศในกลุ่มอินโดจีนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
4. ระยะที่ 3 (ระหว่างปีที่ 11 – 15 พ.ศ. 2570 -2574)
“พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นบรรษัทภิบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ผู้เรียนสามารถ
สร้างรายได้ระหว่างการศึกษา สร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัย องค์การ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และคงความเป็นมหาวิทยาลัยบริหารตนเอง”
กลยุทธ์
การเป็ น หุ้ น ส่ ว นการเรี ย นรู้ ท างสั ง คมและเศรษฐกิ จ ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง จากภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมในทุกมิติภายใต้หลักการ
ของการเป็ น บรรษั ท ภิ บาล เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานให้ เ ป็ น ที่ย อมรั บ ภายใต้ บ ริบ ทของการพั ฒ นาท้องถิ่น
นั ก ศึ ก ษาสามารถสร้ า งงานและสร้ า งรายได้ ใ นระหว่ า งที่ ท าการศึ ก ษา และท้ า ยที่ สุ ด คื อ มุ่ ง สู่ ก าร
เป็ น ต้ น แบบของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ในระดั บ ประเทศที่ ค งความเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
บริหารตนเองที่มีความเข้มแข็ง

55

เป้าหมาย
- การเป็ น หุ้ น ส่ ว นการเรี ย นรู้ ท างสั ง คมและเศรษฐกิ จ ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในทุ ก มิ ติ ภ ายใต้
หลักการของการเป็นบรรษัทภิบาล
- การมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในบริบทของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
- นักศึกษามีงานทา มีรายได้ในระหว่างที่ศึกษา และเมื่อสาเร็จการศึกษามีสถานประกอบการ
รองรับโดยไม่ต้องเข้าแข่งขันกับผู้แข่งขันรายอื่น
- การเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ
- คงความเป็นมหาวิทยาลัยบริหารตนเองที่มีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการหรือสถานที่จริงเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของหลักสูตรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าไปศึกษายังมหาวิทยาลัยเครือข่าย หรือเลือกรายวิชาเรียนเองได้
อย่างเสรี เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ต่อปี
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่นักศึกษาสนใจจะศึกษาแต่ไม่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
4. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ส ามารถเลื อ กศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิ ช าในแต่ ล ะหลั ก สู ต รได้ ต าม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ (Shopping study) เพื่อให้เกิดทักษะแบบ (Multiskills) อย่างน้อยร้อยละ 10
5. ได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัลในฐานะของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในระดับอาเซียน
6. ได้รับการจัดอันดับไม่เกินอันดับที่ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทุกประเภทในประเทศไทย
7. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ง านท าและมี ร ายได้ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษาโดยการสนั บ สนุ น
ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยร้อยละ 50
8. ร้อยละของนักศึกษาที่ไปทางานในบริษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศ
หรือบริษัทอื่นๆ ที่ตั้งอยูใ่ นภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่นๆ ของโลกอย่างน้อยร้อยละ 10
9. มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
10.ระดับประสิทธิผลของการเป็นองค์การบริหารตนเองของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00
4. ระยะที่ 4 (ระหว่างปีที่ 16 – 20 พ.ศ. 2575 -2579)
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
กลยุทธ์
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารและพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์ สามารถพัฒนาและตอบโจทย์
ในประเด็นท้าทายของประเทศและสังคมโลก ตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยที่ยังคงอยู่และอยู่รอดภายใต้
กระแสของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผันผวน ซับซ้อน และโกลาหลจากสิ่งคุกคามที่คาดเดาได้ยาก
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ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ต้องดารงไว้ซึ่งปรัชญาในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเฉพาะในมิติของท้องถิ่นและชุมชน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
เป้าหมาย
- เป็นมหาวิท ยาลั ยที่บริหารและพึ่งพาตนเองอย่า งสมบูรณ์ และคงความอยู่ รอดภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง
- เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในมิติของท้องถิ่นและชุมชน
- ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ตัวชี้วัด
1. ระดับประสิทธิผลของการเป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารและพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 4.50 โดยพิจารณาจากประเด็น ดังนี้
- มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ไม่ถูกครอบงาจากผู้ที่มีอานาจเหนือกว่า หรือบังคับ
ด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสิ่งอื่นใด
- สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้น
- ส่วนย่อยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นคณะหรือหลักสูตรสามารถเลี้ยงตัวเอง
อยู่รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานที่เหนือกว่า
- หน่วยงานต่างๆ สามารถปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลได้เองโดยไม่ต้องอาศัยหน่วยงานอื่นที่
เหนือกว่าเข้ามากากับดูแล
- สามารถควบคุมกันเองได้โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้นาเข้ามากากับดูแล
- สามารถทางานทดแทนกันได้ แม้ว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะไม่สามารถทางานได้
ชั่วขณะ หรือถาวร
- มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก ารทางวิ ช าการที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ห ลากหลาย (Multifunction
organization)
- การตัดสินใจทั้งในการบริหารหรือดาเนินการต่างๆ ตั้งอยู่บนการตัดสินใจแบบมีเหตุผล
และมีเหตุผลอย่างจากัด
- การเรียนรู้และการดาเนินการต่าง ๆ ขององค์การทั้งในระดับใหญ่และระดับย่อยต้องมี
การเปลี่ยนจากการคิดการตัดสินใจแบบวงจรเดียว (Single loop) เป็นการคิดการตัดสินใจแบบสอง
วงจร (double loop learning) พนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที่ ใ นทุ ก ระดั บ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
การดาเนินงาน การบริหารจัดการกิจการของมหาวิทยาลัย
- ศาสตร์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยถูกนามาบูรณาการและพัฒนาร่วมกัน
- มีความสามารถในการจัดการภายใต้ภาวะโกลาหล (chaos situation)
- การบริ ห ารจั ด การที่ เ น้ น ความคล่ อ งตั ว ปรั บ เปลี่ ย นตามสถานการณ์ (situation
contingency)
2. เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น อั น ดั บ 1 ใน 5 ของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ น แบบ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
3. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ รางวั ล อย่ า งน้ อ ย 1 รางวั ล ต่ อ ปี ใ นฐานะของการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับชาติ
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4. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัลต่อปีในฐานะของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในระดับอาเซียน

สรุป
จากกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 นั้น เกิดขึ้นจากการกาหนดนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต้องจัดทาแผนและกาหนดเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ 20 ปี ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว
ดั งนั้ นนโยบายของรั ฐบาลจึ งนั บว่ ามี อิ ท ธิ พลหลั กและประกอบกั บภาวะของการเปลี่ ยนผ่ านและการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในบริบทต่างๆ จึงจาเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อม
เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและยังดารงอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและคาดเดา
สถานการณ์ต่างๆ ได้ยาก ทั้งนี้รายละเอียด ดังปรากฏในภาพที่ 3
ภาพที่ 3 ที่มาของการทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579
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ทั้งนี้จากการดาเนินการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สรุป
ร่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้แบ่งการดาเนินงานหรือช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2560-2564 ที่มีจุดเน้นที่การเริ่มต้นของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยการวางและปรับโครงสร้างองค์การในทุกมิติ การสร้างความร่วมมือ และเริ่มต้นสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2565-2569 มีหลักการ
ตั้ ง อยู่ บ นการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มุ่ ง สู่ ก ารสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้อ ย่ า งชาญฉลาด
การเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างไร้ขอบเขต เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถบริหารตนเอง
ได้ ขณะที่ในระยะที่ 3 คือ พ.ศ. 2570 - 2574 เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นบรรษัทภิบาลเพื่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคม ผู้เรียนสามารถจะสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา สร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมที่
เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัย องค์การภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และคงความเป็นมหาวิทยาลัย
บริหารตนเอง และสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์นี้ หรือ ระยะที่ 4 คือ พ.ศ. 2575 - 2579 มีจุดเน้นคือ
การพั ฒ นาที่ มุ่ ง สู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ก ารด าเนิ น การของแผนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี จะดาเนินการอยู่ภายใต้พันธกิจ
ของการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนทั้งนี้รายละเอียดดังที่ได้กล่าวไป
ปรากฏในภาพที่ 4
ภาพที่ 4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560–2579
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ทั้งนี้จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2560 – 2579 นั้น มหาวิทยาลัยได้กาหนดยุทธศาสตร์สู่การสร้างจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเรียนการสอนที่เน้นการยกระดับการผลิตครู และพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่ อพัฒ นาท้ อ งถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง 2. ด้าน
การวิจัย ซึ่งมุ่งพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบ
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 3. การบริการวิชาการ
โดยใช้การประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 5.
ด้านอื่น ๆ ที่มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ การมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังปรากฏในภาพที่ 5-6
ภาพที่ 5 ยุทธศาสตร์สู่การสร้างจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 6 ยุทธศาสตร์สู่การสร้างจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย(ต่อ)

สาหรับประเด็นด้านความร่วมมือและเครือข่ายซึ่งนับว่าเป็นจุดสาคัญอย่างยิ่งของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 โดยจะเน้นการ
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในและนอก
ประเทศ ซึ่ ง มี เ ป้ า ประสงค์ คื อ การร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมอั น เป็ น พั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังปรากฏในภาพที่ 7
ภาพที่ 7 ความร่วมมือและเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
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ในส่วนของกระบวนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 นั้นปรากฏดังภาพที่ 8 ที่เริ่มจาก
การปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยในระยะที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ
ที่ 2 โดยมีเป้าหมายของระยะนี้ คือ การมุ่งสู่การเป็นองค์การบริหารตนเองของมหาวิทยาลัย ขณะที่ใน
ระยะที่ 3 คือ การเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ และระยะที่ 4
คือ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาพที่ 8 กระบวนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
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