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ค าน า 

 

          มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 
20 ปี (ปีการศึกษา 2561-2580) ขึ้นเพ่ือรองรับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาใน
มิติของเทคโนโลยี มิติของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในทุกขณะ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศไทยในการก าหนดสถานภาพของประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้วยแผนพัฒนาประเทศทุก 5 ปี  

  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวิเคราะห์บทบาทและทบทวนภารกิจ  
(Re-profiling) จากสถานภาพเดิมด้วยทรัพยากรในปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องรองรับกับ
สถานภาพใหม่ในอีก 20 ปีข้างหน้า เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมถึงการก าหนดเป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และค่าเป้าหมายในแต่ละกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ในช่วงแรกของการพัฒนา (ปีการศึกษา 2563-2565) โดยแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561-2580) เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (Annual Action Plan) ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ให้ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี และผู้เกี่ยวข้องจากทุกคณะวิชาและทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี ฉบับนี้ จะเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของคณะวิชาและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมก าหนด เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580)  

 

ก 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การวางแผนยุทธศาสตร์  หรือ การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning) ของมหาวิทยาลัยเป็น
กระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุและ
ก าหนดแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ ที่สอดคล้องกับทิศทางประเทศ ทิศทาง
การศึกษา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) Thailand 4.0 และแผนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้ง
ได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละปีการศึกษา 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีทิศทางที่ชัดเจนและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติร่วมกัน
ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจึงได้ก าหนดให้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561-2580) ให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติและเป้าหมายของแผนพัฒนาฉบับต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561-2580) ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี ประกอบด้วยบุคลากรจาก
ทุกคณะวิชาและทุกหน่วยงาน ซึ่งได้เริ่มด าเนินการจัดท าแผนฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 
ในการนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์   
มาเป็นวิทยากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี ในกระบวนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี 
2. คณะกรรมการผลักดันแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ทีมสร้างสรรค์งาน

ยุทธศาสตร์: Disruptive Team และ ทีมสร้างสรรค์เทคโนโลยี: Disruptive IT Team) 
3. คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 

ซึ่งได้เริ่มด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 3 ช่วง ดังนี้  
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - 

กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ 
บุณยรัตพันธุ์ มาเป็นวิทยากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี   

2. ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 
ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562    

3. ด าเนินการจัดประชุมเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 1 ต่อคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี เพ่ือพิจารณาร่วมกัน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562    
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โดยมีวัตถุประสงคข์องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี ดังนี้   
 1. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของมหาวิทยาลัย ที่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ประกอบด้วย  ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค/์กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมนโยบายที่ได้รับมอบหมายทุกระดับ 

3. เพ่ือน ากรอบของแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและการจัดท าแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

กรอบของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี 
 

ปรัชญา    “จริยธรรม น าปัญญา” 

ปณิธาน    “ผลิตคนดี มีคุณธรรม พัฒนาสังคม” 
เอกลักษณ์ “คิดล้ า ท าได้ (Think Beyond: Achievement)” 
อัตลักษณ์  “นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน” 
วิสัยทัศน์   “มหาวิทยาลัยเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
3) ให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน   
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) จัดระบบการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1
Transformative 
lifelong learning 
Organization
การปฏิรูปองค์กรเพื่อ
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ระยะที่ 2
Innovation for 
lifelong learning 
University
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ผลงาน นวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ระยที่ 3
ASEAN Innovation 
and Life long 
University
มหาวิทยาลัยที่ได้รับ        
การยอมรับระดับอาเซียน
ด้านนวัตกรรมและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระยะที่ 4 
International Life 
long Education and 
Innovation 
มหาวิทยาลัยเอกชน       
ที่มีคุณภาพระดับสากล
สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้
โอกาสทางการศึกษา 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปีการศึกษา  
2563 - 2565 

ปีการศึกษา  
2566 - 2570 

ปีการศึกษา  
2571 - 2575 

ปีการศึกษา  
2576 - 2580 
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ค่านิยม 

M Moral เป็นผู้ยดึมั่นในคุณธรรม จริยธรรมอันดี และมีความกตญัญู 
O Outstanding เป็นผู้มีวสิัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดที่โดดเด่นท้าทายการท างาน 
R Resourceful เป็นผู้เต็มไปด้วยความคิดริเริม่ มีความรู้และมไีหวพริบในการแก้ปญัหา 
V Versatile เป็นผู้มีความสามารถรอบด้าน สนใจใฝ่รู้ และสู้งานเพื่อให้ท างานไดห้ลายดา้น 
O Open Heart - Open Mind เป็นผู้เปดิใจกว้างรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น ด้วยความใส่ใจและเต็มใจ 
N Network and Team เป็นผู้ที่สามารถท างานเป็นเครือข่าย มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือพัฒนาองค์กร 
G Goal Setting เป็นผู้ที่มีเปา้หมายในการท างานและการด าเนินชีวิต และมุ่งมั่นในการด าเนินไปให้บรรลเุป้าหมาย 

จากกรอบแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี ได้น ามาจัดท าแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565)   ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
21 กลยุทธ์ 39 กลยุทธ์ขับเคลื่อน และ 80 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact สูงต่อประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมเพ่ือความมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และกลยุทธ์ขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป้าประสงค ์ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 
1. Lifelong Leaning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) ไม่จ ากัดวัยของผู้เรียน  
2. Innovation curriculum มีหลักสูตรหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการของ

ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 เป้าหมาย ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย 
 1. ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
 2. มี platform ใหม่ๆในการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตร degree, non-degree, หลักสูตรการ
อบรมระยะสั้น, credit bank และหลักสูตรต่างประเทศ  

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
1. สร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและหลากหลายสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. พัฒนา Platform และบทเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. พัฒนานักศึกษาโดยสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์: Innovator นักศึกษาศตวรรษที่ 21 

และนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน 
4. พัฒนาอาจารย์ให้เป็น Innovative Teacher      
5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทั้งในและ

ต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ขับเคลื่อน ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 
1.1 สร้างหลักสูตร Degree และ Non-Degree ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต/หลักสูตรที่

ตอบสนองต่อกลุ่ม S-curve และ New S-curve ของประเทศ 
1.2 พัฒนาระบบและกลไก การจัดการเรียนการสอนให้สามารถรองรับหลักสูตรการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
1.3 สร้างหลักสูตรที่เป็น Joint Degree ทั้งในและต่างประเทศ 
2.1 ส่งเสริม/พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่าน Learning Mode ที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
3.1 พัฒนาความสามารถนักศึกษาให้เป็นนวัตกร (Innovator)  
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
3.3 พัฒนาทักษะของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
3.4 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน” 
4.1 จัดท าแผนแม่บทพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน   
5.1 สร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน กับหน่วยงานในประเทศ ต่างประเทศ และ

ภูมิภาค ASEAN 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 15 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ปี2563 ปี2564 ปี2565 
1. จ านวนหลักสตูรปรญิญาตรี (Degree) ที่เปิดหลักสูตรใหม่ (ท่ีตอบสนองต่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต) 

หลักสตูร 1 2 3 

2. จ านวนหลักสตูรระยะสั้น/หลักสูตรอบรม/หลักสูตร ประกาศนยีบัตรทางวิชาชีพ 
(Non-Degree) ที่เปิดสอนตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเรียนรู ้
ตลอดชีวิต (อย่างน้อย 1 หลักสตูร ต่อสาขาวิชาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย) 

หลักสตูร 15 20 30 

3. มีประกาศ/กฎเกณฑ์ /ระเบียบ/ แนวทางปฏิบัติรองรับการจัดหลกัสูตรรูปแบบ
ใหม่ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.)  

มีระบบและ
กลไก 

√ √ √ 

4. จ านวนหลักสตูรที่เป็น Joint Degree ทั้งในและต่างประเทศ หลักสตูร ด าเนินการในแผนฯ ระยะที่ 2 
5. ร้อยละของรายวิชาต่อหลักสูตร ท่ีมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่าน Learning 
Mode ที่ก่อให้เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

ร้อยละ ≥2 ≥3 ≥5 

6. จ านวนโครงการหรือจ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่พัฒนานักศึกษาให้เป็นนวัตกร โครงการหรือ
รายวิชา 

8 10 12 

7. จ านวนนวัตกรรมที่เขา้ประกวดในระดับชาติของมหาวิทยาลัย ผลงาน 1 2 3 
8. ร้อยละของบัณฑติที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อจ านวนผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 50 50 50 

9. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความสามารถด้าน ICT (ผ่านการทดสอบได้รับ 
certificate) ต่อจ านวนผู้ลงทะเบยีนเข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 50 60 70 

10. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (exit exam) ต่อจ านวน
ผู้ลงทะเบยีนเข้าสอบทั้งหมด (มีผลสอบไม่ต่ ากว่าเกรด C) 

ร้อยละ 70 80 90 
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จ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ปี2563 ปี2564 ปี2565 
11. คะแนนการประเมินคณุลักษณะบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คะแนน ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 
12. มีแผนแม่บทพัฒนาคณาจารยท์ี่ก่อให้เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต  มี √ √ √ 
13. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 30 40 50 

14. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจดัการเรยีนการสอนแบบ Online ต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 5 10 15 

15. ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงานท่ีมีความร่วมมือด้านการจัดการเรยีน
การสอนเพิ่มขึ้นต่อปี (เทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

ร้อยละ 5 5 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact สูงต่อประเทศ  
เป้าประสงค์    มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact สูงต่อประเทศ  

 เป้าหมาย ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย  
1. มีผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 

 2. มีผลงานวิจัยที่มี Impact สูง 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อการสร้างผลงานวิจัยเชิง
นวัตกรรมและยุทธศาสตร์ชาติ 

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแสวงหาแหล่งทุนเพ่ือท าวิจัยเชิงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
4. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

กลยุทธ์ขับเคลื่อน ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 
1.1 ท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะยาว และปรับปรุงระเบียบการด าเนินงานด้านการวิจัยให้

เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความคล่องตัว 
1.2 พัฒนาระบบและปัจจัยเอ้ือ  ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
1.3 พัฒนาระบบและกลไกในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
2.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะนักวิจัยให้สามารถสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ พ้ืนที่ และระดับประเทศ  
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆ (วิจัยสหสาขาวิชา) ทั้งในและระหว่าง

สถาบัน (รัฐ/เอกชน) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

3.2 แสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
4.1 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
4.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรรัฐ/เอกชน/ภาคธุรกิจ 
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ฉ 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 16 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ปี2563 ปี2564 ปี2565 
1. มีแผนแม่บทด้านการวิจัยในระยะยาว แผน 1 - - 
2. มีระเบียบรองรับการจัดท าโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรม เรื่อง √ √ √ 
3. มีฐานข้อมูลงานวิจัยท่ีทันสมยั ม ี √ √ √ 
4. ร้อยละของโครงงานของนักศึกษาเป็น Research based ที่ต่อ
ยอดเป็นงานวิจัย ต่อจ านวนโครงงานท้ังหมด 

ร้อยละ 10 12 15 

5. จ านวนโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุน เรื่อง 1 2 3 
6. มีหน่วยงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หน่วย √ √ √ 
7. จ านวนลิขสิทธิ/์สิทธิบัตรที่จดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา  ผลงาน 1 2 3 
8. จ านวนโครงการวิจัยทีต่อบสนองเป้าหมายการวิจัยของชาต ิ โครงการ/เรื่อง 1 2 3 
9. ร้อยละของเงินสนับสนุนการวิจยั/การพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ต่อปี (เทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 

ร้อยละ 5 5 5 

10. มีผลงานวิจัยท่ีมี impact ต่อชุมชน ผลงาน วิจัย √ √ √ 
11. มีผลงานวิจัยท่ีมี impact ต่อผู้เรยีน  ผลงาน วิจัย √ √ √ 
12. จ านวนโครงการวิจัยสหสาขาวิชาทั้งในและระหว่างสถาบัน/
ผู้ประกอบการ 

โครงการ/เรื่อง - 1 2 

13. ร้อยละของเงินสนับสนุนการวจิัย/การพัฒนานวัตกรรมจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้นต่อปี (เทียบกับปกีารศึกษาท่ีผ่านมา) 

ร้อยละ 5 5 5 

14. ร้อยละของผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่ไดร้ับ
การตีพิมพ์ /เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาติ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 30 35 40 

15. มีวารสารมหาวิทยาลัยเป็นระบบออนไลน ์ มีวารสารออนไลน ์ - √ √ 
16. จ านวนนวัตกรรม/ผลงาน ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรรัฐ/
เอกชน/ภาคธุรกิจ 

ผลงาน - - 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมเพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 
เป้าประสงค ์ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์      

1. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชน 
2. พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมาย 

 เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย 
  1. ให้บริการวิชาการออนไลน์ 
  2. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ 
  3. มีรายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
1. พัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. พัฒนาชุมชนสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
3. พัฒนารูปแบบการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 
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กลยุทธ์ขับเคลื่อน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 
1.1 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้เป็น Community innovator 4.0  
1.2 พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการออนไลน์ 
2.1 สร้างเครือข่ายบริการวิชาการโดยการส่งเสริมความรู้ตามความต้องการของชุมชน 
3.1 สร้างและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/การประชุม/อบรม เพ่ือสร้างรายได้ 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ปี2563 ปี2564 ปี2565 
1. จ านวนนวัตกรรมที่เกดิขึ้นในชุมชนต่อปี ผลงาน (ช้ินงาน) 1 2 3 
2. จ านวนโครงการบริการวิชาการออนไลน์  จ านวน 2 3 4 
3. จ านวนเครือข่ายบริการวิชาการ  เครือข่าย 5 10 10 
4. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย 

โครงการ 2 4 4 

5. จ านวนชุมชนที่มีโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ชุมชน ≥ 1 ≥ 2 ≥3 

6. จ านวนชุมชนต้นแบบท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ ชุมชน 1 1 2 
7. ร้อยละของหลักสูตรระยะสั้น/การประชุม/อบรม ต่อจ านวน
สาขาวิชาทั้งหมด 

ร้อยละ 40 50 60 

 8. ร้อยละของรายได้จากหลักสูตร ระยะสั้น/การประชุม/อบรม     
เพิ่มขึ้นต่อปี (เทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

ร้อยละ 5 5 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์       เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราชผ่านสื่อต่างๆ  
เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย  

1. มีฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
3. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้มีการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอกระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากล      
3. สร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

กลยุทธ์ขับเคลื่อน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 
1.1 สะสมและสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช 
1.2 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช 
2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภูมิปัญญาในจังหวัดนครราชสีมา 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ปี2563 ปี2564 ปี2565 
1. มีแผนแม่บทด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผน √ √ √ 
2. จ านวนฐานข้อมูลออนไลน์ทางวัฒนธรรม ฐานข้อมูล 1 1 1 
3. จ านวนองค์ความรู้ด้านศลิปะทอ้งถิ่นโคราช เรื่อง 1 2 3 
4. จ านวนเรื่องที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โคราชออนไลน ์

เรื่อง 2 3 5 

5. จ านวนการเข้าชมการเผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม
โคราชออนไลน ์

view ≥1000 
 

≥2000 ≥3000 

6. จ านวนเครือข่าย ภายนอก ดา้นการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
และการอนรุักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น 
(Glocal MOU Co-operation) 

เครือข่าย 1 1 1 

7. จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ 
ภูมิปัญญาในจังหวัดนครราชสมีา  

เรื่อง 1 1 1 

8. จ านวนเส้นทางการเรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พื้นที่/เส้นทาง 1 1 1 

9. ร้อยละของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มการใช้พลังงาน
สะอาด (Green & Clean Energy) ต่อจ านวนค่าไฟฟ้า (เทียบกับ
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 

ร้อยละ 1 1 1 

10. จ านวนนวัตกรรม/งานสรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์ทางดา้น
เทคโนโลยีสเีขียวสะอาด (Bright Green Innovation Tech) 

ผลงาน 1 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์        

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
2. มีเสถียรภาพด้านการเงินที่เพียงพอต่อการพัฒนาในอนาคต 
3. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดดเด่นเป็นที่รู้จัก 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูง 
5. คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 

 เป้าหมาย ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย 
1. มีระบบบริหารจัดการในรูปแบบออนไลน์ 
2. มหาวิทยาลัยเข้าสู่และเป็น Green University 
3. สร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยเป็น Life Long Learning Quality Innovation 
4. สร้างเครือข่าย partnership ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
5. พัฒนาห้องสมุดเป็น e-library 
6. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการ  
2. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมและชุมชน (CSR) และประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์ทางการตลาดให้ทันสมัย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง 
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
5. เพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สามารถเพ่ิมรายได้ 

กลยุทธ์ขับเคลื่อน ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานด้าน IT ให้พร้อมใช้งานเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการที่ทันสมัย   
1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ (MIS) ที่มีความถูกต้อง 

รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
1.3 พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
1.4 พัฒนาและจัดหา Application เพ่ือการบริการแบบ Digital (VU Digital) 
1.5 พัฒนาระบบ e-Learning เป็นสื่อการสอนเสริม การฝึกอบรมและการบริการวิชาการ  
1.6 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2.1 พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของ

มหาวิทยาลัย 
3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภาระงาน 
3.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 
4.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
5.1 บริหารจัดการทรัพย์สินและเพ่ิมการลงทุน เพ่ือเพ่ิมรายได้  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 31 ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ปี2563 ปี2564 ปี2565 

1. ร้อยละของความพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพของระบบโครงสร้าง
เครือข่ายพื้นฐาน ประกอบด้วย    

ร้อยละ 60 80 100 

* จุดบริการ Wi-Fi เพียงพอ ครอบคลุมในพ้ืนท่ีที่จ าเป็น  √ √ √ 

* จ านวน Server เพียงพอต่อปริมาณการใช้งานในระบบงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

 √ √ √ 

* Soft ware ที่ถูกลิขสิทธ์ิที่ใช้ในการเรยีนการสอน  √ √ √ 

* ปรับปรุงชุดอุปกรณเ์ครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนเพื่อให้เพยีงพอ
และเพิ่มประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 

 √ √ √ 

2. ร้อยละของหนังสือ online เพิ่มขึ้นต่อป ี(เทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา) ร้อยละ 20 40 60 

3. จ านวนฐานข้อมูลหลักเพื่อการบริหารจดัการมีความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

ฐาน 3 4 5 

4. จ านวนระบบสารสนเทศข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก ระบบ - - 1 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ปี2563 ปี2564 ปี2565 

5. จ านวนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  อย่างน้อย 1 ระบบ ระบบ 1 1 1 

6. ร้อยละของการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ต่อจ านวนการใช้
เอกสารที่เป็นกระดาษ 

ร้อยละ  30 50 70 

7. จ านวนระบบ VU Open Education Resources ที่ตอบสนอง Life 
Style ของผู้เรียน 

จ านวนระบบ 1 1 1 

8. จ านวนระบบ e-Learning  ระบบ 1 1 1 

9. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมดา้น IT ต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50 70 80 

10. จ านวนครั้งของการจัดประกวดผลงานและนวตักรรมด้าน IT  
ของนักศึกษา 

ครั้ง/ 
ปีการศึกษา 

1 1 1 

11. ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการอบรมดา้น IT ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด ร้อยละ 30 50 70 

12. จ านวนหลักสูตรของการจัดอบรมด้าน IT แก่บุคลากร อย่างน้อย 3 
หลักสตูร/ปีการศึกษา 

หลักสตูร/    
ปีการศึกษา 

3 3 3 

13. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเข้าอบรม/สมัมนา ต่อ
จ านวนเจ้าหน้าท่ีทั้งหมดของศูนยฯ์ 

ร้อยละ 60 70 80 

14. จ านวนช่องทางการประชาสมัพันธ์แบบออฟไลน์และออนไลน์ทุกคณะ
วิชาและศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด 

จ านวน
ช่องทาง 

≥2 ≥2 ≥2 

15. จ านวนกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (....ตามชื่อกลยุทธ์....) ทุกคณะ 
ทั้งภายในและภายนอก 

กิจกรรม ≥2 ≥2 ≥2 

16. ร้อยละของผู้เรียนเพิ่มขึ้นต่อป ีเทียบกับจ านวนผู้เรียนในปีการศกึษาที่
ผ่านมา (ป.ตรี, โท, เอก, ป.บณัฑิต, ผู้ช่วยพยาบาล) 

ร้อยละ 5 5 5 

17. จ านวนกิจกรรมส่งเสรมิอัตลักษณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน กิจกรรม ≥1 ≥1 ≥1 

18. จ านวนช่องทางการสื่อสารกับศิษย์เก่า ช่องทาง ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 

19. จ านวนครั้งของกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและ
มหาวิทยาลยั 

ครั้ง/ป ี 1 1 1 

20. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าทีม่คีวามสมบูรณ์และทันสมัย ฐานข้อมูล 1 1 
มีการ

ปรับปรุง 

1 
มีการ

ปรับปรุง 

21. มีการทบทวนและปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง √ √ √ 

22. มีศูนย์พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ 1 1 1 

23. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ 3 4 5 

24. มีแผนพัฒนาบุคลากร เป็นรายบุคคล (IDPs) ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

แผน √ √ √ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ปี2563 ปี2564 ปี2565 

25. ร้อยละของอาจารยม์ีต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
(ปกีารศึกษา 2561 ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 25 30 35 

26. ระดับความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลยัอยู่ในระดับดีขึ้นไป คะแนน ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

27. มีแผนพัฒนาบุคลากร Succession plan (แผนพัฒนารายบุคคล) แผน √ √ √ 

28. ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดบัคุณภาพดี(คะแนน ≥ 3.01) 

ร้อยละ 100 100 100 

29. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับสถาบันอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (คะแนน ≥ 3.51) 

คะแนน ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

30. ร้อยละของรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นต่อปี (เทียบกับปี
การศึกษาท่ีผ่านมา) 

ร้อยละ 5 5 5 

31. ร้อยละของผลประกอบการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพดีขึน้ต่อปี 
(เทียบกับปีการศึกษาท่ีผา่นมา) 

ร้อยละ 1 2 3 
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ส่วนที่ 1  
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับ
การสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 โดยมีนายมุข วงษ์ชวลิตกุล เป็นผู้รับใบอนุญาตและมีนางปราณี 
วงษ์ชวลิตกุล เป็นอธิการบดี ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา มีชื่อว่า วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
และได้เปิดด าเนินการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีรวม 2 คณะวิชา คือ  
คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 

วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ด าเนินการตามพันธกิจของการอุดมศึกษาครบถ้วนทุกประการ  
มีการพัฒนาการศึกษาเจริญก้าวหน้าตามพันธกิจของสถาบันการศึกษามาโดยล าดับ จนถึงปีการศึกษา 
2536 สภาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พิจารณาเห็นว่าวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ปฏิบัติพันธกิจต่างๆ ครบถ้วน
ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ  กระทรวง 
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ก าหนดไว้ จึงอนุญาตให้วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลด าเนินการ
ขอเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย โดยเสนอต่อทบวงของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2537 ซึ่งส านักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบใบอนุญาต  
การเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2537 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดด าเนินการสอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก รวม 8 คณะวิชา ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
และมีหน่วยงานสนับสนุนอีก 9 หน่วยงาน 

และมีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทั้งสิ้น 31 หลักสูตร โดยจ าแนกเป็นหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 23 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 4 
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562) 

 
 
 
 
 
 



 

  

1.2 โครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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1.3 ที่ตั้งและท าเลที่ตั้ง   
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีเนื้อที่ 103 ไร่  ตั้งอยู่เลขท่ี  84 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย 

ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
โทรศัพท์ (Tel) 0 4400 9711    โทรสาร (Fax) 0 4420 3785 

 1.3.1 อาคารที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลมีการใช้พ้ืนที่ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

อาคารมุข-ปราณี   พื้นที่ 11,500 ตารางเมตร 

 
 
 

อาคารแสงส่องปัญญา  พื้นที่ 22,720 ตารางเมตร 
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อาคารขวัญเงิน   พื้นที่ 3,488 ตารางเมตร 

 
 

 

อาคารขวัญทอง  พื้นที่ 3,488 ตารางเมตร 
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อาคารขวัญแก้ว  พื้นที่ 2,280 ตารางเมตร 

 
 

อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์  พื้นที่ 24,845 ตารางเมตร 
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  1.3.2 อาคารสนับสนุนการเรยีนการสอน ประกอบด้วย 

อาคารศิลปวัฒนธรรม 

 
วงษ์ชวลิตกุล อินดอร์สเตเดียม 

 
สนามกีฬามุข วงษ์ชวลิตกุล 
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1.4 ข้อมูลบุคลากร 

 1.4.1 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ และบุคลากรสาย
สนับสนุน  จ านวนทั้งสิ้น 324.5 คน (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) จ าแนกได้ดังนี้ 
  1.4.1.1 อาจารย์ประจ ามีจ านวนทั้งสิ้น 225.5 คน โดยแบ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการและอาจารย์ดังนี้  
  1) อาจารย์   จ านวน  181.5  คน  
  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน    27 คน  
  3) รองศาสตราจารย์  จ านวน    16  คน  
  4) ศาสตราจารย์   จ านวน      1  คน  
 โดยแบ่งตามคุณวุฒิดังนี้  
 - วุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน  162.5 คน 
 - วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จ านวน    63 คน 
  1.4.1.2 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 99 คน  
 1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาทุกระดับ จ านวนทั้งสิ้น 2,236 คน โดย
แบ่งเป็นดังนี้ 
  1.4.2.1  ระดับปริญญาตรี            จ านวน 1,907  คน  
  1.4.2.2  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จ านวน   173  คน 
  1.4.2.3  ระดับปริญญาโท                 จ านวน   128  คน 
  1.4.2.4  ระดับปริญาเอก                  จ านวน    28  คน  
 * ที่มา: รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2561  

1.5 สิ่งอ านวยความสะดวก 

1.5.1  การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog: 
OPAC) ไปยังฐานข้อมูลบรรณานุกรมและน าโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library 
Management) มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูล  E-Journals, MEDLINE 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ไทย TIAC และฐานข้อมูล Pro Quest Dissertation & Thesis เป็นฐานข้อมูล
บรรณานุกรม และบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ 

1.5.2  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 
เรียกว่า การบริการระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Information 
Network-NARINET) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา 
และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

1.5.3  ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ส านักบรรณสารและสารสนเทศใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(Library of Congress Classification: LC) 

1.5.4  นักศึกษาสามารถใช้ Internet ระบบ Wireless Lan ได้ในบริเวณมหาวิทยาลัย   
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1.6 จ านวนผลงานวิจัยและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีการศึกษา 2561 

 1.6.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายใน  
       - จ านวน 21 ผลงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,109,892 บาท 

 1.6.2 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก  
           - จ านวน 10 ผลงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,273,280 บาท 
 1.6.3 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับชาติ จ านวน 122 ผลงาน 

1.6.4 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับนานาชาติ จ านวน 8 ผลงาน ได้แก่ 
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร ่  ช่ือผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์เผยแพร ่

1. Effectiveness of the Intervention Program 
for Dengue Hemorrhagic Fever Prevention 
among Rural Communities in Thailand:  
A Quasi-experimental Study 

Suda Hanklang 
Paul Ratanariripong 
Suleegorn Sivasan 

Journal of Health Research, 32 (5), 
pp. 352-363. September – 
October, 2018 

2. Self –Perceived and actual risk of further 
stroke in patient with recurrent stroke  
or recurrent transient ischemic attack  
in Thailand 

Pathitta Suangpho  
Jittima Saengsuwan  

Journal of Stroke and 
Cerebrovascular Disease, 28(3), 
632-639. 

3. Influence of Curing Pressure on 
Unconfined Compressive Strength  
of Cemented Clay 

Anuchit Uchaipichat Materials Science Forum, 928,  
pp. 263-268. August, 2018 

4. Detection of Risk Groups for Carcinogenic 
Liver Fluke Infection by Verbal Screening 
Questionnaire Using a Mobile Application  

Natthawut Kaewpitoon  
Wararat Sangwalee  

Jun Norkaew  
Mali Pothipim et al. 

Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention  19 (7), 2013-2019 

5. Active screening of gastrointestinal 
helminth infection in migrant workers in 
Thailand 

Soraya J Kaewpitoon 
Wararat Sangwalee 

Jun Norkaew 
Wasugree Chavengkun et al. 

Journal of Medical International 
Research, 46(11), pp. 4560-4568. 
November 2018. 

6. Detection of Opisthorchis viverrini 
Infection among the ASEAN Population in 
Thailand Using a Verbal Screening Test and 
Fecal Concentrator Kit 

Natthawut Kaewpitoon 
Wararat Sangwalee  

Jun Norkaew  
Jirayu Chuatanam et al. 

Iranian Journal of Parasitology, 
13(2), pp. 258-266, April-June 
2018  

7. The Effect of Health Behavior 
Modification Program for Liver Fluke 
Prevention among the Risk Group in Rural 
Communities, Thailand   

Benchaporn Panithanang 
Wirangrong Srithongklang  

Pontip Kompor et al. 

Asian Pacific Journal of  
Cancer Prevention  Accept,  
August 13, 2018 

8. The Risk of drug abuse Among Preschool 
Students in Phuket, Thailand 

Kusuma Swangpun 
Manop Kanato 

Poonrut Leyatikul 

Iranian journal of  Public Health, 
48(3), pp. 451-457, Mar 2019  
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ส่วนที่ 2 

ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 

 
 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี ได้มีการพิจารณาถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ในสังคมไทย ภูมิภาค อาเซียน และสังคมโลก โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประกอบด้วย 
 
2.1 สถานการณ์และบริบทภายนอกประเทศ 

 2.1.1 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
  ในอนาคตองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซึ่งเป็นการท างาน
ระหว่างสมองและจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระท ามีความส าคัญต่ อการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการด ารงชีวิตของ
มนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพ้ืนฐานใน 4 ด้าน ได้แก่  
1) เทคโนโลยีชีวภาพ  2) นาโนเทคโนโลยี  3) เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  4) เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารและดิจิตัล 
  ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงใน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหาร
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง 
ได้แก่ การเกษตร การแพทย์และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจะต้องพัฒนาต่อยอดให้
เกิดมูลค่าเพ่ิมและเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะต่อไป ส าหรับกลุ่มเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ประเทศไทยยั งขาด
ศักยภาพในการพัฒนา อาจใช้รูปแบบการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) 
เพ่ือให้สามารถเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งต้องเตรียมพัฒนาคนทั้งในระยะสั้น
และในระยะยาว โดยในระยะสั้นต้องดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และในระยะยาว พัฒนาคนและบุคลากร
วิจัยโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในลักษณะสหสาขาเพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 
 2.1.2 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 
  2.1.2.1 การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่
เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ท าให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวได้ช้า และเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป ส าหรับใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า และมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจ
และการเงินโลกในเกณฑ์สูง 
  2.1.2.2 รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และมีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในภาคการบริการและการท่องเที่ยวทั่วโลก  
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการเคลื่อนย้าย
ผู้คนได้อย่างเสรีภายใต้กรอบข้อตกลงต่างๆ การเดินทางท่ีสะดวกและมีทางเลือกมากข้ึน 
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  2.1.2.3 ตลาดเงินโลกไร้พรมแดน เป็นผลมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น Application ทางการเงิน 
Crowd Funding และ Financial Platform เป็นต้น ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินในอาเซียน ท าให้
เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก 
  2.1.2.4 การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558 ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญหลายประการ 
อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงานอย่างเสรี การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ซึ่งท าให้
ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งการใช้ความได้เปรียบด้าน
สถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า 
การลงทุน การเงิน การบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาคสินค้าและบริการ 
 2.1.3 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์โครงสร้างประชากรโลกว่า ในช่วงปี 2544-2643 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ค่อนข้างสั้นกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มี
สภาวการณ์ “วิกฤตสังคมสูงวัย” มีปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
มากขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการส าหรับผู้สูงอายุมากข้ึน 

2.1.4 การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)  
  SDGs มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกก าลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม 
สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพ่ือเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะท าส าเร็จได้ภายในปี 
2030 ซึ่งหลายประเทศก็ได้ออกวิสัยทัศน์เชิงนโยบายหลายแบบ ทั้งญี่ปุ่นกับ Society 5.0, ประเทศไทย 4.0 
และ Smart Nation ของสิงคโปร์ เป็นต้น   
  SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ดังนี้  
  1) No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่  
  2) Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน  
  3) Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุก
ช่วงอายุ 
  4) Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แก่ทุกคน 
  5) Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
  6) Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 
  7) Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน 
ทันสมัย 
  8) Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า 
  9) Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
  10) Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
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  11) Sustainable Cities and Communities ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  12) Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิต
ที่ยั่งยืน 
  13) Climate Action ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ 
  14) Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  15) Life on Land ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่าง
ยั่งยืน 
  16) Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  17) Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากล
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
2.2 บริบทภายในประเทศ 

 2.2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
   ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง การสร้างศักยภาพหรือขีดความสามารถของประเทศให้เกิดความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน โดยการใช้จุดแข็งภายในประเทศ หรือใช้โอกาสที่เกิดจากภายนอกประเทศ มาช่วงชิงฉกฉวย
ให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นของประเทศ หรือให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเต็มที่ และลด
หรือขจัดจุดอ่อนของภายในประเทศ หรือหลีกเลี่ยงหรือสร้างเกราะป้องกันจากภัยคุกคามที่มาจากนอก
ประเทศ โดยสร้างระบบความมั่นคงของประเทศ ประกอบด้วยความมั่นคงด้านการเมือง ความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา ความมั่นคงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งความ
มั่นคงด้านการป้องกันประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งตามมุมมองเชิงวิสัยทัศน์ได้ 2 แบบ คือ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติแบบ outdoor คือ การหันหน้ามองออกไปข้างหรือออกไปนอกประเทศ 
โดยมองไปที่โอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบเข้ามาในประเทศ ยุทธศาสตร์แบบ indoor คือ 
การหันหน้ากลับมามองที่ภายในหรือหันกลับมามองภายในประเทศ โดยการมองไปที่จุดแข็งและจุดอ่อน 
(ความเข้มแข็งและความอ่อนแอ) ที่เรามีอยู่หรือที่เราก าลังเผชิญอยู่ 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติ จะต้องใช้ “คน” ในรูปของแผนคน ใช้ “เงิน” ในรูปของแผนเงิน 
(งบประมาณ) ท า “งาน” ในรูปแผนงาน (โครงการ) เป็นเครื่องมือ (tools) เพ่ือเป็นตัวผลักดันหรือตัวขับเคลื่อน 
(drives) ก าลังอ านาจของชาติ (ไทย) ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ คือ ก าลังอ านาจด้านการเมือง ก าลังอ านาจ
ด้านเศรษฐกิจ ก าลังอ านาจด้านสังคมจิตวิทยา ก าลังอ านาจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ก าลังอ านาจด้านป้องกันประเทศ 
   เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
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สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 
 2.2.2 THAILAND 4.0 
   เป้าหมาย : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน 20 ปี ข้างหน้า 
     ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ตัวชี้วัด :  สร้างรายได้เฉลี่ยของประชาชนมากกว่า 12,000 เหรียญ/คน/ปี 
     เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง 
     สู่ประเทศที่มีรายได้สูง (ประเทศโลกที่ 1) 
   กลยุทธ์ : ใช้ Value-Based Economy 
 
   2.2.2.1 กับดักประเทศ ที่มีรายได้ ระดับปานกลาง รายได้ที่เหลื่อมล้ า 
    ประเทศต้องเผชิญกับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางและกับดักความเหลื่อม
ล้ า ส่วนประเด็นท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ คือ การเปลี่ยนสถานะจากประเทศรายได้
ปานกลาง (ความม่ังคั่งกระจุก) ไปเป็นประเทศรายได้สูง (ความม่ังคั่งกระจาย)  
   2.2.2.2 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ลดลง 
    อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม อยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 
ประเทศชั้นน า ในขณะที่มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 14 และสิงคโปร์ อยู่อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และ
ประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี 
   2.2.2.3 รายได้ที่เหลื่อมล้ า ความยากจนยังมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้ ายังเป็นปัญหา
ส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม โดยที่บริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร และโครงสร้าง
เศรษฐกิจอาจส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่แนวโน้มของความ
เหลื่อมล้ าระหว่างแรงงานที่มีทักษะสูงและทักษะต่ าจะยิ่งขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากความแตกต่างกันทางด้านรายได้ 
   2.2.2.4 ปัญหาเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 

 คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา 
ขณะที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการขับเคลื่อนประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

   2.2.2.5 กลไกการขับเคลื่อน THAILAND 4.0 
   การน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยโมเดลประเทศไทย 
4.0 จะประกอบด้วยกลไกในการขับเคลื่อนการเติบโต (Engines of Growth) เพ่ือสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ 
ความมั่งค่ังได้ ดังต่อไปนี้ 
   1) กลไกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับผลิต
ภาพ (Productive Growth Engine) มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
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ปานกลาง (Middle Income Country) ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ กลไกนี้ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจกรรมร่วมทุนรัฐ
และเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น กลไกการขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม จึงเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ที่ประเทศ
ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
   2) กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนรวม กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้าง
โอกาสและความม่ังคั่งอย่างเท่าเทียมเพ่ือตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ โดย
กลไกนี้ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจ 
   ระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากฐานในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างแรงงานที่มีลักษณะและความรู้ด้านเทคโนโลยี
เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็ม
ศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เป็นต้น กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมี
ส่วนร่วม จึงเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม “กับดักความเหลื่อมล้ า” ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
   3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) เนื่องจาก การสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคตจะต้อง
ค านึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งกลไกนี้ประกอบไปด้วยการมุ่งเน้นการใช้
พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก 
มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) โดยมีหัวใจ
ส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับ
ประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน กลไก การขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการตอบ
โจทย์การหลุดออกจาก “กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา” ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมที่ก าลังเผชิญอยู่
ในปัจจุบัน ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนประเทศไทย ให้ก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  
มีการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็น  
คุณลักษณ์ส าคัญของการเป็น “ประเทศโลกท่ีหนึ่ง” ในศตวรรษท่ี 21 นี้ 
   โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นการแสวงหากลไกในการขับเคลื่อนความเติบโต (Engines of 
Growth) ชุดใหม่ โดยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่  2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิ งแข่งขัน โดยการเติม
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการ เพ่ือต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งหากกล่าวในบริบทของภาคอุตสาหกรรม ก็คือการปรับโครงสร้างจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี 
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อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
   2.2.2.6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
   คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอ “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” เพ่ือเป็นมาตรการระยะยาวที่จะก าหนดทิศทาง “การปรับโครงสร้างด้านการ
ผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ” ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการ
สร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน 
   1) การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรม เดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชุดนี้จะส่งผลต่อการ
เจริญเติบโต เศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลางในลักษณะการต่อยอด ประกอบด้วย 
  ก. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
  ข. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
  ค. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) 
  ง. การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
  จ. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
  2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจากทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจ ากัดไม่เพียง
พอที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา  
New S-curve ควบคู่ไปด้วย เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
   ก. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
   ข. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
   ค. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภาพ (Biofuels and bio chemicals) 
   ง. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
   จ. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
   นอกจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมกลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่ต้อง
ปฏิรูป ควรมีการพัฒนาหรือปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง  
  3) อุตสาหกรรมที่ต้องปฏิรูป เนื่องจากอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่ยังใช้
เทคโนโลยีเดิมในการผลิต มีความสามารถและแนวโน้มในการเจริญเติบโตที่จ ากัด และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ใหม่ เช่น การรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมแฟชั่น 
โดยเพ่ิมการออกแบบที่สร้างสรรค์ การออกแบบที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เช่น เสื้อผ้า Nanotech ส าหรับเล่นกีฬา เครื่องนุ่มห่มส าหรับวงการแพทย์ เครื่องนุ่งห่มที่ช่วยด้าน
สุขภาพ เป็นต้น กลุ่มถัดมาได้แก่ การรวมกลุ่มของของอุตสาหกรรมวัสดุ (Material) ที่รวบรวมอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น โลหะ อโลหะ ไม้ ปูน เซรามิก แก้วและกระจก โดยอุตสาหกรรมวัสดุต้องมีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพัฒนาวัสดุต่างๆ เช่น พัฒนาวัสดุผสม (Composite Material) หรือการพฒันาวัสดุให้ทนทาน ยั่งยืน 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Material) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 
ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เสริมสร้างให้อุตสาหกรรมสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กล่าวมา
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ข้างต้น จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา โดยต้องมีการก าหนดกรอบเทคโนโลยีหลักเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติม
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือปรับโครงสร้างจากกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ 
  ก. กลุ่มอาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
  ข. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
  ค. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
  ง. กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
  จ. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 
 2.2.3 อุดมศึกษา 4.0 
  ภารกิจ 
  1) จัดการศึกษาโดยผลิตและพัฒนาก าลังคนไปรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0 
  2) บริการงานวิจัย บริการงานวิชาการ เพื่อเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่

มั่นคงและยั่งยืน รองรับกับจังหวัด 4.0 หรือเศรษฐกิจเมืองใหม่ 
   เป้าหมาย: เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติหรือระดับโลก 
   กลยุทธ์: พัฒนาหรือผลิตบัณฑิต เป็นบัณฑิต 4.0 
       หรือ ยกระดับแรงงานให้เป็นแรงงาน 4.0 
  ตัวชี้วัด 
   1) บัณฑิตรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
   2) บัณฑิตท างานในต่างประเทศได้ 
   3) บัณฑิตมีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานหรือสถานประกอบการ 
   4) บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
   จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น สิ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการต้องเน้น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษาโดยยึด
จังหวัดเป็นฐาน เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดการน าเข้าและเป็นสังคมที่แบ่งปัน 
  มหาวิทยาลัยต้อง “รุก รับ ปรับตัว” สู่ Thailand 4.0 เพื่อสร้างทุนมนุษย์ โดยต้องถือว่า 
“การสร้างคนเป็นนวัตกรรม” เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ภารกิจหลักที่ถือ
เป็น Core Functions คือ 
  สร้างคน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสังคมใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นภาระหลักที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องท า 
  สร้างความรู้ เพ่ือใช้ความรู้ในการสร้างคนให้เป็นทุนมนุษย์ทั้งดี ทั้งเก่ง เพราะความรู้จะเกิด
ประโยชน์สูงสุด เมื่อมีการน าไปใช้ (ไม่ใช่มีไว้เก็บ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลและสังคม 
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  สร้างนวัตกรรม โดยต่อยอดจากงานวิจัยหรือจากจินตนาการ โดยเกาะเกี่ยวองค์ความรู้ อาทิ 
กรณีสหกิจศึกษา หรือ Cooperative Education (Coop) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้เสริมการผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้พร้อมท างาน (Employability) ทันทีที่ส าเร็จการศึกษาหรือให้ประกอบอาชีพอิสระ  
ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างคน 
  กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
    1.3 การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    1.4 การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 
    2.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
    3.2 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    3.3 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
    4.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    6.1 การพัฒนาระบบกาใช้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
    6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
    6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
    6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ 
    6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสมอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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 2.2.4 นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
     ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ประเด็นหนึ่ง: พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
  1) ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยและหน้าที่ความ

เป็นพลเมืองที่ดี 
  3) ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต 
  4) ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
  5) ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย 

  ประเด็นที่สอง: ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
  1) สร้างโอกาสให้เข้าถึงการบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากขึ้น 
  2) สร้างคนเพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง 
  3) สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่อดิจิทัล 
  4) สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา 

  ประเด็นที่สาม: ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
    ประเด็นที่สี่: พัฒนาครู 

  1) สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง 
  2) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ปกครองและเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  3) วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
  4) แก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
ประเด็นที่ห้า: ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
  1) บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
  2) ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น 
  3) ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิต

ก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 
ประเด็นที่หก: เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  1) พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ 
  2) เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย 
  3) พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยีและการใช้ทักษะ

ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังคน 
  4) ส่งเสริมให้ประชาชนเรยีนรูภ้าษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นที่เจ็ด: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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  1) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา 

  2) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ 
  3) ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ 

ประเด็นที่แปด: ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา 
1) สร้างคน สร้างสังคมและสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 2.2.5 สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์: คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ 
  3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4) เพื่อน าประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
  เป้าหมาย 
  - เป้าหมายด้านผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3Rs คือ การอ่านออก (Reading), การเขียนได้ (Writing), การคิดเลขเป็น 
(Arithmetic), และ 8Cs คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving), ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation), 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork and Leadership), 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้ เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media 
Literacy), ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy), ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills), ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
  - เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานอย่างทั่วถึง, ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม, ระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ, ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาที่
คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย, ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์หลักในการด าเนินงาน 6 ด้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
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ใหม่และด าเนินการให้คนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านตลอดจน
มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21, พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ, สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน, มีแหล่งเรียนรู้ สื่อต ารา
เรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่, มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ, มีระบบการผลิตครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากลและครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ, เพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย และมีระบบข้อมูลรายบุคคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตาม 
ประเมินและรายงานผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายเพ่ือให้คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายเพ่ือให้
โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้, ระบบ
การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, ทุกภาค
ส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่, มีกฎหมายและ
รูปแบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษาและความ
ต้องการก าลังแรงงานของประเทศและมีระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ที่มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2.2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ซึ่งเป็นแผนในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. สรุปสาระส าคัญของแผนฉบับนี้ว่าได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของหลักการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 



 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580)  

 
20 

(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
  การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงเป็นจุด
เปลี่ยนส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงมาสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนท าให้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ก าหนดทั้ง
ประเด็นการพัฒนา แผนงาน โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการ กลไกการขับเคลื่อน ตลอดจนติดตามผลประเมิน
ที่ชัดเจนประกอบกับการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว 
รองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
  ทั้งนี้ ในหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระบุว่าการพัฒนาประเทศในระยะของแผนให้
บรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี มีหลักยึดส าคัญ 6 ประการ คือ 
  1) การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้
ประเทศ  มีระบบภูมิคุ้มกัน สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
  2) การยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมุ่งให้คนไทยมีวินัย ใฝ่รู้  มีความรู้ มีทักษะ  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งพัฒนาคนทุกช่วงวัยและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
  3) การยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
  4) การยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มา
เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก 
  5) การยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
  6) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
  เป้าหมายรวมของการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ประกอบด้วย 
  1) คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม 
  2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง 
  3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล 
  4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
  5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 



 
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580)  

 
21 

  จากแนวคิดในการเชื่อมโยงกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือขับเคลื่อนและตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มี
ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็น
ปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 2.2.7 สังคมสูงวัย  

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 3 บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมี
สัญชาติไทย แบ่งอายุเป็น 3 ช่วงวัย ดังนี้ 

         วัยสูงอายุตอนต้น    : อายุระหว่าง 60-69 ปี  
          วัยสูงอายุตอนกลาง : อายุระหว่าง 70-79 ปี 
          วัยสูงอายุตอนปลาย : อายุระหว่าง 80 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยก าลังเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” เพราะฉะนั้นการ
จัดสร้างระบบและนโยบาย เพ่ือรองรับประชากรกลุ่มนี้จึงมีความส าคัญยิ่ง รัฐจ าต้องท าความเข้าใจสถิติ
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงลักษณะโดยรวมของกลุ่มผู้สูงอายุให้มากที่สุด เพ่ือการออกแบบระบบที่
สามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม และสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้จริง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2-1 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า 



 
 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580)  

 

22 

 

ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี 
 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาในมิติของเทคโนโลยี มิติของเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองในทุกขณะ เป็นปัจจัยที่เป็นผลกระทบที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศไทย  
ในการก าหนดสถานภาพของประเทศด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้วยแผนพัฒนาทุก 5 ปี 
ดังเช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นแผนที่น าทาง (Road Map) 
จาก พ.ศ. 2562-2581 ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของประเทศและประชาชนเป็นเป้าประสงค์หลัก 

  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงได้ทบทวนภารกิจ (Re-profiling) จากสถานภาพเดิมด้วยทรัพยากรใน
ปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพรองรับกับสถานภาพใหม่ในอีก 20 ปีข้างหน้าตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึง
การก าหนดเป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นแผน
หลักในการขับเคลื่อนให้เกิดแผนปฏิบัติการประจ าปี (Annual Action Plan) ของหน่วยงาน 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี 

การวางกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี ได้ตระหนักถึงผล
การพัฒนาและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา รวมถึงการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือน ามาต่อยอดให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและวางรากฐานระบบสนับสนุนให้เอ้ือต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้วยแนวคิด Scenario Planning เป็นการวางแผนระยะยาวขององค์กร ภายใต้การ
คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต เพ่ือให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์และแนวทางการด าเนินงานในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
รองรับการเปลี่ยแปลงที่จะเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3-1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี 
 

การทบทวนผลการพัฒนาและผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
ภายในและภายนอก 

Scenario 
Planning 

วิสัยทัศน ์
ระยะ 20 ป ี

เป้าหมาย  
4 ระยะ ทุก 5 ป ี
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3.1.1 การทบทวนผลการพัฒนาและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา 

      การทบทวน 
ผลงาน 

พันธกิจ 

A 
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

B  
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ 
แต่ยังไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน  

C  
ผลงานที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 

 
1. การผลิต
บัณฑิต 

1. การมีงานท าของบัณฑิต  
(≥ ร้อยละ 90) 
2. โครงการบูรณาการเรยีนกับการ
ท างาน (WIL) 
  

1. หลักสูตรยังไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด 
2. กระบวนการการเรียนการสอน 
3. ความเช่ียวชาญของคณาจารย ์
4. คุณลักษณะบณัฑิตพึงประสงค์ 
(ทักษะด้านเทคโนโลยี คิดวเิคราะห์ยัง
ต่ าอยู่) 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ยังมีน้อย (ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลยั) 
7. การจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะ
แนวนักศึกษา 
8. การเตรยีมความพร้อมก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

1. หลักสูตรยังไม่ทันสมัยและไมต่รง
กับความต้องการของผู้เรียน 
2. การรับและการเตรยีมความพรอ้ม
นักศึกษา (ก่อนเรียน) 
3. อาจารย์ต าแหน่งปริญญาเอกยงัมี
น้อย (ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลยั) 
4. สิ่งอ านวยความสะดวกบางอย่างไม่
ทันสมัย 
6. ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกยัง
มีน้อย 

2. การวิจัย 1. มีระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
2. มีเงินกองทุนสนับสนุนการท าวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

1. มีการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
เช่น โครงงานวิศวกรรม งานสหกจิ
ศึกษา 
2. ร้อยละของจ านวนผลงานวิชาการ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
3. จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อเผยแพรสู่่
สาธารณชน 
4. ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่เข้า
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
5. จ านวนงานวิจัยท่ีถูกน าไปใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ 
6. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรยีนการสอน และการ
บริการวิชาการ 
7. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและต่างประเทศ 

1. การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ของอาจารย ์
2. ร้อยละของผลงานวิชาการตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลระดับ TCI ขึ้นไป 
3. ร้อยละของเงินทุนวิจัยจากแหลง่
ทุนภายนอกเพิ่มขึ้น 
4. จ านวนงานวิจัยท่ีถูกน าไปใช้
ประโยชน์ เชิงพาณิชย ์
5. จ านวนอาจารย์ที่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
การท าวิจัยกับหน่วยงานวิจัยและ
สถาบันศึกษาต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ 
6. มีการน างานวิจัยไปจดทรัพยส์นิ
ทางปัญญา 
7. มีผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมแตย่ัง
ไม่ได้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
8. ฐานข้อมูลด้านการวิจยั คือ ไมม่ี
ฐานข้อมูลที่สืบค้นผ่านระบบ 
Internet (อยู่ระหว่างการพัฒนาโดย
ศูนย์ IT ม.วงษ์ชวลิตกุล) 
9. ผลงานวิจัยไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 
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      3.1.1 การทบทวนผลการพัฒนาและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา (ต่อ) 

      การทบทวน 
ผลงาน 

พันธกิจ 

A 
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

B  
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ 
แต่ยังไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน  

C  
ผลงานที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 

 
3. การบริการ
วิชาการ 

1. มีพื้นท่ีบริการบริการวิชาการ โดย
การท า MOU กับพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
2. มีชุมชนเป้าหมายที่ชัดเจน จ านวน 
4 พื้นที่ คือ อบต.บ้านเกาะ, อบต.พุด
ซา, อบต.หมื่นไวยและอบต.บ้านหมัน 
3. มีการบริการวิชาการหลากหลาย
หลักสตูร สามารถสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. มหาวิทยาลัยฯมีการบริการ
วิชาการ โดยมีการจัดตั้งโรงเรียน 
ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นความร่วมมอื
ระหว่างพื้นที่มหาวิทยาลัย 
และคณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลยั 
และโครงการเกษตร ปลอดสาร 
อาหารปลอดภัยในพ้ืนชุมชน 
5. มีเครือข่ายระดับคณะวิชา
หลากหลาย 29 เครือข่าย 

1. มีการบริการวิชาการ มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
โดยมีการท าวิจัยร่วมด้วย 
2. การเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(การสร้าง Product) โดยมีการ
ด าเนินงานร่วมกับชุมชน แต่ยังต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือการพัฒนาผลติภณัฑ์
เข้าสู่ระดับประเทศ 
3. เครือข่ายบริการวิชาการที่เป็น
สถาบันระดับอุดมศึกษา ท้ังสิ้น 6 
สถาบัน แต่การท างานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายยังไม่เข้มแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุมีการ
บริการวิชาการที่หลากหลาย แต่ยงั
ขาดบริการวิชาการที่เป็น Best 
practice 
2. ขาดการบริการวิชาการที่เช่ือมโยง
ด้านการพัฒนานักศึกษา เช่น การ
จัดท าค่ายอาสานักศึกษา 
3. ขาดการมีส่วนร่วมของคณะวิชา ใน
การบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ขาดการบริการวิชาการที่สร้าง
รายได้ในรูปแบบหลักสตูรระยะสัน้
ต่างๆในทุกคณะวิชา 
5. การสนับสนุนพ้ืนท่ี MOU ให้เปน็
พื้นที่พัฒนาเข้าสู่ Thailand 4.0 
6. ฐานข้อมูลสารสนเทศงานบริการ
วิชาการยังไม่ทันสมัย 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

1. งานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย 
2. พจนานุกรมภาษาโคราช 
(พิมพ์ครั้งท่ี 8) 
3. ถวายเทียนพรรษา 
4. โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลยั 
5. รายการวิทยุ พื้นถิ่นพื้นฐาน
พื้นบ้านโคราช 
6. รายการวิทยุภาษาโคราชวันละค า 
การจัดท าโครงการภาษาโคราชวันละ
ค า 
7. งานส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา 
8. งานพิธีรดน้ าด าหัว เนื่องในวัน
สงกรานต ์
9. พิธีบายศรสีู่ขวัญรับน้องใหม่ 
 
 

1. สารานุกรมภาษาโคราช 
2. วงโปงลางมหาวิทยาลัย 
3. การประกวดสุนทรพจน์ภาษา
โคราช 
4. โครงการส่งเสรมิภาษาไทยภาษา
ถิ่น 
5. โครงการประกวดเพลงโคราช 
6. การรณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร ์

1. พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ ท่ี ศนูย์
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ศูนย์ประสานงานด้านวัฒนธรรม
ภาคอีสาน 
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      3.1.1 การทบทวนผลการพัฒนาและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา (ต่อ) 

      การทบทวน 
ผลงาน 

พันธกิจ 

A 
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

B  
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ 
แต่ยังไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน  

C  
ผลงานที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 

 
5. การบริหาร
จัดการ 

1. มีหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภา
วิชาชีพ 
2. ผู้บริหารมีนโยบายและเป้าหมายที่
ชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
เปิดโอกาสให้อาจารย์แสดงความ
เชี่ยวชาญ 
3. มีนโยบายและส่งเสรมิสนับสนนุ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโคราชที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
4. มีทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร (ทุนประจ าปี 10,000 บาท/
คน และ 7,000 บาท/คน ทุนศึกษา
ต่อและทุนเผยแพรผ่ลงานวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ) 

1. อาจารย์มีวุฒิปรญิญาเอก  
(ณ ปัจจุบัน ศึกษาศาสตร์ 50%, 
วิศวกรรมศาสตร์ 42%) 
2. มีคณาจารย์ที่มีคณุวุฒิการศึกษาที่
จบจากต่างประเทศ  
(42 คน)  
3. มีนโยบายและแผนในการเป็น 
Digital University ที่ชัดเจน 

1. มหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีสีเขียวจ านวน
มากเหมาะแก่การท าให้เป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 
2. การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ยังไม่เป็นเชิงรุกและไม่มี
เอกลักษณ์ที่ชัดเจน 
3. การมสี่วนร่วมของศิษยเ์ก่ายังมี
น้อยและฐานข้อมลูศิษย์เก่ายังไม่
สมบูรณ ์
4. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ (MIS) ที่มีประสิทธิภาพ 
5. จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการน้อย (ภาพรวม
ทั้งมหาวิทยาลัย)  
6. อุปกรณ์การเรียนการสอนและการ
ฝึกปฏิบัติ (วิศวกรรมศาสตร์ยังไม่
เพียงพอและไม่ทันสมยั)  
7. การบ ารุงรักษาสภาพห้องเรียนยัง
ไม่เพียงพอ 
8. มหาวิทยาลัยขาดบรรยากาศใน
การเรยีนและการท ากิจกรรมต่างๆ 
และชีวิตชีวาของนักศึกษาและ
อาจารย์นอกอาคารเรียน 
9. ขาดการติดตามและประเมินผล
งานและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (SWOT Analysis) 

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและ
อุปสรรคต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาวิชาชีพ 
S2 อาจารย์มีความหลากหลายทางวิชาชีพ 
S3 ที่ตั้ ง เหมาะสม สถานที่ เรียนสวยงาม มี เอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมของจังหวัด  

ใกล้ศูนย์การค้า 
S4 หลักสูตรการศึกษาสอดคล้องต่อความต้องการหลากหลาย (NU, ED, EN, PH, LAW) และระบบ

จัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น 
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S5 อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก (ณ ปัจจุบัน ศึกษาศาสตร์ 50%, วิศวกรรมศาสตร์ 42%) 
S6 ผู้บริหารมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสให้อาจารย์

แสดงความเชี่ยวชาญ 
S7 มีนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราชที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
S8 มีทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร (ทุนประจ าปี 10,000 บาท/คน ทุนศึกษาต่อและ

ทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศ) 
S9 มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่จบจากต่างประเทศ (42 คน) 
S10 มหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียวจ านวนมากเหมาะแก่การท าให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
S11 มีนโยบายและแผนในการเป็น Digital University ที่ชัดเจน 
S12 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของภาคอีสาน  

Huiuuuuu u  

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ยังไม่เป็นเชิงรุกและไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 
W2 การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ายังมีน้อยและฐานข้อมูลศิษย์เก่ายังไม่สมบูรณ์  
W3 อาจารย์มีการขอทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกน้อย  
W4 อาจารย์และนักศึกษายังขาดทักษะภาษาอังกฤษ 
W5 ขาดผลงานวิจัยที่มีคุณค่าท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
W6 ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS) ที่มีประสิทธิภาพ 
W7 ระบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W8 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการน้อย (ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย) 
W9 ระบบและทิศทางการขอทุนวิจัยยังไม่ตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ    
W10 อุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ (วิศวกรรมศาสตร์) ยังไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  
W11 หลักสูตรยังไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน 
W12 ขาดระบบกลไก ในการบูรณาการสหวิทยาการ เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
W13 บทบาทของคณาจารย์ในลักษณะของการบริการวิชาการต่อสังคมมีน้อย 
W14 ขาดความน่าเชื่อถือทางด้านการให้บริการวิชาการ (ความน่าเชื่อถือของสถาบัน เช่น เครื่องมือ

สอบเทียบ) 
W15 การบ ารุงรักษาสภาพห้องเรียนยังไม่เพียงพอ 
W16 อาจารย์มีทักษะเฉพาะและใบประกอบวิชาชีพยังไม่ครบทุกคน 
W17 ผลประกอบการระดับหลักสูตรมีรายได้ต่ ากว่ารายจ่าย 
W18 การน าทรัพยากรที่มีมาจัดสรรให้เกิดรายได้ยังมีน้อย เช่น หอประชุม  สนามกีฬามุข วงษ์ชวลิตกุล 

วงษ์ชวลิตกุล อินดอร์สเตเดียม  

 โอกาส (Opportunities) 

O1 จังหวัดนครราชสีมามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลาง Logistic และอุตสาหกรรมระบบ
ราง ท าให้มีความต้องการแรงงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะสามารถผลิต
หลักสูตรที่มีคุณภาพและตอบสนองตลาดแรงงาน ด้านการค้า การลงทุน หลักทรัพย์ เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมระบบเครื่องบิน และมีโอกาสในการท าวิจัยใหญ่ เช่น 
ระบบสาธารณสุข การระบายน้ า 
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O2 จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว เป็นโอกาสในการสร้างหลักสูตรและ
ส่งเสริมในการผลิตบุคลากร ธุรกิจ ท่องเที่ยว ผลิตอาหาร และเทคโนโลยีต่างๆที่เก่ียวข้อง 

O3 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุจ านวนมาก (10,225,322 คน ข้อมูลผู้สูงอายุที่
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560) 

O4 ประชากรในจังหวัดนครราชสีมามีจ านวนมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ ท าให้มีโอกาส
สร้างและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์ สาธารณสุขและอ่ืนๆอีก
มากมาย 

O5 จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษามากมายท าให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือ
กันในการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของจังหวัด รวมถึงการมีงบประมาณ
เพ่ิมในการพัฒนาชุมชน 

O6 จังหวัดนครราชสีมาใกล้ประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งเป็นโอกาส
ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงการสร้าง MOU 
เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

 อุปสรรค Threats 

T1 ประชากรในวัยเรียนลดลง 
T2 ค่านิยมในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อนมหาวิทยาลัยของเอกชน    
T3 การแข่งขันสูงขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดรับนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 
T4 มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการใช้สื่อ e-Learning มากขึ้นท าให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาต่อ 
T5 กองทุนกู้ยืมไม่ครอบคลุมทุกสาขา 
T6 ระบบสอบคัดเลือกใหม่ (TCAS) มหาวิทยาลัยรัฐบาลจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 5 รอบ 
T7 รัฐบาลส่งเสริมการเรียนอาชีวะมากขึ้น (ปวส.) 
T8 เทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงท าให้มหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทัน 
T9 ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลกับการตัดสินใจในการศึกษา 
T10 เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ไม่เอ้ือต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 
T11 ค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน 

3.2 การก าหนดแนวทางการทบทวนภารกิจ 

 จากการทบทวนผลการพัฒนาและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จึงได้ทบทวนปรัญชา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่านิยมของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดังนี้ 

 ปรัชญา  

“จริยธรรม น าปัญญา” 

 ปณิธาน 

“ผลิตคนดี มีคุณธรรม พัฒนาสังคม” 

 เอกลักษณ์  

“คิดล้ า ท าได้ (Think Beyond: Achievement)” 
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 อัตลักษณ์  

“นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน” 

 วิสัยทัศน์  

“มหาวิทยาลัยเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้โอกาสทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
3) ให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน   
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) จัดระบบการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 ค่านิยม 
 

M Moral เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมอันดี และมีความกตัญญู 

O Outstanding เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดที่โดดเด่นท้าทายการท างาน 

R Resourceful เป็นผู้เต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม มีความรู้และมีไหวพริบในการแก้ปัญหา 

V Versatile เป็นผู้มีความสามารถรอบด้าน สนใจใฝ่รู้ และสู้งานเพื่อให้ท างานได้หลายด้าน 

O Open Heart - 
Open Mind 

เป็นผู้เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้วยความใส่ใจและเต็มใจ 

N Network and 
Team 

เป็นผู้ที่สามารถท างานเป็นเครือข่าย มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือพัฒนา
องค์กร 

G Goal Setting 
เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการท างานและการด าเนินชีวิต และมุ่งมั่นในการด าเนินไป
ให้บรรลุเป้าหมาย 

 

 นโยบายและมาตรการในการพัฒนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต: ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และพัฒนานักศึกษาโดยสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง 

 มาตรการ 
1.1 สร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนให้สามารถรองรับหลักสูตรการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและ

เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าสามารถเชื่อมโยงระบบทั้งภายใน ภายนอกและระดับสากล 
1.4 พัฒนานักศึกษาโดยสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ให้เป็น Innovator นักศึกษาที่

มีความสามารถในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน” 
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1.5 ส่งเสริม/พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่าน Learning Mode ที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
1.6 พัฒนาอาจารย์ให้เป็น Innovative Teacher      
1.7 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทั้งในและ

ต่างประเทศ 
1.8 ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษ ให้มีโอกาสพัฒนาสู่

ความส าเร็จและความเป็นเลิศ 
1.9 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและสังคม   

1.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา 

2. นโยบายด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ : มุ่งให้สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

  มาตรการ 
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อการสร้างผลงานวิจัย

เชิงนวัตกรรมและยุทธศาสตร์ชาติ 
2.2 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยทีส่ามารถสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยในสาขาต่างๆ (วิจัยสหสาขาวิชา) ทั้งในและ

ระหว่างสถาบัน (รัฐ/เอกชน) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 

2.4 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์/
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.5 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรรัฐ/เอกชน/ภาคธุรกิจ 
2.6 แสวงหาทุนสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม: เพื่อให้การบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ น าไปสู่
ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนของชุมชน รวมทั้งพัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการกลุ่มเป้าหมาย 

  มาตรการ 
  3.1 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้เป็น Community Service innovator ในยุค TH 4.0  

3.2 พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการออนไลน์ 
3.3 สร้างเครือข่ายบริการวิชาการโดยการส่งเสริมความรู้ตามความต้องการของชุมชน 
3.4 พัฒนารูปแบบการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าวารสารวิชาการ การอบรม/สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาวิชาการ   
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4. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ส่งเสริม 
สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  มาตรการ 
  4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (สะสม สร้าง และเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
  4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอกระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากล 
  4.3 สร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว 

4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ : พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง ตามหลักธรรมาภิบาล 

  มาตรการ 

  5.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานด้าน IT ให้พร้อมใช้งานเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย   

  5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ (MIS) ที่มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

5.3 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

5.4 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมและชุมชน (CSR) และประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์ทางการตลาดให้ทันสมัย 

5.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและ
ภาระงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 

5.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

5.7 เพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สามารถเพ่ิมรายได้ 
5.8 พัฒนา ปรับปรุงระบบการด าเนินการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในและภายนอก

ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  
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มหาวิทยาลัยเอกชน
สร้างสรรค์นวัตกรรม  

ให้โอกาสทางการศึกษา  
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Transformative 
lifelong learning 
organization

Innovation for lifelong 
learning university

ASEAN Innovation 
and lifelong 
university

International lifelong 
education and 
innovation

3.3 กรอบแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561-2580) 
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แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561-2580) มีวิสัยทัศน์ในระยะยาว
คือ “มหาวิทยาลัยเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยแบ่ง
การด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1  ปีการศึกษา 2563-2565 

เป้าหมาย Transformative Lifelong Learning Organization  
             การปฏิรูปองค์กรเพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ระยะที่ 2  ปีการศึกษา 2566-2570 

เป้าหมาย Innovation for Lifelong Learning University 
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผลงาน นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ระยะที่ 3  ปีการศึกษา 2571-2575 

เป้าหมาย ASEAN Innovation and Lifelong University 
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับอาเซียนด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ระยะที่ 4  ปีการศึกษา 2576-2580 

เป้าหมาย International Lifelong Education and Innovation  
มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคุณภาพระดับสากลสร้างสรรค์นวัตกรรมให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 

 

ระยะที่ 1 

2563-2565 

ระยะที่ 2 

2566-2570 

ระยะที่ 3 
2571-2575 

ระยะที่ 4 

2576-2580 
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แผนภาพที่ 3-3 เป้าหมายหลัก 4 ระยะ (Goal Strategies)

ระยะที่ 1
Transformative 
lifelong learning 
Organization
การปฏิรูปองค์กรเพื่อ
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระยะที่ 2
Innovation for 
lifelong learning 
University
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ระยที่ 3
ASEAN Innovation 
and Life long 
University
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับระดับอาเซียน
ด้านนวัตกรรมและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระยะที่ 4 
International Life 
long Education and 
Innovation 
มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมี
คุณภาพระดับสากล
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้
โอกาสทางการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายหลัก 4 ระยะ (Goal Strategies) 

ปีการศึกษา  
2563 - 2565 

ปีการศึกษา  
2566 - 2570 

ปีการศึกษา  
2571 - 2575 

ปีการศึกษา  
2576 - 2580 
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3.4 เป้าหมายหลัก 4 ระยะ (Goal Strategies) 

เป้าหมาย เป้าหมายระยะที่ 1 (2563-2565) เป้าหมายระยะที่ 2 (2566-2570) เป้าหมายระยะที่ 3 (2571-2575) เป้าหมายระยะที่ 4 (2576-2580) 
      

         ภาพองค์กร 
 

 
     พันธกิจ 

Transformative Lifelong 
Learning Organization 

การปฏิรปูองค์กรเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Innovation for Lifelong Learning 
University 

มหาวิทยาลยัมีการพัฒนาผลงาน 
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

ASEAN Innovation and  
Lifelong University 

มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการยอมรับระดับอาเซยีน
ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

International Lifelong Education 
and Innovation 

มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีคุณภาพระดับ
สากลสร้างสรรค์นวัตกรรมให้โอกาส
ทางการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. การผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 lifelong leaning (การเรียนรู้
ตลอดชีวิต)  
- ขยายไปยังกลุม่ผูสู้งอายุ เด็กมัธยม 
ผู้ประกอบการ  
เป้าหมาย ร้อยละ 20 
 

1.2.1 lifelong leaning (การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต)  
- ขยายไปยังกลุม่ผูสู้งอายุ เด็กมัธยม 
ผู้ประกอบการ และกลุ่มอื่นๆ ที่สนใจ 
เป้าหมาย ร้อยละ 40 

 

1.3.1 lifelong leaning (การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต)  
-  ขยายกลุม่เป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ  
เป้าหมาย ร้อยละ 50 
- หาโอกาสทางการตลาดในการหา
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ 

1.4.1 lifelong leaning (การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต) ไม่จ ากัดอายผุู้เรียน  
เป้าหมาย ร้อยละ 70 

 

1.1.2 Innovation curriculum  
- สร้างกลุ่ม research ท างานวิจัย หา
ความต้องการของกลุ่ม life long เพื่อ
พัฒนาหลักสตูรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น เด็ก ผู้น าหมู่บา้น หน่วยงานราชการ 
เอกชน คนท างาน ผู้สูงวัย 
- สร้างทีม disruptive เตรยีมความ
พร้อมคณะ ในการสร้างหลักสูตร   
- สร้าง platform ใหม่ ๆ ในการเรียนรู ้
- เพิ่มหลักสตูร non degree, online, 
credit bank  เช่น 
 Construction Innovative Curriculum 
 Health Innovation Curriculum 

1.2.2 Innovation curriculum  
- เพิ่มและพัฒนา platform online 
- พัฒนาการตลาดเชิงรุก เพื่อหาผูเ้รียนให้
ได้ตามเป้าหมาย 
- พัฒนาโครงสร้างหลักสตูร ท่ีรองรับ 
credit bank เพื่อให้ได้วุฒ/ิ
ประกาศนียบตัรในสาขานั้น ๆ  
- สร้างความร่วมมือเครือข่าย joint 
degree ทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าหมาย ม ีInnovation curriculum  
ร้อยละ 40 
 
 

1.3.1 Innovation curriculum  
- เพิ่มหลักสตูรตลาดต่างประเทศ 
- พัฒนาผลงานท่ีมีนวัตกรรมตอบสนองความ
ต้องการ 
- พัฒนาการท างานวิจัย เพื่อดูโอกาสหาตลาด
ใหม ่
- พัฒนานวัตกรรมที่มี impact ระดับชาต ิ
เป้าหมาย ม ีInnovation curriculum  
ร้อยละ 60 
 

1.4.2 Innovation curriculum  
มีหลักสูตรหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสม
กับความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
เป้าหมาย ม ีInnovation curriculum  
ร้อยละ 80 
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เป้าหมาย เป้าหมายระยะที่ 1 (2563-2565) เป้าหมายระยะที่ 2 (2566-2570) เป้าหมายระยะที่ 3 (2571-2575) เป้าหมายระยะที่ 4 (2576-2580) 

1. การผลิต
บัณฑิต (ต่อ) 

 
 
 

 Startup Business Curriculum 
 Law for Innovation Curriculum  
 AI Robot Curriculum 
เป้าหมาย ม ีInnovation curriculum 
ร้อยละ 15 
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

2. การวิจัย 2.1.1 มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี 
Impact สูงต่อประเทศ (ระดับจังหวัด)  
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม  
ร้อยละ 20  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง  
ร้อยละ 20 

2.2.1 มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี 
Impact สูงต่อประเทศ (ระดับกลุม่
จังหวัด)  
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม  
ร้อยละ 40  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง  
ร้อยละ 40 

2.3.1 มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี 
Impact สูงต่อประเทศ (ระดับภาค)  
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม  
ร้อยละ 60  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง  
ร้อยละ 60  

2.4.1 มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี 
Impact สูงต่อประเทศอย่างเตม็ที ่ 
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม ร้อยละ 
80  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง ร้อยละ 
80  

3. การบริการ
วิชาการ 

 

3.1.1 สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อ
การบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์  
เป้าหมาย สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี (AI) 
ร้อยละ 10 
เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน ์ 
ร้อยละ 20 

3.2.1 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อ
การบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์  
เป้าหมาย พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี (AI)  
ร้อยละ 30 
เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน ์ 
ร้อยละ 40  
 

3.3.1 มีเครือข่ายนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อ
การบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน ์
เป้าหมาย มีเครือข่ายนวัตกรรม AI  
ร้อยละ 50 
เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน ์ 
ร้อยละ 60 

3.4.1 ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการ
บริการวิชาการในรปูแบบออนไลนอ์ย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี (AI)  
ร้อยละ 60 
เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน ์ร้อยละ 
80 

3.1.2 พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจ
หรือกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการวชิาการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

3.2.2 พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจ
หรือกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการวชิาการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

3.3.2 พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูส้นใจหรือ
กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการวชิาการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

3.4.2 พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจ
หรือกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการวชิาการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 
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เป้าหมาย เป้าหมายระยะที่ 1 (2563-2565) เป้าหมายระยะที่ 2 (2566-2570) เป้าหมายระยะที่ 3 (2571-2575) เป้าหมายระยะที่ 4 (2576-2580) 

4. การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1.1 จัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ทาง
วัฒนธรรมและเผยแพรผ่่านสื่อต่างๆ  
- เริ่มต้นท า Data base เชิญปราชญ์

ชาวบ้านมาประชุมร่วมกัน เพื่อดึง
ข้อมูลของจังหวัดนครราชสีมา  

- วิเคราะห์งานวิจยัที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
โคราชเพราะมีงานวิจัยจ านวนมาก   

เป้าหมาย  
- มีฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของจงัหวัด
ที่น าข้อมูลเข้า  
ร้อยละ 60  
- มีการเข้าถึงการเผยแพร่ข้อมลูทาง
วัฒนธรรมได้ร้อยละ 60  
- มีงานวิจัยทางวัฒนธรรมที่สามารถ
สนับสนุนเป้าหมายได้อย่างน้อย 1 
ผลงาน 
 

4.2.1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโคราช  
เป้าหมาย มีการท าหลักสตูรการเรยีนรู้
เส้นทางวัฒนธรรมโดยการมสี่วนรว่มของ
ชุมชนและมหาวิทยาลัย 
และมีนวตักรรมที่สร้างมูลค่าและส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าหมาย  
- มีศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย 1 ศูนย์, 
หลักสตูรเกีย่วกับเส้นทางวัฒนธรรม 
- มีนวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าอย่างนอ้ย 1 
ผลงาน  
- มีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนเปา้หมาย
ได้อย่างน้อย 1 ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 ชุมชนและมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือ
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวและมีการพัฒนาเรื่องราวท่ีเป็น
จุดเด่นเชิงภูมิศาสตร์วัฒนธรรม 
เป้าหมาย  
- ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มจากการท่องเที่ยวและ
สามารถรักษาความดั้งเดมิของวัฒนธรรม
ยั่งยืน  
- มีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนเปา้หมายได้
อย่างน้อย 1 ผลงาน 

4.4.1 มีพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรูท้าง
วัฒนธรรมท้องถิ่นเสมือนจริง (3D) 
เป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเป็น
พิพิธภัณฑ์อย่างน้อย 1 พิพิธภัณฑ ์
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เป้าหมาย เป้าหมายระยะที่ 1 (2563-2565) เป้าหมายระยะที่ 2 (2566-2570) เป้าหมายระยะที่ 3 (2571-2575) เป้าหมายระยะที่ 4 (2576-2580) 

5. การบริหาร
จัดการ 
 

 

5.1.1 มีระบบบริหารจัดการเป็น 
Online ร้อยละ 50 

5.2.1 มีระบบบริหารจัดการเป็น Online  
ร้อยละ 70 

5.3.1 มีระบบบริหารจัดการเป็น Online ร้อย
ละ 80 

5.4.1 มีระบบบริหารจัดการเป็น Online  
ร้อยละ 90 

5.1.2 ผลประกอบการของมหาวิทยาลัย
เป็นบวก  

5.2.2 ผลประกอบการของมหาวิทยาลัย
เป็นบวก  

5.3.2 ผลประกอบการมหาวิทยาลยัเป็นบวก 5.4.2 ผลประกอบการของมหาวิทยาลัย
เป็นบวก 

5.1.3 มหาวิทยาลัยเข้าสู่และเป็น 
Green University  

5.2.3 เป็น Green University ที่เข้า 
Ranking Thai  

5.3.3 เป็น Green University 1 ใน 5 
มหาวิทยาลยัเอกชนของประเทศ 

 
 

5.1.4 เริ่มสร้างภาพลักษณ์ของ 
Life Long Learning Quality 
Innovation 
- มีหลักสตูรที่ตอบสนองต่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
- เพิ่มช่วงวัยของผู้เรียน 

5.2.4 มีหลักสูตรที่ตอบสนองทุกช่วงวัย  
Life Long Learning Quality 
Innovation 
 
 
 

5.3.4 ภาพลักษณ์ของ Life Long Learning 
Quality Innovation 
  

5.4.3 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม Life Long Learning 
Quality Innovation ร้อยละ 90  
 
 
 

5.1.5 สร้างเครือข่าย partnership ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

5.2.5 สร้างเครือข่าย partnership ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

5.3.5 สร้างเครือข่าย partnership ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

5.4.4 สร้างเครือข่าย partnership ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

5.1.6 พัฒนาห้องสมุดเป็น E-LIBRARY  
ร้อยละ 100  

5.2.6 เป็น Convenient University ที่
สมบูรณ์  

5.3.6 เป็น Smart University   
 

 

5.1.7 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า ร้อยละ 100  
 

5.2.7 ศิษย์เก่ามสี่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน ร้อยละ 50  

  

 5.2.8 ใช้ระบบประกันคุณภาพระดับสากล 
(AUN-QA)  

5.3.7 ใช้ระบบประกันคุณภาพระดับสากล 
(EdPEX-QA)  

 

 5.2.9 เพิ่มกลุม่เป้าหมายของผู้เรียนให้
หลากหลายช่วงวัย  

  



 
 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580)  

 

37 

วิสัยทัศน ์

มหาวิทยาลยัเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้โอกาสทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าหมาย 5 ป ี เปา้หมาย 10 ป ี เป้าหมาย 15 ปี เป้าหมาย 20 ป ี

Transformative Lifelong Learning 
Organization 

การปฏิรูปองค์กรเพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลยั
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

Innovation for Lifelong Learning 
University 

มหาวิทยาลยัมีการพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ASEAN Innovation and Lifelong 
University 

มหาวิทยาลยัท่ีได้รับการยอมรับระดับอาเซียน
ด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

International Lifelong Education  
and Innovation  

มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีคุณภาพระดับสากล
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้โอกาสทางการศึกษา

เพ่ือเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัน
ธก

ิจ ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
และพัฒนาหลักสูตรเพือ่ตอบสนอง 

ต่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

สร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ให้บริการวชิาการสู่ชุมชน 
และสังคมเพื่อความมัน่คง 

 มั่งคั่ง และย่ังยืน 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

จัดระบบการบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงาน 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม  

เพ่ือตอบสนอง 
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การสร้างงานวิจยัเชิง

นวัตกรรมท่ีมี Impact สูง 
ต่อประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การพัฒนานวัตกรรม 

บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม 
เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

เป
้าป

ระ
สง

ค์ 

- Lifelong Leaning (การเรียนรู้
ตลอดชีวติ) ไม่จ ากัดวัยของผูเ้รียน 
- Innovation curriculum มี
หลักสูตรหลากหลาย ทนัสมัย 
เหมาะสมกับความตอ้งการของ
ผู้เรียนทุกชว่งวัย 

- มุ่งสร้างงานวจิัยเชิง
นวัตกรรมทีม่ี Impact สูงต่อ
ประเทศ 

-  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการ
วิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนของชุมชน 
- พัฒนางานบริการวิชาการที่มี
รายได้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สนใจหรือ
กลุ่มเป้าหมาย 

- เป็นแหล่งเผยแพรข่้อมูลทาง
วัฒนธรรมทอ้งถิน่โคราชผ่าน
สื่อต่างๆ  
 

- มีโครงสร้างพืน้ฐานด้าน IT เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่
ทันสมัย 
- มีเสถียรภาพด้านการเงินที่
เพียงพอต่อการพฒันาในอนาคต 
- ภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัยโดด
เด่นเป็นทีรู่้จกั 
- บุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพสูง 
- คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน
ระดับสากล 

กล
ยุท

ธ ์

1. สร้างหลักสตูรที่ยืดหยุ่นและ
หลากหลายสนองตอ่การเรียนรู้
ตลอดชีวติ 
2. พัฒนา platform และบทเรียน
ออนไลน์ที่สนับสนนุให้เกดิการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
3. พัฒนานกัศกึษาโดยสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค:์ 
Innovator นักศึกษาศตวรรษที่ 21 
และนกัปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน 
4. พัฒนาอาจารย์ให้เป็น 
Innovative Teacher 
5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่พัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

1. พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัยของมหาวทิยาลัยให้
ตอบสนองต่อการสร้าง
ผลงานวิจัยเชิงนวตักรรม
และยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. พัฒนาศกัยภาพนักวิจัยให้
สามารถสร้างงานวิจัยเชิง
นวัตกรรม 
3. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมอืและแสวงหาแหล่ง
ทุนเพือ่ท าวิจัยเชงินวัตกรรม
และงานสร้างสรรค ์
4. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
และ/หรอืนวัตกรรมให้เกดิ
มูลค่าเพิ่ม 

1. พัฒนานวัตกรรมการบรกิาร
วิชาการแก่สังคม 
2. พัฒนาชุมชนสู่ความมัน่คง  
มั่งคั่ง และย่ังยืน 
3. พัฒนารูปแบบการบริการ
วิชาการเพือ่สร้างรายได้ 

1. ส่งเสรมิให้มีการจัดการ 
องค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่น 
2. เสริมสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมอืด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มกับหน่วยงาน
ภายนอกระดับท้องถิ่น ภมูิภาค 
ประเทศ และสากล      
3. สร้างมูลค่าทางวัฒนธรรม
ด้านการทอ่งเที่ยว 
4. พัฒนามหาวทิยาลัยสู ่
การเป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่ันสมัย
ในการบริหารจดัการ 
2. สร้างภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่มตี่อสังคมและ
ชุมชน (CSR) และประชาสัมพนัธ์
เอกลักษณท์างการตลาดให้ทันสมัย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง 
4. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
การศกึษา 
5. เพิ่มขีดความสามารถในการใช้
ประโยชนท์รัพยากรให้สามารถเพิม่
รายได้ 

รวม 21 กลยุทธ ์

กล
ยุท

ธ์ข
ับเ

คล
ื่อน

 

11 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 8 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 5 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 11 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 

รวม 39 กลยุทธ์ขบัเคลื่อน 

ตัว
ชี้ว

ัด 15 ตัวช้ีวัด 16 ตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด 31 ตัวช้ีวัด 

รวม 80 ตัวช้ีวัด 

แผนภาพที่ 3-4 แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (Strategic Map) 
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ส่วนที่ 4 
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 

 
 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลไปสู่  “มหาวิทยาลัยเอกชนสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้โอกาส

ทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ด าเนินการผ่านแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี  
โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ  

ในระยะแรกมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 
2563-2565) เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ขับเคลื่อน ตัวชี้วัด และโครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 

 

 
 

แผนภาพที่ 4-1 เป้าหมายหลัก 4 ระยะ (Goal Strategies)

ระยะที่ 1
Transformative 
lifelong learning 
Organization
การปฏิรูปองค์กรเพื่อ
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระยะที่ 2
Innovation for 
lifelong learning 
University
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ระยที่ 3
ASEAN Innovation 
and Life long 
University
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับระดับอาเซียน
ด้านนวัตกรรมและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระยะที่ 4 
International Life 
long Education and 
Innovation 
มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมี
คุณภาพระดับสากล
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้
โอกาสทางการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ปีการศึกษา  
2563 - 2565 

ปีการศึกษา  
2566 - 2570 

ปีการศึกษา  
2571 - 2575 

ปีการศึกษา  
2576 - 2580 
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4.1 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ 
1. Lifelong Leaning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) ไม่จ ากัดวัยของผู้เรียน  
2. Innovation curriculum มีหลักสูตรหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน 
ระยะที่ 1 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

1.1 สร้างหลักสูตรที่
ยืดหยุ่นและ
หลากหลายสนองต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.1.1 สร้างหลักสตูร 
Degree และ Non-
Degreeที่ตอบสนองต่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต/หลักสตูร
ที่ตอบสนองต่อกลุ่ม   
S-curve และ  
New S-curve ของ
ประเทศ 
 
 

1. จ านวนหลักสตูรปรญิญาตรี 
(Degree) ที่เปิดหลักสูตรใหม ่
(ท่ีตอบสนองต่อการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต) 

หลักสตูร 1 2 3 1. เปิดหลักสูตรใหม่ที่หลากหลาย
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  
- หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  สอง
ปริญญา  (นิติศาสตร์) 
- หลักสูตรปริญญาตรีใบที่สอง
(สาธารณสุขศาสตร์: อาชีวอนามัย) 
- หลักสูตรปรญิญาตรีควบปริญญาโท 
(บริหารธุรกจิ/ วิศวกรรมศาสตร์)  
- หลักสูตร ปริญญาตรีเร่งรัด (3 ปี) ใช้
การเทียบโอน (นิติศาสตร์/
บริหารธรุกิจ) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เรียนควบคู่
กันระหว่าง ปวส. และปรญิญาตร ี
- หลักสูตรการจดัการศึกษาเชิง 
บูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrated Learning)   
- หลักสูตรความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ (วิศวกรรมศาสตร์, 
บริหารธรุกิจ และพยาบาลศาสตร)์  

1. งานวิชาการ 
2. คณะวิชา 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน 

ระยะที่ 1 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 หน่วยงานที่

รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

1.1 สร้างหลักสูตรที่
ยืดหยุ่นและ
หลากหลายสนองต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ต่อ) 

 2. จ านวนหลักสตูรระยะสั้น/
หลักสตูรอบรม/หลักสตูร
ประกาศนียบตัรทางวิชาชีพ  
(Non-Degree) ที่เปิดสอนตอบ 
สนองต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเรียนรูต้ลอดชีวิต (อย่างน้อย 1 
หลักสตูร ต่อสาขาวิชาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลยั) 

หลักสตูร 15 20 30 หลักสตูรระยะสั้นของแต่ละสาขาวิชา  
เช่น 
 - หลักสูตรการเรียน Online 
 - หลักสูตรสหวิทยาการที่สอดคลอ้ง
กับความต้องการของผู้เรียน 
 - หลักสูตรบัณฑติพันธ์ุใหม่    
 - หลักสูตร IOT เพื่อสนับสนุนด้าน
การเกษตรและอื่นๆ   

 

 1.1.2 พัฒนาระบบและ
กลไก  การจดัการเรียนการ
สอนให้สามารถรองรับ
หลักสตูรการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต 

3. มีประกาศ/กฎเกณฑ์ /ระเบียบ/ 
แนวทางปฏิบัติรองรับการจัด
หลักสตูรรปูแบบใหม่ที่สอดคล้องกบั
เกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(อว.)  

มีระบบและ
กลไก 

√ √ √ โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนให้สามารถรองรับหลักสูตรการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
(Credit Bank system, หลักสูตรการ
เรียน Online, หลักสูตรสหวิทยาการ) 

1. งานวิชาการ 
 

 1.1.3 สร้างหลักสตูรที่เป็น 
Joint Degree ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

4. จ านวนหลักสตูรที่เป็น Joint 
Degree ทั้งในและต่างประเทศ 
 

หลักสตูร - - - (โครงการอยู่ในแผนฯระยะที่ 2  
ปีการศึกษา 2566-2570) 

1. งานวิชาการ 
2. คณะวิชา 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน 

ระยะที่ 1 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 หน่วยงานที่

รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

1.2 พัฒนา 
Platformและ
บทเรียนออนไลน์ที่
สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 ส่งเสริม/พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน 
Learning Mode ที่
เหมาะสมต่อผู้เรียนแตล่ะ
กลุ่ม 

5. ร้อยละของรายวิชาต่อหลักสูตร 
ที่มีการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ ผา่น 
Learning Mode ที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต  

ร้อยละ ≥2 ≥3 ≥5 1. พัฒนาระบบการจดัการเรียนการ
สอนแบบ e-Learning  
2.โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนการ
สอนแบบ Online (Google 
Classroom , MOOC, YouTube, 
Facebook Live, Line เป็นต้น) 
3. โครงการพัฒนา Application VU 
Online (แบ่งเป็นหลายเฟส สร้าง
หลักสตูร  การเขา้เรยีน  การวัดผล) 
4. โครงการ Smart Media/ โครงการ 
Smart Teacher Digital Model 
5. โครงการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
แบบ Digital Content 

1. ศูนย์
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
2. คณะวิชา 
3. งานวิชาการ 
 

1.3 พัฒนานักศึกษา
โดยสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  
 - Innovator 
- นศ.ศตวรรษที่ 21 
- นักปฏิบัติ ซ่ือสัตย์    
  สู้งาน 

1.3.1 พัฒนาความสามารถ
นักศึกษาให้เป็นนวัตกร 
(Innovator)  

6. จ านวนโครงการหรือจ านวน
รายวิชาในหลักสูตรที่พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นนวัตกร 

โครงการ
หรือรายวิชา 

8 10 12 1. โครงงานนวัตกรรมในหลักสูตร 
2. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เปน็
นวัตกร (นศ.แตล่ะคณะจดัทีมเสนอ
นวัตกรรมเข้าประกวด) 
3. ส่งผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา 
(Talented Student)เข้าประกวดใน
ระดับชาต ิ
 

1. คณะวิชา 
 
 
 
 
 
 

7. จ านวนนวัตกรรมที่เขา้ประกวด
ในระดับชาติของมหาวิทยาลัย 

ผลงาน 1 2 3 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน 

ระยะที่ 1 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 หน่วยงานที่

รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

1.3 พัฒนานักศึกษา
โดยสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  
 - Innovator 
- นศ.ศตวรรษที่ 21 
- นักปฏิบัติ ซ่ือสัตย์    
  สู้งาน  (ต่อ) 

1.3.2 ส่งเสริมและพัฒนา
บัณฑิตใหม้ีคุณสมบตัิตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

8. ร้อยละของบัณฑติที่สอบผ่าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อ
จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 50 50 50 โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษา
ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

1. คณะวิชา 

1.3.3 พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

9. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ความสามารถดา้น ICT (ผ่านการ
ทดสอบได้รับ certificate) ต่อ
จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 50 60 70 1. โครงการพัฒนาความสามารถดา้น 
ICT ของนักศึกษา และจัดทดสอบ
ทักษะ 
2. โครงการพัฒนาความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และจัด
ทดสอบความสามารถ 
3. การพัฒนา Business Startup 
Center /หน่วยงานVUBI พัฒนา
ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
นครราชสมีา 
4. พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการราย
ใหม่ให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอก 

1. คณะวิชา 
2. ศูนย์ภาษา 
3. ศูนย์
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
4. VUBI 
 

10. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (exit exam) 
ต่อจ านวนผูล้งทะเบียนเข้าสอบ
ทั้งหมด (มีผลสอบไม่ต่ ากว่าเกรด C ) 

ร้อยละ 70 80 90 

1.3.4 พัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั “นักปฏิบัติ 
ซื่อสัตย์ สู้งาน” 

11. คะแนนการประเมินคณุลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

คะแนน ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 โครงการพัฒนาคณุสมบัติของ
นักศึกษาให้เป็น นักปฏิบัติ ซื่อสตัย์ 
สู้งาน  
 
 

1. คณะวิชา 
2. ส านักพัฒนา
นักศึกษา 
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1.4 พัฒนาอาจารย์     
ให้เป็น Innovative 
Teacher      

1.4.1 จัดท าแผนแม่บท
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ที่
ก่อให้เกิดการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

12. มีแผนแม่บทพัฒนาคณาจารยท์ี่
ก่อให้เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต  

มี √ √ √ จัดตั้งหน่วยงานหรือโครงการนวตักรรม 
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียนการสอน 

1. งานวิชาการ 
2. ส านัก
อธิการบด ี
3. ศูนย์
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
4. คณะวิชา 

1.4.2 ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน   

13. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาด้านนวัตกรรมการเรียนการ
สอนต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 30 40 50 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้าน
นวัตกรรมการเรียนการสอน   

14. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Online 
ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 5 10 15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัการ
เรียนการสอน/ผลิตสื่อการสอนแบบ 
Online 

1.5 สร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรและ
นวัตกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1.5.1 สร้างความร่วมมือ
ด้านการจดัการเรียนการ
สอน กับหน่วยงานใน
ประเทศ ต่างประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 

15. ร้อยละของสถานประกอบการ/
หน่วยงานท่ีมีความร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นต่อปี 
(เทียบกับปีการศึกษาท่ีผา่นมา) 

ร้อยละ 5 5 5 1. ก าหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
ประสานงานกับผู้ประกอบการ 
2. โครงการส ารวจสถานประกอบการ
เพื่อเป็นแหล่งงานและแหล่งทุน 
3. โครงการความร่วมมือกับสถาบนั
นวัตกรรมแห่งชาติ หรือองค์กรอื่นๆ 
เช่น ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิตัล 
(Depa) 

1. งานวิชาการ 
2. คณะวิชา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact สูงต่อประเทศ 

เป้าประสงค์   มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact สงูต่อประเทศ  
  เป้าหมาย  งานวิจัยเชิงนวัตกรรม ร้อยละ 20 ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด 
    งานวิจัยที่มี Impact สูง ร้อยละ 20 ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด 

กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน 
ระยะที่ 1 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project 
ระยะที่ 1 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

2.1 พัฒนาระบบ
การบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
ให้ตอบสนองต่อ
การสร้าง
ผลงานวิจัยเชิง
นวัตกรรมและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

2.1.1 ท าแผนแม่บทการวิจัย
ในระยะยาว และปรับปรุง
ระเบียบการด าเนินงานด้าน
การวิจัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และมีความ
คล่องตัว 

1. มีแผนแม่บทด้านการวิจัยในระยะ
ยาว 

แผน 1 - - 
 

1. จัดท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะ
ยาว 
2. พัฒนาและปรับปรุงระเบยีบการ
ส่งเสริมการให้ทุนเชิงนวัตกรรมวิจัย 
(Fast track) 
3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลการวจิัย 

1. ส านักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
2. ศูนย์
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

2. มีระเบียบรองรับการจัดท า
โครงการวิจัยเชิงนวัตกรรม 

เรื่อง √ √ √ 

3. มีฐานข้อมูลงานวิจัยท่ีทันสมยั ม ี √ √ √ 

2.1.2 พัฒนาระบบและ
ปัจจัยเอื้อ  ที่ช่วยสนับสนุน
ให้เกิดผลงานวิจัยเชิง
นวัตกรรม 

4. ร้อยละของโครงงานของนักศึกษา
เป็น Research based ที่ต่อยอดเป็น
งานวิจัย ต่อจ านวนโครงงานท้ังหมด 

ร้อยละ 10 12 15 การปรับปรุงโครงงานนวัตกรรมของ
นักศึกษาให้เป็น Research based 
(บูรณาการ) 

1. คณะวิชา 
2. ส านักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

5. จ านวนโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่
ได้รับทุนสนับสนุน 

เรื่อง 1 2 3 ปรับระเบียบเรื่องการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยหรือการสร้าง
นวัตกรรม 

1. คณะวิชา 
2. ส านักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
3. VUBI  

2.1.3 พัฒนาระบบและ
กลไกในการจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญา  

6. มีหน่วยงานจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

หน่วย √ √ √ โครงการจดัตั้งหน่วยจดัการ
ทรัพย์สินทางปัญญา  

7. จ านวนลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรที่จด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา  

ผลงาน 1 2 3 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน 

ระยะที่ 1 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project 

ระยะที่ 1 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

2.2 พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้
สามารถสร้าง
งานวิจัยเชิง
นวัตกรรม 

2.2.1 พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะนักวิจัยให้สามารถ
สร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ พื้นที่ และ
ระดับประเทศ  
 

8. จ านวนโครงการวิจัยทีต่อบสนอง
เป้าหมายการวิจัยของชาต ิ

โครงการ/
เรื่อง 

1 2 3 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะนักวิจัยให้สามารถผลิตลงาน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัย
ของระดับชาติ     
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
ให้เป็นนักวิจัยเชิงนวัตกรรม 
3. โครงการ Research Aventure 

- มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้วิจัย 
(Aventure) 
- โดยมีระบบบริหารจดัการทุน, 
ภาระงาน และสนับสนุนการ
น าเสนอ/ตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้
ได้เงินทุนวิจัยจ านวนมาก (ร่ม
วิจัย) 
- พัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้เข้าสู่
ฐาน Scopus 
- จัดตั้งคลินิกวิจัย 

 

9. ร้อยละของเงินสนับสนุนการวิจยั/
การพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้นต่อปี 
(เทียบกับปีการศึกษาท่ีผา่นมา) 

ร้อยละ 5 5 5 

10. มีผลงานวิจัยท่ีมี impact ต่อ
ชุมชน 

ผลงาน 
วิจัย 

√ √ √ 

11. มีผลงานวิจัยท่ีมี impact ต่อ
ผู้เรยีน  

ผลงาน 
วิจัย 

√ √ √ 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน 

ระยะที่ 1 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project 

ระยะที่ 1 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

2.3 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและ
แสวงหาแหล่งทุน
เพ่ือท าวิจัยเชิง
นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆ 
(วิจัสหสาขาวิชา) ทั้งในและ
ระหว่างสถาบัน (รัฐ/เอกชน) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ท าวิจัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและ  
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

12. จ านวนโครงการวิจัยสหสาขาวิชา
ทั้งในและระหว่างสถาบัน/
ผู้ประกอบการ 
 

โครงการ/
เรื่อง 

- 1 2 1. โครงการสร้างเครือข่ายการวิจยั
ระดับพื้นท่ีจังหวัด และระดับ
สาขาวิชา 
2. จัดระเบยีบให้มีทุนสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรม 
3. จัดตั้ง Research hunting team 
(เพื่อเสาะแสวงหาแหล่งทุนวิจัยและ
นักวิจัยที่สามารถตอบโจทย์แหล่ง
ทุน) 
4. สร้างความร่วมมือกับ แหล่งทุน
วิจัยภายนอกเพื่อให้ทุนงานวิจัยท่ี
ตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และประเทศ 
5. โครงการวิจัยสหสาขาวิชาทั้งใน
และระหว่างสถาบัน 
6. โครงการตลาดนดันวัตกรรม หรือ
เทศกาลวิจัยและนวัตกรรม 
(นักวิชาการและผูป้ระกอบการ) 

1. คณะวิชา 
2. ส านักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

2.3.2 แสวงหาทุนสนับสนุน
การวิจัยเชิงนวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค ์

13. ร้อยละของเงินสนับสนุนการวจิัย/
การพัฒนานวัตกรรมจากภายนอก
เพิ่มขึ้นต่อปี (เทียบกับปีการศึกษาที่
ผ่านมา) 
 

ร้อยละ 5 5 5 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน 

ระยะที่ 1 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project 

ระยะที่ 1 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

2.4 พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย และ/หรือ
นวัตกรรมให้เกิด
มูลค่าเพ่ิม 

2.4.1 ส่งเสริมการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมใหไ้ดร้ับการ
ตีพิมพ์ /เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

14. ร้อยละของผลงานวิจยั ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ /เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
ทั้งหมด 

ร้อยละ 30 35 40 1. พัฒนาระบบและกลไกการผลิต
และเผยแพรผ่ลงานวิจยั/นวัตกรรม
ให้มีความคล่องตัว 
2. ปรับปรุงระเบียบการใหร้างวัล
ผลงานตีพิมพ์ใหเ้หมาะสม 
3. จัดคลินิกวิจัยครบวงจร 
4. จัดการประกวดนวัตกรรมและ
งานวิจัย (ระดับมหาวิทยาลยั) 

1. คณะวิชา 
2. ส านักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

15. มีวารสารมหาวิทยาลัยเป็นระบบ
ออนไลน ์

มีวารสาร
ออนไลน ์

- √ √ 

2.4.2 ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้กับองค์กรรัฐ/
เอกชน/ภาคธุรกิจ 

16. จ านวนนวัตกรรม/ผลงาน ที่สร้าง
มูลค่าเพิม่ให้องค์กรรัฐ/เอกชน/ภาค
ธุรกิจ 

ผลงาน - - 1 1. จัดให้มีช่องทาง Fast track ใน
การขอทุนจากภายนอก/ ทุนวิจัย/
นวัตกรรม จากผู้ประกอบการ 

  



 
 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580) 
  49 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน และสังคมเพื่อความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน 

เป้าประสงค์         
1. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของชุมชน 

         2. พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน      
ระยะที่ 1 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

3.1 พัฒนา
นวัตกรรมการ
บริการวิชาการ แก่
สังคม 

3.1.1 พัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรใหเ้ป็น 
Community innovator 
4.0  

1. จ านวนนวัตกรรมที่เกดิขึ้นในชุมชน
ต่อป ี

ผลงาน 
(ช้ินงาน) 

1 2 3 1. โครงการพัฒนาและส่งเสรมิ
บุคลากรเป็น Community 
innovator 4.0  (สร้างนวัตกรรมใน
ชุมชน) 
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้าง
นวัตกรรมในชุมชน 

1. คณะวิชา 
2. ส านักวิจัย
และบริการ
วิชาการ   

3.1.2 พัฒนานวัตกรรม
บริการวิชาการออนไลน ์

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ออนไลน์  

จ านวน 2 3 4 1. โครงการบริการวิชาการออนไลน์ 
2. โครงการพัฒนาวารสาร
มหาวิทยาลยัให้เป็นระบบออนไลน์ 

3.2 พัฒนาชุมชน           
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

3.2.1 สร้างเครือข่ายบริการ
วิชาการโดยการส่งเสรมิ
ความรู้ตามความต้องการ
ของชุมชน 

3. จ านวนเครือข่ายบริการวิชาการ  เครือข่าย 5 10 10 1. โครงการพัฒนาชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม 
2. โครงการสร้างเครือข่ายบริการ
วิชาการ 

1. คณะวิชา 
2. ส านักวิจัย
และบริการ
วิชาการ   
  

4. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
เกิดจากความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 

โครงการ 2 4 4 

5. จ านวนชุมชนที่มีโครงการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน ≥ 1 ≥ 2 ≥3 

6. จ านวนชุมชนต้นแบบท่ีเกิดจากการ
บริการวิชาการ 

ชุมชน 1 1 2 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน      

ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

3.3 พัฒนารูปแบบ
การบริการวิชาการ
เพ่ือสร้างรายได้ 
 

3.3.1 สร้างและพัฒนา
หลักสตูรระยะสั้น/ 
การประชุม/อบรม เพื่อสร้าง
รายได ้
  

7. ร้อยละของหลักสูตรระยะสั้น/ 
การประชุม/อบรม ต่อจ านวน
สาขาวิชาทั้งหมด 

ร้อยละ 40 50 60 1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อให้บริการวิชาการตามสาขา
ความเชี่ยวชาญ 
2. การจัดประชุมวิชาการประจ าป ี
3. จัดการอบรมเพื่อเก็บหน่วยกิตใน
หลักสตูรตา่งๆ (Credit Bank) 
4. จัดโครงการอบรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกแบบมรีายได้  

1. คณะวิชา 
2.ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ   

 8. ร้อยละของรายได้จากหลักสูตร   
ระยะสั้น/ การประชุม/ อบรม     
เพิ่มขึ้นต่อปี (เทียบกับปีการศึกษาที่
ผ่านมา) 

ร้อยละ 5 5 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       เป้าประสงค์       เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราชผ่านสื่อต่างๆ  
เป้าหมาย  - มีการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

- เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน      
ระยะที่ 1 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
ปี2563 ปี2564 ปี2565 

4.1 ส่งเสริมให้มี
การจัดการองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

4.1.1 สะสมและสร้างองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโคราช 
 

1. มีแผนแม่บทด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

แผน √ √ √ 1. จัดท าแผนแม่บทด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการจัดการความรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่นโคราช (พจนานุกรมโคราช  
สารานุกรมโคราชศึกษา)  
3. เปิดสอนรายวิชาอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเทศ 
(หมวดการศึกษาท่ัวไป) 

1. คณะวิชา 
2. คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3. ส านักพัฒนา
นักศึกษา 
4. งานวิชาการ 

 

2. จ านวนฐานข้อมูลออนไลน์ทาง
วัฒนธรรม 

ฐานข้อมูล 1 1 1 

3. จ านวนองค์ความรู้ด้านศลิปะ
ท้องถิ่นโคราช 
 

เรื่อง 1 2 3 

4.1.2 เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โคราช 

4. จ านวนเรื่องที่เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช
ออนไลน ์

เรื่อง 
 

2 
 

3 
 

5 
 

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโคราชแบบออนไลน ์
 
 

1. คณะวิชา 
2. คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3. ส านักพัฒนา
นักศึกษา 

5. จ านวนการเข้าชมการเผยแพรอ่งค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโคราช
ออนไลน ์

view ≥1000 
 

≥2000 ≥3000 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน      

ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
ปี2563 ปี2564 ปี2565 

4.2 เสริมสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับ
หน่วยงานภายนอก
ระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ประเทศ 
และสากล      

4.2.1 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในระดับท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6. จ านวนเครือข่าย ภายนอก ดา้น
การท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดบัท้องถิ่น (Glocal 
MOU Co-operation) 

เครือข่าย 1 1 1 การลงนามความร่วมมือด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัด
นครราชสมีา 

1. คณะวิชา 
2. คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3. ส านักพัฒนา
นักศึกษา 
 
 

 

4.3 สร้างมูลค่าทาง
วัฒนธรรมด้านการ
ท่องเท่ียว 

4.3.1 สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ 
ภูมิปัญญาในจังหวัด
นครราชสมีา 

7. จ านวนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับภูมิปญัญา ใน
จังหวัดนครราชสีมา  

เรื่อง 1 1 1 1. โครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสมีา และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. สร้าง/พัฒนาเส้นทางการเรียนรู้
และท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (Nature & Culture 
Learning Route) 
 
 
 

8. จ านวนเส้นทางการเรียนรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พื้นที่/
เส้นทาง 

1 1 1 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน      

ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
ปี2563 ปี2564 ปี2565 

4.4 พัฒนา
มหาวิทยาลัย       
สู่การเป็น
มหาวิทยาลัย         
สีเขียว 
 
 

4.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรและนักศึกษา 
ตระหนักถึงความส าคญัใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

9. ร้อยละของการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด 
(Green & Clean Energy) ต่อจ านวน
ค่าไฟฟ้า (เทียบกับปีการศึกษาทีผ่า่น
มา) 

ร้อยละ 1 1 1 โครงการรณรงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว  (พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
ให้มีความรู้และอาสาร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

1. คณะวิชา 
ศูนย์/ส านัก 
2. คณะท างาน 
Nature  tech 
team 
3. ส านักพัฒนา
นักศึกษา 
 

10. จ านวนนวัตกรรม/ งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ทางดา้นเทคโนโลยสีีเขยีว
สะอาด (Bright Green Innovation 
Tech) 

ผลงาน 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์         
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
2. มีเสถียรภาพด้านการเงินที่เพียงพอต่อการพัฒนาในอนาคต 
3. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดดเด่นเป็นที่รู้จัก 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูง 
5. คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  

กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน      
ระยะที่ 1 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

5.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยในการ
บริหารจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน
ด้าน IT ให้พร้อมใช้งานเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของความพร้อมใช้งานและมี
ประสิทธิภาพของระบบโครงสรา้ง
เครือข่ายพื้นฐาน ประกอบด้วย    

ร้อยละ 60 80 100 1. โครงการพัฒนาระบบบริการ
เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน  
(ด้านระบบเครือข่าย Hardware และ
software) 
   1.1 ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 ให้บริการ VU Google แก่
นักศึกษาและบุคลากรใหส้ามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนกลางและอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามพันธ
กิจหลักของมหาวิทยาลัย 

1. ส านัก
อธิการบด ี
2. งานวิชาการ 
3. ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.ส านักบรรณ
สารฯ 
5. งานบัญชีและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 

* จุดบริการ Wi-Fi เพียงพอ 
ครอบคลมุในพ้ืนท่ีที่จ าเป็น 

 √ √ √ 

* จ านวน Server เพียงพอต่อปริมาณ
การใช้งานในระบบงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

 √ √ √ 

* Soft ware ที่ถูกลิขสิทธ์ิที่ใช้ 
ในการเรียนการสอน 

 √ √ √ 

 * ปรับปรุงชุดอุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนเพื่อให้
เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการ
ใช้งาน 

 √ √ √ 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน      

ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 
5.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยในการ
บริหารจัดการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐาน
ด้าน IT ให้พร้อมใช้งานเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย (ต่อ) 

2. ร้อยละของหนังสือ online เพิ่มขึ้น
ต่อป ี(เทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 

ร้อยละ 20 40 60    2.1 ส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่หมดอายุการใช้งาน 
   2.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ให้เพียงพอ 
3. โครงการ e – library 

1. ส านัก
อธิการบด ี
2. ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3.ส านักบรรณ
สารฯ 

5.1.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และการตัดสินใจ 
(MIS) ที่มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จ านวนฐานข้อมูลหลักเพื่อการ
บริหารจดัการมีความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

ฐาน 3 4 5 1. พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 
(Enterprise-wide Information 
System) 
1.1 สรา้งฐานข้อมูลหลัก โดยการบูร
ณาการข้อมลูจากหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก ่
     1) นักศึกษา  
     2) การเรียนการสอน  
     3) การวิจัย   
     4) การบริการวิชาการ  
     5) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     6) บุคลากร และข้อมลูความ
เช่ียวชาญของอาจารย ์
     7) การเงิน   
 

1. ส านัก
อธิการบด ี
2. งานวิชาการ 
3. ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. จ านวนระบบสารสนเทศข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลหลัก 

ระบบ - - 1 



 
 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580) 
  56 

 
กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน      

ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 
5.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยในการ
บริหารจัดการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และการตัดสินใจ 
(MIS) ที่มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
(ต่อ) 

1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งบรูณา
การจากฐานข้อมลูหลัก ของ
มหาวิทยาลยัที่สามารถสร้างฐานข้อมูล
กลางท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เปน็
ปัจจุบัน 1 ระบบ 

5.1.3 พัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) ที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
 

5. จ านวนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document)  อย่างน้อย 1 ระบบ 

ระบบ 1 1 1 การพัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
   ในรูปแบบ Web-based 
Application ที่สามารถจัดหมวดหมู่
ของเอกสาร ใช้งานได้ง่ายสะดวก
รวดเร็ว และตดิตามได้ ซึ่งลดปริมาณ
การใช้กระดาษ (Paperless) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. คณะวิชา 

6. ร้อยละของการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ต่อจ านวนการ
ใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ 

ร้อยละ  30 50 70 
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ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 
5.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยในการ
บริหารจัดการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4 พัฒนาและจดัหา 
Application เพื่อการ
บริการแบบ Digital (VU 
Digital) 

7. จ านวนระบบ VU Open 
Education Resources ที่ตอบสนอง 
Life Style ของผู้เรียน 

จ านวน
ระบบ 

 

1 1 1 1. การพัฒนาและจดัหา Application 
เพื่อการบริการแบบ Digital (VU 
Digital) 
   1.1 พัฒนาและจัดหา Mobile 
Application เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลของ
มหาวิทยาลยัได้ง่าย 
   1.2 พัฒนารูปแบบการใช้ Digital 
Technology มาช่วยในการเรียนการ
สอนทาง Online 
   1.3 พัฒนารูปแบบการให้บริการแก่
นักศึกษา บุคลากร  
และบุคคลทั่วไปในรูปของ Digital 
เช่น Augmented Reality, Virtual 
Reality, Smart Data Knowledge 

1. ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. คณะวิชา 

5.1.5 พัฒนาระบบ  
e-Learning เป็นสื่อการ
สอนเสริม การฝึกอบรมและ
การบริการวิชาการ  
 
 
 

8. จ านวนระบบ e-Learning  ระบบ 1 1 1 โครงการพัฒนาระบบ e-Learning 
    เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน  
การฝึกอบรม และบริการวิชาการ
ส าหรับนักศึกษาและบคุคลทั่วไป  

1. ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. คณะวิชา 
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ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 
5.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยในการ
บริหารจัดการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

5.1.6 พัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 

9. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้ารับการ
อบรมด้าน IT ต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 50 70 80 1.พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   1.1 จัดอบรมและเสรมิทักษะดา้น 
IT แก่นักศึกษา (จัดอบรม,จัดเวที
แสดงความสามารถ และการจัด
ประกวดผลงานและ นวัตกรรมด้าน IT 
ของนักศึกษา) 
   1.2 จัดอบรมและเสรมิทักษะดา้น 
IT แก่บุคลากรทุกระดับอย่างเพียงพอ
และมีคณุภาพ 
   1.3 จัดอบรม/สัมมนาด้าน IT ในเชิง
เทคนิคแก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 
 

1. ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. คณะวิชา 10. จ านวนครั้งของการจัดประกวด

ผลงานและนวัตกรรมด้าน IT ของ
นักศึกษา 

ครั้ง/ปี
การศึกษา 

1 1 1 

11. ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ 30 50 70 

12. จ านวนหลักสูตรของการจัดอบรม
ด้าน IT แก่บุคลากร    อย่างน้อย 3 
หลักสตูร/ปีการศึกษา 

หลักสตูร/    
ปี

การศึกษา 

3 3 3 

13. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้าอบรม/
สัมมนา ต่อจ านวนเจ้าหนา้ที่ท้ังหมด
ของศูนย์ฯ 
 
 
 
 

ร้อยละ 60 70 80 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน      

ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

5.2 สร้าง
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีต่อ
สังคมและชุมชน 
(CSR) และ
ประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์ทางการ
ตลาดให้ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 พัฒนาระบบการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่      
โดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

14. จ านวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์แบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ทุกคณะวิชาและศูนย์บรหิาร
สื่อสารการตลาด 

จ านวน
ช่องทาง 

≥2 ≥2 ≥2 1. โครงการสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัที่มีต่อสังคมและ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
(ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย) 
2. โครงการส่งเสรมิความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 
3. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธก์าร
สร้างภาพลักษณ ์Professional  
University  โดยออกแบบให้แต่ละ
คณะวิชามีความโดดเด่น (สร้าง 
template กลาง/ก าหนด Theme สี
แต่ละคณะ)  
4. การ Re-branding  
5. โครงการส่งเสรมิกิจกรรมของ
สมาคมศิษย์เก่าให้เขม้แข็ง 
 
 

1.คณะวิชา 
2. งาน
ประชาสมัพันธ์
และส่งเสรมิ
การตลาด 
3. ส านักพัฒนา
นักศึกษา 

 

15. จ านวนกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กร (....ตามช่ือกลยุทธ์....)  
ทุกคณะ ท้ังภายในและภายนอก 

กิจกรรม ≥2 ≥2 ≥2 

16. ร้อยละของผู้เรียนเพิ่มขึ้น  ต่อปี 
เทียบกับจ านวนผูเ้รียนในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา (ป.ตรี, โท, เอก, ป.บัณฑติ, 
ผู้ช่วยพยาบาล) 

ร้อยละ 5 5 5 

17. จ านวนกิจกรรมส่งเสรมิอัตลักษณ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 

กิจกรรม ≥1 ≥1 ≥1 

18. จ านวนช่องทางการสื่อสารกับ
ศิษย์เก่า 

ช่องทาง ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 

19. จ านวนครั้งของกิจกรรมส่งเสริม
ความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและ
มหาวิทยาลยั 

ครั้ง/ป ี 1 1 1 

20. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้มคีวาม
สมบูรณ์และทันสมัย 

ฐานข้อมูล 1 1 
มีการ

ปรับปรุง 

1 
มีการ

ปรับปรุง 
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ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

5.3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและระบบบรหิารงาน
บุคคลให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างและภาระงาน 

21. มีการทบทวนและปรับโครงสร้าง
องค์กร 

โครงสร้าง √ √ √ 1. ทบทวนและปรับโครงสรา้งองค์กร 
(Reorganization) 
2. จัดอัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
โครงสร้างและภาระงาน    
3. จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรสูค่วาม
เป็นเลิศ (Human Resource 
Development) 
4. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 
5. การพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะวิชา 
2. ส านัก
อธิการบด ี
3. ส านักวิจัย
และบริการ
วิชาการ (KM) 

22. มีศูนย์พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

ศูนย์ 1 1 1 

23. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

ระบบ 3 4 5 
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ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 
5.3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากร 
  
 
 
 
 
 
 
 

24. มีแผนพัฒนาบุคลากร เป็น
รายบุคคล (IDPs) ทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน 

แผน √ √ √ 1. ก าหนดระเบยีบการปฏิบัติของของ
บุคลากรใหม้ีความยดืหยุ่นสอดคลอ้ง
กับรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
2. พัฒนาระบบการบรหิารบุคลากร 
(HR) โดยใช้เทคโนโลย ี
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้อาจารย์ท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้อาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม 
วิชาการและวิชาชีพ 
5. โครงการ Happy Work place 
6. แผนพัฒนา Successor 
(แผนพัฒนารายบุคคล) 
7. ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มผีลงาน
ดีเด่นดา้นต่างๆ 
 
 

1. คณะวิชา 
2. ส านัก
อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

25. ร้อยละอาจารย์มตี าแหน่งทาง
วิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
(ปี 2561 ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 25 30 35 

26. ระดับความสุขของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

คะแนน ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

27. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
Succession plan (แผนพัฒนา
รายบุคคล) 

แผน √ √ √ 
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ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project ระยะที่ 1 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ

ผู้เกี่ยวข้อง ปี2563 ปี2564 ปี2565 

5.4 พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

5.4.1 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

28. ร้อยละของหลักสูตรมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรเป็นไปตามมาตรฐาน
และมรีะดับคุณภาพด ี
(คะแนน ≥ 3.01) 

ร้อยละ 100 100 100 1. พัฒนาระบบและกลไกในการ 
ประกันคณุภาพที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องที่ครอบคลุมทั้ง ด้านการ
ควบคุม การตรวจสอบ  และการ
ประเมิน) 
ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566-2570 
2. โครงการ อบรมให้ความรูร้ะบบ
ประกันคณุภาพเพื่อเลือก AUN-QA 
หรือ EdPEX-QA  

1. งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
2. คณะวิชา 
 

29. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา
ภายในระดับสถาบันอยู่ในระดับดขีึ้น
ไป (คะแนน ≥ 3.51) 

คะแนน ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

5.5 เพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรให้
สามารถเพ่ิมรายได้ 
 

5.5.1 บริหารจัดการ
ทรัพย์สินและเพิ่มการลงทุน 
เพื่อเพิ่มรายได ้ 

30. ร้อยละของรายได้จากการให้เช่า
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นต่อปี (เทียบกับปี
การศึกษาท่ีผ่านมา) 

ร้อยละ 5 5 5 1. วิเคราะห์ฐานะการเงินในการ
บริหารองค์กรปจัจุบันและอนาคต 
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกตดิตาม
การใช้ งบประมาณใหเ้ป็นไปตาม
มาตรการและเป้าหมาย 
3. การพัฒนารายได้จากทรัพยส์ิน
มหาวิทยาลยั 
4. น าทรัพย์สินท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด โดยน าทรัพย์สินเก่าท่ี
ปรับปรุงแล้วกลับมาใช้ใหม ่

1. ส านักการ
คลัง  

31. ร้อยละของผลประกอบการของ
มหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพดีขึ้นต่อปี 
(เทียบกับปีการศึกษาท่ีผา่นมา) 

ร้อยละ 1 2 3 
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4.2 แผนแมบ่ทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(VU IT Master Plan)  

ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ระยะที่ 1  
(ปีการศึกษา 2563 – 2565)
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project  

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
พันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ และ
การตัดสินใจที่มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 

1. ร้อยละของผู้บริหารมีความพึงพอใจ
ต่อระบบสารสนเทศในระดับดีขึ้นไป 
(คะแนน≥3.51) 

ร้อยละ - 60 70 80 1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ขององค์กร (Enterprise-
wide Information System) 
1.1 สรา้งฐานข้อมูลหลัก  
โดยการบูรณาการข้อมลูจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ได้แก่  
  1) นักศึกษา   
  2) การเรยีนการสอน   
  3) การวิจัย   
  4) การบริการวิชาการ    
  5) การท านุบ ารุง    
     ศิลปวัฒนธรรม    
  6) บุคลากรและความ      
      เชี่ยวชาญ   
  7) การเงิน   
1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ซึ่งบูรณาการจากฐานข้อมลู
หลักของมหาวิทยาลยัที่
สามารถสรา้งฐานข้อมูลกลาง
ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน  

ฝ่ายบรหิาร 
 

2. จ านวนฐานข้อมูลหลักเพื่อการ
บริหารจดัการมีความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

ฐาน 
ข้อมูล 

1 3 4 5 

3. จ านวนระบบบูรณาการข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลหลัก 

ระบบ - - - 1 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project  

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
พันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 จัดตั้งหน่วยผลติสื่อการ
สอน Digital ที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

4. จ านวนหน่วยผลติสื่อการสอน 
Digital  

หน่วย - 1 1 1 2. จัดตั้งหน่วยผลิตสื่อการ
สอน Digital   ท าหน้าที่ผลิต
สื่อการสอนที่เกีย่วข้องกับ 
Digital  และมีศักยภาพ
เพียงพอในการอ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรในด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ฝ่ายบรหิาร 
 

1.3 พัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) ที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

5. จ านวนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document)   

ระบบ - 1 1 1 3. พัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) 
ในรูปแบบ Web-based 
Application ที่สามารถจัด
หมวดหมูเ่อกสาร ใช้งานได้
ง่ายสะดวกรวดเร็ว และ
ติดตามได้ ซึ่งจะลดการใช้
กระดาษ (Paperless) 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบรหิาร 
 

6. ร้อยละของการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ต่อการใช้
เอกสารที่เป็นกระดาษ              

ร้อยละ  - 50 60 70 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project  

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
พันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 
 
 
 

1.4 พัฒนาและจดัหา 
Application เพื่อการ
บริการแบบ Digital  
(VU Digital) 
1.4 พัฒนาและจดัหา 
Application เพื่อการ
บริการแบบ Digital  
(VU Digital) (ต่อ) 
 

7. จ านวนผู้ลงช่ือเข้าใช้ Application 
 

คน - 300 400 500 4. พัฒนาและจัดหา 
Application เพื่อการบริการ
แบบ Digital (VU Digital) 
   4.1 พัฒนาและจัดหา 
Mobile Application เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
   4.2 พัฒนารูปแบบการใช้ 
Digital Technology มาช่วย
ในการเรียนการสอน  ผ่าน 
Online 
   4.3 พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการแก่นักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลทั่วไปใน
รูปของ Digital เช่น 
Augmented Reality, 
Virtual Reality, Smart 
Data Knowledge 

ฝ่ายบรหิาร
และ 

ฝ่ายวิชาการ 
 

8. จ านวน Application ที่พร้อมใช้ 
 

App. - 5 10 10 

9. จ านวนระบบ VU Open 
Education Resources ที่ตอบสนอง 
Life Style ของผู้เรียน 

จ านวน
ระบบ 

 

- 1 1 1 

1.5 พัฒนาระบบ  
e-Learning เป็นสื่อการ
สอนเสริม การฝึกอบรมและ
บริการวิชาการอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

10. จ านวนระบบ  
e-Learning  

ระบบ - 1 1 1 5. พัฒนาระบบ e-Learning 
    เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน 
การฝึกอบรม และบริการ
วิชาการ  ให้สามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้ในบทเรียนได้
ทันท ีทุกที ่ทุกเวลาผ่าน 
Internet 

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project  

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 

2. พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 พัฒนาและปรับปรุง 
โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานท่ี
พร้อมใช้งาน 

11. ร้อยละของความพร้อมใช้งานและ
มีประสิทธิภาพของระบบโครงสร้าง
เครือข่ายพื้นฐาน ประกอบด้วย    

ร้อยละ - 60 80 100 1. พัฒนาระบบบริการ
เครือข่ายและโครงสร้าง
พื้นฐาน 
   1.1 ปรับปรุงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 ให้บริการ VU Google 
แก่นักศึกษาและบุคลากรให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบรหิาร 
  

*จุดบริการ Wi-Fi เพียงพอ ครอบคลุม
ในพื้นที่ท่ีจ าเป็น 

 √ √ √ √ 

*จ านวน Server เพียงพอต่อปริมาณ
การใช้งานในระบบงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

 √ √ √ √ 

* Soft ware ที่ถูกลิขสิทธ์ิที่ใช้    
ในการเรียนการสอน 

 √ √ √ √ 

 *ปรับปรุงชุดอุปกรณเ์ครื่อง
คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนเพื่อให้
เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการ
ใช้งาน 
 
 
 
 
 

 √ √ √ √ 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project  

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 

2. พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 
 

2.2 จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานส่วนกลาง 

12. ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิม
ที่หมดอาย ุ

ร้อยละ - 70 80 100 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยั 
   2.1 ส ารวจเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่หมดอายุการใช้งาน 
   2.2 จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรส์่วนกลางให้
เพียงพอ  

ฝ่ายบรหิาร 
 

13. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่
พ่วงอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 
≥ 3.51) 

คะแนน - ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

3. พัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่
นักศึกษา และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
3. พัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี

3.1 จัดอบรมด้าน IT แก่
นักศึกษาอย่างเพียงพอและ
มีคุณภาพ และจดัเวทีให้
นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถดา้น IT 
 

14. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้ารับการ
อบรมด้าน ITต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ - 50 70 80 จัดอบรมและเสรมิทักษะด้าน 
IT แก่นักศึกษา 
   (จัดอบรม  จดัเวทีแสดง
ความสามารถ  และจัด
ประกวดผลงานและนวัตกรรม
ด้าน IT)  
    
 

ฝ่ายวิชาการ 

15. จ านวนครั้งของการจัดประกวด
ผลงานและนวัตกรรมด้าน IT ของ
นักศึกษา 
 
 
 
 

ครั้ง/ปี
การศึกษา 

- 1 1 1 
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กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อน ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายรายปี Strategic Project  

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 

สารสนเทศให้แก่
นักศึกษา และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  (ต่อ) 
 
 

3.2 จัดอบรมและเสริม
ทักษะด้าน IT แก่บุคลากร
ทุกระดับอย่างเพียงพอและ
มีคุณภาพ 

16.ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดใน
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ - 60 70 80 จัดอบรมและเสรมิทักษะด้าน 
IT แก่บุคลากร 
   
 

ฝ่ายบรหิาร 
 

17.จ านวนหลักสูตรของการจัดอบรม
ด้าน IT แก่บุคลากรอย่างน้อย 3 
หลักสตูร/ปีการศึกษา 

หลักสตูร/
ปี

การศึกษา  

- 3 3 3 

3.3 พัฒนาทักษะด้าน IT  
ในเชิงเทคนิคแก่เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของมหาวิทยาลัย 

18. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้าอบรม/
สัมมนาต่อจ านวนเจ้าหน้าท่ีทั้งหมด
ของศูนย์ฯ 

ร้อยละ - 60 70 80 โครงการพัฒนาทักษะดา้น IT 
แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ส่วนที่ 5 
กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ ระยะ 20 ปี สูก่ารปฏิบตัิ 
 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยในระยะยาว ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านแผนกลยุทธ์ 4 ระยะ โดยแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565)  ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ 
39 กลยุทธ์ขับเคลื่อน 80 ตัวชี้วัด ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผน 
กลยุทธ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจและความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงาน ตลอดจนมีระบบการติดตามประเมินผล เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีแนวทาง ดังนี้ 

5.1 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี สู่การปฏิบัติ 

5.1.1 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เสนอขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ส่วนต่างๆ ประกอบด้วย  

 สภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 ผู้บริหารระดับสูง (อธิการบดี รองอธิการบดี) 
 คณบดี ผู้อ านวยการส านัก 

 หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน 

 อาจารย์ บุคลากร 

 หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

 นักศึกษา 

5.1.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกันจึงได้มีการ
สื่อสาร สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดเป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่คณะวิชา ส านัก และศูนย์ ตามโครงสร้างการบริหารงาน
และคณะกรรมการต่างๆ ตามล าดับขั้น ตั้งแต่ที่ประชุมรองอธิการบดี ที่ประชุมกรรมการบริหาร ที่ประชุม
คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และการประชุมของคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ  ให้ตระหนัก
และรับรู้ถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเวียน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ Website และ Social Network 

5.1.3 การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและงบประมาณ 

 ส านักแผนและประกันคุณภาพน าส่งแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี ไปยังทุก
คณะวิชาและหน่วยงาน เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิชา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในระดับคณะวิชาและหน่วยงานจะต้องไปจัดท ารายละเอียดโครงการพร้อมประมาณ
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การงบประมาณ และเสนอรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งงบประมาณที่จะใช้ในการ
ด าเนินงานมาจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีการมอบหมายและก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจน 

5.2 การติดตามและประเมินผล  

 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งมาจากทุกคณะวิชาและ
ทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ท าการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือประเมินว่าคณะวิชาและหน่วยงานสามารถด าเนินการได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลจากการด าเนินงานนั้นสนับสนุนให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์มากน้อย
เพียงใด ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานให้ทราบถึงปัญหาใน
การปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางในการ
บริหารต่อไป 

 โดยการติดตามและประเมินผลด าเนินการตามล าดับขั้นในการบริหาร โดยมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง แบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

 
แผนภาพที่ 5-1 การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

5.3 แนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี  

 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี เป็นการวางแผนระยะยาวขององค์กร ภายใต้การ
คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต เพ่ือให้ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์และแนวทางการด าเนินงานในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจึงวางแผนให้มีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์ทุกครึ่งแผนและปลายแผนของแต่ละระยะ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม โดยเสนอแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี ที่ได้ทบทวนและปรับปรุงแล้วต่อ
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้บริหารระดับสูง และสภามหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุลให้ความเห็นชอบ 

การก าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
การน าข้อมูลผลการด าเนินงานมาปรับ

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
และโครงการต่างๆ

การติดตามผลงการด าเนินงาน
ผ่านตัวชี้วัดต่างๆ 

ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และโครงการ

การด าเนินงาน
ตามโครงการ

การก าหนดรายละเอียดของโครงการ 
ตัวชี้วัด งบประมาณ

และผู้รับผิดชอบ

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
สู่คณะวิชา และส านัก/ศูนย์
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ภาคผนวก 

ก. แผนงานและขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี  
(ปีการศึกษา 2561-2580) และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 

ข. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
ค. ภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะท่ี 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 
ง. รายงานการประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะท่ี 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 
จ. เอกสารประกอบการประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 

2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี 
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ภาคผนวก ก. แผนงานและข้ันตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561-2580) และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1  
(ปีการศึกษา 2563-2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  
เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  

ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (22 พฤศจิกายน 2561) 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับวิทยากร และจัดท า (ร่าง)  
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี  
(15-16 ธันวาคม 2561 และ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562) 

แต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันแผนกลยุทธ์ และคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 

ประชุมคณะกรรมการผลักดันแผนกลยุทธ์ และคณะท างานฯ เพื่อจัดท า (ร่าง)  
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 

(22-23, 29-30 เมษายน 2562 และ 15-16 พฤษภาคม 2562 ) 

ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี  
และแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) (17 มิถุนายน 2562 ) 

ก 
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เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 1  
(ปีการศึกษา 2563-2565) ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

(18 กันยายน 2562) 

เสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง)  
แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนกลยุทธ์ฯ 

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล (28 กันยายน 2562) 

แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย และจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
ระยะ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) ฉบับสมบูรณ์ 

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ  
(พฤศจิกายน 2562) 

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 1  
(ปีการศึกษา 2563-2565) ต่อที่ประชุมรองอธิการบดี (17 กันยายน 2562)                         

ก 

สิ้นสุด 
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ภาคผนวก ข. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฉบับท่ี 463/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี 
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2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฉบับท่ี 100/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 
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3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฉบับท่ี 114/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันแผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) เพิ่มเติม 
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4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ฉบับท่ี 101/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์  
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 
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ภาคผนวก ค. ภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี และแผนกล
ยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (2561-2580) 
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 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะท่ี 1 (ปีการศึกษา 2563-
2565) 
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 ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี และแผนกลยุทธ์ฯ ระยะที่ 1 
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ภาคผนวก ง. รายงานการประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี และ
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 
1. การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (SWOT 
Analysis) วันที ่22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2601 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
1. อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. รองศาสตราจารย์ สิริรัตน์  ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา  วงษ์ชวลิตกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์  สุวรรณสน คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
7. อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8. อาจารย์ บุษบาบรรณ  ไชยศิริ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
9. อาจารย์ ดร.สุจินดา  สถิรอนันต์ หัวหน้างานแผนและบริหารความเสี่ยง 
10. อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์  รัตนวราหะ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
11. อาจารย์ ดร.ประยงค์  กีรติอุไร อาจารย์ประจ างานประกันคุณภาพการศึกษา 
12. อาจารย์ นิตยา  นิยมไร่ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
13. อาจารย์ บุญชณัฎฐา  สุขเสมอ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
14. อาจารย์ วีระยุทธ  ทรัพย์ประเสริฐ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
15. อาจารย์ พรทิพย์  นิพพานนท์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
16. อาจารย์ อังควิภา   แนวจ าปา อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
17. อาจารย์ อธิต  ทิวะศะศิธร์ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
18. อาจารย์ ชุติญาภัค  วาฤทธิ์ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
19. อาจารย์ ธมนวรรณ  ป้อมสนาม อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
20. อาจารย์ ปานจิต  นามพลกรัง อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
21. อาจารย์ ศริญญา  นาคสระน้อย อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
22. อาจารย์ นิภาพร  พชรเกตานนท์ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
23. รตอ.หญิง ปทิตตา ทรวงโพธิ์ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
24. อาจารย์ ดร.ณัฐสุรางค์  ยะสูงเนิน อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
25. อาจารย์ ดร.จิตติมา  กุลวงค์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26. อาจารย์ จักริน  วงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
27. อาจารย์ ศุภฤกษ์  กอบัว อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
28. อาจารย์ ดร.จินตนา  วีระปรียากูร อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
29. อาจารย์ ดร.ประณต  นาคะเวช อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
30. อาจารย์ บุศรา  ส าราญเริงจิตต์ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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31. นางสาว เบญจพร  สุขยอดพะเนา เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
32. อาจารย์ กัญนิกา  อยู่ส าราญ อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
33. อาจารย์ ศรีสกุล  ชนะพันธ์ อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
34. อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ  อุดมพร ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
35. อาจารย์ วิสิฐศักดิ์  รักพร ผู้อ านวยการส านักพัฒนานักศึกษา 
36. อาจารย์ สาวิตรี  ศิริทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
37. อาจารย์ ณัฏฐ์ปวินท์  ดีศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักอธิการบดี 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต  อุชายภิชาติ หัวหน้างานวิจัย 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน หัวหน้างานสหกิจศึกษา 
40. อาจารย์ ดร.อ านาจ  อยู่ค า หัวหน้างานการจัดการความรู้ 
41. อาจารย์ นพดล  สุ่มมาตย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา 
42. อาจารย์ อุษา  ไขขุนทด หัวหน้างานห้องสมุด 
43. อาจารย์ ชลธี ศิลา หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
44. อาจารย์ จิตชญา  กรสันเทียะ อาจารย์ประจ าห้องสมุด 
45. อาจารย์ อมรรัตน์  คลองโนนสูง เจ้าหน้าที่ส านักการคลัง 
46. นางสาว สายสมร  ผลอินทร์มะเริง เจ้าหน้าที่ส านักอธิการบดี 
47. นางสาว สุชาดา  ชัยหะนาม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด 
48. นางสาว สุพัตรา  กอบพิมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
49. นาง ณัฏยา  พรศักดา เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
50. นางสาว มาณิการ์  สวนหนองปลิง เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 
51. นางสาว อุมาพร  กระจ่างโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 
52. นางสาว รัตนา อักษรกลาง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมได้รับทราบถึงเป้าหมายในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี ดังนี้ 
1.  สร้าง/ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2.  พัฒนาการเรียนการสอนเป็น Smart Curriculum โดยเพิ่ม e-Learning, Modules 
3.  ส่งเสริมความร่วมมือระดับพ้ืนที่ให้มากขึ้น เช่น โรงงาน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
4.  ร่วมจัดการศึกษากับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
5.  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และอาจารย์ ดร.สุจินดา 
สถิรอนันต์ หัวหน้างานแผนและบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงและก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี (เอกสารแนบที่ 7) และวางแผนช่วงระยะเวลาของแผนฯ 5 ปี ในแต่ละช่วง
เพ่ือก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1  ปีการศึกษา 2563-2565 ระยะที่ 2  ปีการศึกษา 2566-2570 
 ระยะที่ 3  ปีการศึกษา 2571-2575 ระยะที่ 4  ปีการศึกษา 2576-2580 
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จากการระดมสมองวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.  จุดแข็ง (Strength) 

1)  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของภาคอีสาน  
2)  ที่ตั้งเหมาะสม สถานที่เรียนสวยงาม มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมของจังหวัด ใกล้

ศูนย์การค้า 
3)  มีหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาวิชาชีพ 
4)  อาจารย์มีความหลากหลายทางวิชาชีพ 
5)  อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก (ณ ปัจจุบัน ศึกษาศาสตร์ 50%, วิศวกรรมศาสตร์ 42%) 
6)  หลักสูตรการศึกษาสอดคล้องต่อความต้องการหลากหลาย (NU, ED, EN, PH, LAW) และ

ระบบจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น 
7)  มีทุนสนับสนุนการพัฒน าอาจารย์, บุคลากร (ทุนประจ าปี 10,000 บาท/คน ทุนศึกษาต่อ

และทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการในต่างประเทศ) 
8)  มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่จบจากต่างประเทศ 42 คน 
9)  ผู้บริหารมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสให้

อาจารย์แสดงความเชี่ยวชาญ 
10) มีนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราชที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
11) มหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียวจ านวนมากเหมาะแก่การท าให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
12) มีนโยบายและแผนในการเป็น Digital University ที่ชัดเจน 

 2.  จุดอ่อน (Weakness) 
1)  การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ยังไม่เป็นเชิงรุกและไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 
2)  จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
3)  อาจารย์และนักศึกษายังขาดทักษะภาษาอังกฤษ 
4)  หลักสูตรยังไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน  
5)  ขาดผลงานวิจัยที่มีคุณค่าท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
6)  อาจารย์มีการขอทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกน้อย 
7)  ระบบและทิศทางการขอทุนวิจัยยังไม่ตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
8)  ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS) ที่มีประสิทธิภาพ 
9)  ระบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
10) อุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ (วิศวกรรมศาสตร์) ยังไม่เพียงพอและทันสมัย 
11) การบ ารุงรักษาสภาพห้องเรียนยังไม่เพียงพอ 
12) อาจารย์มีทักษะเฉพาะและใบประกอบวิชาชีพยังไม่ครบทุกคน 
13) บทบาทของคณาจารย์ในลักษณะของการบริการวิชาการต่อสังคมมีน้อย 
14) ขาดความน่าเชื่อถือทางด้านการให้บริการวิชาการ (ความน่าเชื่อถือของสถาบัน เช่น 

เครื่องมือสอบเทียบ) 
15) ขาดระบบกลไก ในการบูรณาการสหวิทยาการ เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
16) การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่ายังมีน้อยและฐานข้อมูลศิษย์เก่ายังไม่สมบูรณ์ 
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 3.  โอกาส (Opportunities) 
1)  ด้วยการที่จังหวัดนครราชสีมามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นศูนย์กลาง Logistic และ

อุตสาหกรรมระบบราง ท าให้มีความต้องการแรงงานมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยสามารถผลิตหลักสูตรที่มี
คุณภาพและตอบสนองตลาดแรงงาน ด้านการค้า การลงทุน หลักทรัพย์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
ระบบรางและอุตสาหกรรมระบบเครื่องบิน โอกาสในการท าวิจัยใหญ่ (ระบบสาธารณสุข การระบาย
น้ า) 

2)  จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว เป็นโอกาสในการสร้าง
หลักสูตรและส่งเสริมในการผลิตบุคลากร ธุรกิจ ท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3)  ประชากรในจังหวัดนครราชสีมามีจ านวนมากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก กทม. ท าให้มีโอกาส
สร้างและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์ สาธารณสุขและอ่ืนๆ  อีก
มากมาย 

4)  จังหวัดนครราชสีมาใกล้ประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งเป็น
โอกาสในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงการสร้าง MOU 
เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

5)  จังหวัดนครราชสีมามีสถาบันการศึกษามากมายท าให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมมือกันในการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของจังหวัด รวมถึงการมีงบประมาณ
เพ่ิมในการพัฒนาชุมชน 

6) ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุจ านวนมาก (10,225,322 คน ข้อมูลผู้สูงอายุที่
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560)  

 4.  อุปสรรค (Threats) 
  1)  ประชากรในวัยเรียนลดลง 
  2)  รัฐบาลส่งเสริมการเรียนอาชีวะมากขึ้น (ปวส.) 
  3)  เทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงท าให้มหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทัน 
  4)  ค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน 
  5)  ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลกับการตัดสินใจในการศึกษา 
  6)  กองทุนกู้ยืมไม่ครอบคลุมทุกสาขา 

7)  มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการใช้สื่อ e-Learning มากขึ้นท าให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาต่อ 
  8)  ระบบสอบคัดเลือกใหม่ (TCAS) มหาวิทยาลัยรัฐบาลรวมตัวกันสอบคัดเลือกห้ารอบ 
  9)  ค่านิยมในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อนมหาวิทยาลัยของเอกชน   

10)  การแข่งขันสูงขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดรับนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 
  11) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่เอ้ือต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 
 
งานที่ต้องด าเนินการต่อ 

1.  จัดล าดับความส าคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
2.  ประชุมร่วมกับวิทยากร รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (ครั้งที่ 1) วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561  
     - TOWS Matrix 

- ท า Scenario Planning 
- Roadmap Plan (5, 10, 15 และ 20 ปี) 



 

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580)  
 

92 

3.  ประชุมจัดท าแผนฯ 20 ปี วันที่ 25 ธันวาคม 2561, วันที่ 4 มกราคม 2562 และวันที่ 11 มกราคม 
2562  

- ก าหนดยุทธศาสตร์ 
- กลยุทธ์ 
- โครงการ (Project) 

4.  ประชุมร่วมกับวิทยากร (ครั้งที่ 2)วันที่ 26 -27 มกราคม 2562  
- การท า Strategic Theme (ท างานแบบ Value Chain) 
- การก าหนด Indicators 

5.  ประชุมจัดท าแผนฯ 20 ปี (ต่อ) วันที่ 1, 8 กุมภาพันธ์ 2562  

ก าหนดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งต่อไป วันที่ 15-16 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุม 2601 เวลา 09.00-16.00 น. 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
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2. การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1  
(ร่วมกับวิทยากร ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) วันที ่15-16 ธันวาคม 2561 และ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ห้องประชุม 2601 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  

1. อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. รองศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ สุวรรณสน คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
7. อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
8. อาจารย์ บุษบาบรรณ ไชยศิริ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
9. อาจารย์ ดร.สุจินดา สถิรอนันต์ หัวหน้างานแผนและบริหารความเสี่ยง 
10. อาจารย์ ดร.วรสิทธิ์ รัตนวราหะ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
11. อาจารย์ ดร.ประยงค์ กีรติอุไร อาจารย์ประจ างานประกันคุณภาพการศึกษา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ วานิชชัชวาล Chif Technology Officer 
13. อาจารย์ นิตยา นิยมไร่ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
14. อาจารย์ บุญชณัฎฐา สุขเสมอ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
15. อาจารย์ วีระยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
16. อาจารย์ พรทิพย์ นิพพานนท์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
17. อาจารย์ อังควิภา แนวจ าปา อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
18. อาจารย์ ศศิวิมล เปียหมื่นไวย อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
19. อาจารย์ อธิต ทิวะศะศิธร์ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
20. อาจารย์ ชุติญาภัค วาฤทธิ์ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
21. อาจารย์ ธมนวรรณ ป้อมสนาม อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
22. อาจารย์ ปานจิต นามพลกรัง อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
23. อาจารย์ ศริญญา นาคสระน้อย อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
24. อาจารย์ นิภาพร พชรเกตานนท์ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
25. รตอ.หญิง ปทิตตา ทรวงโพธิ์ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
26. อาจารย์ ดร.ณัฐสุรางค์ ยะสูงเนิน อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
27. อาจารย์ ดร.จิตติมา กุลวงค์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
28. อาจารย์ จักริน วงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
29. อาจารย์ ศุภฤกษ์ กอบัว อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
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30. อาจารย์ ดร.จินตนา วีระปรียากูร อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
31. อาจารย์ ดร.ประณต นาคะเวช อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
32. อาจารย์ บุศรา ส าราญเริงจิตต์ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
33. อาจารย์ กัญนิกา อยู่ส าราญ อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
34. อาจารย์ พจนีย์ พุฒนา อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
35. อาจารย์ ศรีสกุล ชนะพันธ์ อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
36. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ อุดมพร ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
37. อาจารย์ ณัฏฐ์ปวินท์ ดีศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักอธิการบดี 
38. อาจารย์ วิสิฐศักดิ์ รักพร ผู้อ านวยการส านักพัฒนานักศึกษา 
39. อาจารย์ สาวิตรี ศิริทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน หัวหน้างานสหกิจศึกษา 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต อุชายภิชาติ หัวหน้างานวิจัย 
42. อาจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ หัวหน้างานบริการวิชาการ 
43. อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต หัวหน้าศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด 
44. อาจารย์ ดร.อ านาจ อยู่ค า หัวหน้างานการจัดการความรู้ 
45. อาจารย์ นพดล สุ่มมาตย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา 
46. อาจารย์ ชลธี ศิลา หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
47. อาจารย์ อุษา ไขขุนทด หัวหน้างานห้องสมุด 
48. อาจารย์ จิตชญา กรสันเทียะ อาจารย์ประจ าห้องสมุด 
49. อาจารย์ อมรรัตน์ คลองโนนสูง เจ้าหน้าที่ส านักการคลัง 
50. นางสาว สายสมร ผลอินทร์มะเริง เจ้าหน้าที่ส านักอธิการบดี 
51. นางสาว สุชาดา ชัยหะนาม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด 
52. นางสาว สุพัตรา กอบพิมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
53. นาง ณัฏยา พรศักดา เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
54. นางสาว เบญจพร สุขยอดพะเนา เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
55. นางสาว อารีย์ลักษณ์ ประการแก้ว เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
56. นางสาว นิภาพร ใจปานแก่น เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
57. นางสาว มาณิการ์ สวนหนองปลิง เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 
58. นางสาว อุมาพร กระจ่างโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 
59. นางสาว รัตนา อักษรกลาง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับวิทยากร รองศาสตราจารย์  
ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ และผู้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี และได้
มีนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดังนี้ 

วิสัยทัศน์   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม 
พันธกิจ 
1. ด้านผลิตบัณฑิต (ผลลัพธ์ผู้เรียน) ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ สามารถปรับตัวเข้ากับ

การเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้กับสถานประกอบการ สังคม และประเทศชาติ 
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบสัมมาชีพ 

2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ที่เป็นรูปธรรม  

3. ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการ สร้างความ
เข้มแข็ง และความยั่งยืนแก่ชุมชน และสังคม 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

5. ด้านบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมและแนะน าวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์  

จากการประชุมมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมอง โดยสรุปได้ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยเอกชนสรา้งสรรค์นวัตกรรม ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต” 
เป้าหมาย 5 ป ี เป้าหมาย 10 ป ี เป้าหมาย 15 ป ี เป้าหมาย 20 ป ี

Transformative 
Lifelong Learning 

Organization 
การปฏิรปูองค์กรเพื่อก้าวสู่

มหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

Innovation for Lifelong Learning 
University 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาผลงาน 
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

ASEAN Innovation and 
Lifelong University 

มหาวิทยาลัยที่ได้รบัการยอมรบั
ระดับอาเซยีนด้านนวัตกรรมและ

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

International Lifelong Education and 
Innovation  

มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคุณภาพระดบัสากลสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตลอดชวีิต 

พันธกิจ 

1. การผลิตบณัฑิต 2. การวิจัย 3. การบริการวิชาการ 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5. การบรหิารจดัการ 

ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
หลักสูตรนวัตกรรม เพื่อ

ตอบสนองต่อการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้ง
งานวิจัยเชงินวัตกรรมที่มี 
Impact สูงต่อประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม
บริการวชิาการสูชุ่มชนและสังคม

อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้ง
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่นสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีท่ันสมัยและมี

ประสิทธภิาพ 
โดยใช้หลักธรรมาภบิาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
กลยุทธ์ 

1. สร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและ
หลากหลายสนองต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ  
3. จัดต้ังสถาบัน (วิทยาลัย)
นวัตกรรม  
4. จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เพื่อสนองความต้องการ
ของผู้เรียน 
5. พัฒนาอาจารย์ให้เป็น 
Innovative Teacher 
6. สร้างหลักสูตรนวัตกรรมที่เป็น 
Joint Degree ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
7. การสร้างคุณลักษณะบัณฑิต 
4.0  

กลยุทธ์ 
1. สร้างเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรม 
2. สร้างงานวิจัยนวัตกรรมโดยบูรณา
การศาสตร์ 
3. พัฒนาศาสตร์เป็น Innovation 
Teacher 
4.  ส่งเสริมการตีพิมพ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ 
5. การท าผลงานวิจัย นวัตกรรมบน
โจทย์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
6. การหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อ
สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย
นวัตกรรม 

กลยุทธ์ 
1. ส ารวจและพัฒนาหลักองค์ความรู้/
สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
2. ยกระดับมาตรฐานชุมชนให้เป็นชุมชน
ต้นแบบของภูมิภาค/ประเทศ 
3. บริการวิชาการจากนวัตกรรมที่ผลิตข้ึน 
(จากนักศึกษา/อาจารย์) 
4. การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย 
5. จัดต้ังศูนย์บริการวิชาการแบบครบ
วงจร 
6. การสร้าง Digital Content เพื่อการ
บริการวิชาการ 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 
8. การบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพื่อ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

กลยุทธ์ 
1. ฐานข้อมูลออนไลน์ทาง
วัฒนธรรม 
2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและการเข้าถึงนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3. การพฒันาศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์การ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมเสมือนจริง 
(3D) 
4. เผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ 
5. สร้างมูลค่าวัฒนาธรรมด้านการ
ท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 
2. เพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
บริหารจัดการ 
5. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อ
สังคมและชุมชน (CSR) 
6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยช่องทางที่
หลากหลายในการเพิ่มผู้เรียน 
7. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าฯ เพื่อร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยและชุมชน 
8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
9. พัฒนาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่ต่อ
ผู้เรียนในยุคดิจิทัล 
10. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
11. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทาง
มหาวิทยาลัยให้คล่องตัวและทันสมัย 
12. เพิ่มช่องทางการให้บริการนักศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัล 
13. พัฒนาห้องสมุดเป็น E-Library Strategies  
14. เป็นมหาวิทยาลัย Convenient St.  
15. Smart University 

โครงการ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเดิม 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
เพื่อรองรับ Lifelong learning
แผนแม่บท 
3. โครงการการตลาดเชิงรุก 
4. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

1. โครงการเพื่อการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแล้วต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
(สิ่งประดิษฐ์) ลดเชิงส ารวจ 
2. การน าวิจัยต่อยอด (Value chain 
research)  
3. การเป็น partner วิจัยเชิงบูรณา
การ 
4. วารสารออนไลน์ e- journal มุ่ง
ไป international  
5. จัดท า Research data base  

1. พัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม 
2. พัฒนาชุมชนสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน  
3. พัฒนารูปแบบการบริกาวิชาการเพื่อ
สร้างรายได้ 
 

1. แผนการจัดการองค์ความรู้
วัฒนธรรมท้องถ่ินโคราช 
2. การสร้างมูลค่าวัฒนธรรมด้าน
การท่องเที่ยว 
3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 
4. แผนการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและการเข้าถึงนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
5. โครงการ Best university GCE 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและบุคลากรด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
7. แผนแม่บทด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการสร้างเอกลักษณ์ทางการตลาดให้
ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบับย่อ) 

งานที่ต้องด าเนินการต่อ 
1. ก าหนด Disruptive Team และ Disruptive IT โดยจัดประชุมร่วมกับตัวแทนบุคลากรจากทุก

หน่วยงานเพื่อทบทวนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ก าหนดโครงการส าคัญ (Strategic Project) ในระยะที ่1-4 รวมถึง
การก าหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายความส าเร็จรายปีในระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) 

2. จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 20 ปี และแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 1  
(ปีการศึกษา 2563-2565) (Transformation Plan) 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.  
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3. การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-
2565) ด้านการผลิตบัณฑิต วันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 2601 อาคารมุข-ปราณี 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐยา บุญกองแสน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ สุวรรณเสน คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
5. อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. อาจารย์ ดร.สุจินดา สถิรอนันต์ หัวหน้างานแผนและบริหารความเสี่ยง 
7. อาจารย์ อุบลวรรณ เลิศนอก อาจารย์ประจ างานประกันคุณภาพการศึกษา 
8. อาจารย์ บุญชณัฎฐา สุขเสมอ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
9. อาจารย์ รัศม์ิรวี หมั่นประพฤติ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
10. อาจารย์ จักรินทร์ สันติรัตนภักด ี อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
11. อาจารย์ ชุติญาภัค วาฤทธิ์ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
12. อาจารย์ ปานจิต นามพลกรัง อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
13. อาจารย์ ศริญญา นาคสระน้อย อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
14. อาจารย์ นิภาพร พชรเกตานนท์ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16. อาจารย์ พิสิฐพงศ์ แป้นทอง อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17. อาจารย์ วริญทร เจนชัย อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18. อาจารย์ สาวิตรี วงค์เพ็ชร อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกตุกระทุ่ม อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถ อภินนท์ธีระศักดา อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
21. อาจารย์ ดร.จินตนา วีระปรียากูร อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
22. อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
23. อาจารย์ ประภัสสร กองทอง อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
24. อาจารย์ กฤตย์ษุพัช สารนอก อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
25. อาจารย์ กฤติยาณี ธรรมสาร อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
26. อาจารย์ ธนบดี ชุ่มกลาง อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
27. อาจารย์ วรารัตน์ สังวะลี อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
28. อาจารย์ บุศรา ส าราญเริงจิตต์ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
29. อาจารย์ ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
30. อาจารย์ ธีรเดช จีนจะโปะ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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31. อาจารย์ รังสรรค์ ตาลจรัส อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ หัวหน้างานวิชาการ 
33. อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต หัวหน้าศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด 
34. อาจารย์ ชลธี ศิลา หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
35. นาย ตรีชา เพ็ชรดี เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนานักศึกษา 
36. นางสาว ผกาวรรณ ปราสาทสูง เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 
37. นางสาว มาณิการ์ สวนหนองปลิง เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 
38. นางสาว อุมาพร  กระจ่างโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และอาจารย์ ดร.สุจินดา 
สถิรอนันต์ หัวหน้างานแผนและบริหารความเสี่ยง กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 
20 ปีที่ผ่านมา และกิจกรรมที่ต้องด าเนินการต่อ โดย อาจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ ประธานกรรมการทีม
สร้างสรรค์งานยุทธศาสตร์ บรรยายแนวคิดการใช้ Design Thinking ในการด าเนินการระดมความคิดเห็น  

บรรยายแนวคิด Design Thinking 
1. Empathy คือ การท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใด จ าเป็น

จะต้องระบุและเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจท าได้โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต หรือการจ าลองสถานการณ์
เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

2. Define คือ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษากลุ่มเป้าหมาย หรือเรียกอีกอย่างว่า Point of 
view หากก าหนดได้ชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร (Problem Statement) จะท าให้การท างานในขั้นตอน
ต่อไปง่ายขึ้น 

3. Ideate คือ การสร้างความคิดโดยมุ่งไปในแนวทางการแก้ไขปัญหาให้มากและหลากหลายที่สุด  
ซึ่งความคิดที่สร้างขึ้นจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ก าหนด (ข้ันตอน Define)  

4. Prototype คือ การท าแบบจ าลอง เพ่ือให้ความคิดที่ได้ในขั้นตอน Ideate เห็นภาพมากขึ้น โดย
การสร้างแบบจ าลองนี้ไม่จ าเป็นต้องสร้างเป็นวัตถุเสมอไป อาจจ าลองในรูปแบบสถานการณ์หรือการให้บริการ
ให้เกิดประสบการณ์ได้เสมือนจริง (Experience) 

5. Test คือการทดสอบ โดยการน าแบบจ าลองที่สร้างขึ้นไปทดสอบกับผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือผล
การตอบรับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อไป 

กลุ่มด้านการผลิตบัณฑิต 
ขั้นที่ 1 การระบุกลุ่มเป้าหมาย 
ค าถาม: เราจะพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างไร เพ่ือน ามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ผลจากการระดมความคิดกันว่า LIFE-LONG EDUCATION สนองต่อ USER กลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
1) กลุ่มวัยเรียน ได้แก่ ปฐมวัย, ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
2) กลุ่มท างาน ได้แก่ กลุ่มท างานอิสระ เช่น แม่ค้าออนไลน์ คนท างานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
และไม่มีงานท า: แม่บ้าน เมียฝรั่ง นักการเมือง ธุรกิจส่วนตัว นักบวช ลูกจ้าง 
3) กลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุและวัยเกษียณอายุ 
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2. ท า Stakeholder Map เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 2 การระบุปัญหา 
ค าถาม: มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่จะท าให้ผู้เรียนเหล่านี้จะไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน มีดังนี้ 

1. กลุ่มวัยเรียน มีดังนี ้
1) อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
2) ไม่ตั้งเรียน เกิดจากสิ่งเร้าที่ไม่น่าสนใจ ติดเพ่ือน 
3) เด็กเรียนร่วม ท าครูหนักใจ (กลุ่มเด็ก LD) 
4) ครอบครัวไม่มีทุนในการศึกษา 
5) การเดินทางไม่สะดวก 
6)  ติดเพ่ือน ติดแฟน ติดยา ปัญหาท้องในวัยเรียน 
7) หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
8) ขาดเป้าหมาย ไม่มีการวางแผน ไม่มีความรับผิดชอบ  

2. กลุ่มท างาน มีดังนี ้
1) ไม่มีเวลาเนื่องจากต้องท างานประจ า  
2) เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ไม่สนับสนุน ท าให้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ 
3) ติดปัญหาเรื่องการเงิน 
4) ปัญหาครอบครัว 
5) การเดินทางไม่สะดวก 

3. กลุ่มผู้สูงอายุ มีดังนี ้
1) ขาดความรู้ขั้นพ้ืนฐาน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
2) การเดินทางไม่สะดวก 
3) ปัญหาสุขภาพ 

ค าถาม: ระดมความคิดว่าจะน าปัญหา หรือ Pain Point ไหนมาท าการแก้ไข ดังนี้ 
      1. ปัญหาเรื่องหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีแนวทางแก้ไข คือ บูรณาการหลักสูตร
ข้ามศาสตร์, จัดท าหลักสูตรสั้น มีหลักสูตรที่หลากหลาย, มีช่องทางการเรียนที่หลากหลาย 

1) กลุ่มวัยเรียน 2) กลุ่มท างาน 3) กลุ่มผู้สูงอายุ 
 

1) คณะวิชา/หนว่ยงานสนับสนุน   2) คณาจารย์  
3) สถาบันนวัตกรรม                 4) คณะผู้บริหาร 

 1) ผู้ประกอบการ: บริษัท หา้งร้าน    
2) หน่วยงานราชการ    
3) หน่วยงานเอกชน                     
4) สถาบันการเงิน    
5) ผู้ปกครอง สถาบันครอบครัว       
6) นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาแห่งชาต ิ20 ปี    
7) สถาบันการศึกษา 
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2. ปัญหาด้านเงินทุนในการศึกษาต่อ มีแนวทางแก้ไข คือ ใช้หลักสูตร WIL เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนคู่
การท างาน, ท าระบบผ่อนช าระรายเดือนในรูปขั้นบันได, ปรับแบบการเรียนการสอนเป็นแบบทางไกล/ตาม
อัธยาศัย/ต่อเนื่อง/ลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการเรียน, สรรหาทุนภายนอกเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

3. ปัญหาด้านเทคโนโลยี มีแนวทางแก้ไข คือ พัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
การให้บริการม, สร้าง App VU และแอปพลิเคชั่นและเวปเพจที่ใช้ง่ายและรองรับทุกระบบปฏิบัติการ, เพ่ิม
ทางเลือกในการสื่อสาร 
     4. ปัญหาเรื่องเวลา มีแนวทางแก้ไข คือ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอนนอกเวลาท างาน
ปกติ (หลักสูตรภาคค่ า) 

ขั้นที ่3 การระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา 
1. สรุปไอเดีย 10 ไอเดีย ที่มีคะแนนมากท่ีสุด มีดังนี้ 
   1) จัดหลักสูตรร่วมสร้าง โดยการ MOU หน่วยงานภายนอก (สถานประกอบการ สถานศึกษา ขุมชน) 
   2) จัดหลักสูตรร่วมระหว่าง LAW @ Business @ Accounting 
   3) หลักสูตรระยะสั้น  
2. เลือกไอเดียที่เหมาะสมที่สุดมา หรือผสมกับไอเดียอื่นๆจนเป็นแนวคิดท่ีเหมาะสม แล้วน ามาใส่

รายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 
   1) จัดหลักสูตรร่วมกับสร้าง โดยการ MOU หน่วยงานภายนอก (สถานประกอบการ สถานศึกษา 

ชุมชน) 
ขั้นตอนการสร้างหลักสูตร  
- ส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการและผู้เรียน  
- ออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ความรู้ เช่น หลักสูตรผู้ดูแลเด็กก่อน 
วัยเรียน (ปฐมวัย) ผู้ที่เก่ียวข้อง คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น 

2) หาหน่วยงานสนับสนุนในการผลิตสื่อออกเผยแพร่สื่อ 
3) จัดท าสมรรถนะของผู้สอนและสร้างแรงจูงใจผู้เรียน 
4) ออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นให้เกิด Learning Outcome ตามหลักสูตรที่จะสอดคล้องกับ

สมรรถนะของผู้เรียน 
5) ออกแบบการวัดและประเมินผลอย่างเที่ยงตรง 
6) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยพัฒนา Soft  Skill  
7) ประสานงานหาแหล่งทุนการศึกษา 
8) พัฒนาผู้สอนให้เกิดสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงค์ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ขั้นที่ 4 การสร้าง Prototype 
 1. การพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองต่อ Life Style ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยเป็นหลักสูตร
ปริญญาและหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
 2. กลุ่มผู้เรียน: นักเรียน ผู้มีงานท าแล้ว ผู้ที่ไม่มีงานท า  
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User Journey 
 

 USER  

 

มีงานแล้ว  ไม่มีงาน(ทั่วไป) 
   

ระบบปกติ  
ทฤษฎี (ออนไลน์) 

มี VU link ระบบกลาง 
 
 

ปฏิบัติ(ท างาน) 
สอบเข้าสถานประกอบการ 

     
   ได้งาน 100% 

 
   

 คณะ  
   

 สาขา  
   

 สาขาอาชีพ  บริษัท  
 

 หน่วยงานคัดหาสถานประกอบการ  
   

 สมัครเรียน  
   

 ส่งเข้าท างาน/เรียน  
   

การจัดหลักสูตร 
   ผู้ศึกษาที่อยู่ในตลาดแรงงานเข้าระบบผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานโดยมีรายได้ระหว่างเรียน 
   - ศึกษาท่ัวไป (ระบบออนไลน์/ทางไกล)  
   - วิชาชีพ/ปฏิบัติ (ผูกโยงกับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ)  
   - ปฏิบัติงานจริง / ท างานปกติ / มีค่าตอบแทน 
   - ทุกคณะวิชาก าหนดเป้าหมาย ผู้ประกอบการที่หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิต 
   - ส ารวจความต้องการด้านคุณสมบัติผู้เรียนจากผู้ประกอบการ 
   - ด าเนินการหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการ โดยมีรูปแบบหลักสูตร คือ แบบปริญญาและหลักสูตรสั้น 
   - การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช่น การเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ (SMART AGING) 

หลักสูตรระยะสั้น 
การเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ - SMART AGING 

S Sustainable มั่นคง 
M Money มั่งค่ัง 
A Aging Quality Of Life ยั่งยืน 
R Respect  
T Technology  
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ต้องรู้ ควรรู้ อยากรู้/อยากท า 

3 อ 

- อาหาร 

- ออกก าลังกาย 

- อารมณ์ 
- สุขภาพกาย 

- ผู้ดูแล ต้องมีความรู้และทักษะ 

กฎหมาย 

- พินัยกรรม 

- สวัสดิการ 

- สิทธ ิ

IT 

จิตอาสา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ลงทุน เช่น หุ้น อาชีพเสริม 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aging 
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4. การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-
2565) ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ วันที ่29-30 เมษายน 2562  
ณ ห้องประชุม 2601 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

3. อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. อาจารย์ ดร.สุจินดา สถิรอนันต์ หัวหน้างานแผนและบริหารความเสี่ยง 

5. อาจารย์ อุบลวรรณ เลิศนอก อาจารย์ประจ างานประกันคุณภาพการศึกษา 

6. อาจารย์ สาลินี ลิขิตพัฒนะกุล อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
7. อาจารย์ พรพิรุณ ธัญญะศรี อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
8. อาจารย์ บุญชณัฎฐา สุขเสมอ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
9. อาจารย์ เพียงพล เจริญพันธ์ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
10. อาจารย์ รัศม์ิรวี หมั่นประพฤติ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
11. อาจารย์ วีระยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
12. อาจารย์ พรทิพย์ นิพพานนท์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
13. อาจารย์ ดร.สุขุมาล เกิดนอก อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

14. อาจารย์ จักรินทร์ สันติรัตนภักด ี อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

15. อาจารย์ ชุติญาภัค วาฤทธิ์ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

16. อาจารย์ อธิต ทิวะศศิธร์ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

17. อาจารย์ อังควิภา แนวจ าปา อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
19. อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
20. อาจารย์ ดร.สุดา หันกลาง อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
21. อาจารย์ ศริญญา นาคสระน้อย อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
22. อาจารย์ สุมนทิพย์ บุญเกิด อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
25. อาจารย์ ดร.ยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26. อาจารย์ ดร.จิตติมา กุลวงค์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
27. อาจารย์ กฤษฎา วิไลลักษณ์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
28. อาจารย์ พิสิฐพงศ์ แป้นทอง อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
29. อาจารย์ วริญทร เจนชัย อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
30. อาจารย์ สาวิตรี วงค์เพ็ชร อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถ อภินนท์ธีระศักดา อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
32. อาจารย์ ดร.ด ารง แสนสิงห์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
33. อาจารย์ ดร.จินตนา วีระปรียากูร อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
34. อาจารย์ ดร.ประณต นาคะเวช อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
35. อาจารย์ ดร.ปานัฏสิริ จันทร์สิริ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
36. อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
37. อาจารย์ กฤตย์ษุพัช สารนอก อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
38. อาจารย์ ประภัสสร กองทอง อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุง กุลชาติ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
40. อาจารย์ ธีรเดช จีนจะโปะ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
41. อาจารย์ นงนุช เสนค า อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
42. พันต ารวจตรีหญิง ดร.พูนรัตน์ ลียติกุล อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
43. อาจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
44. อาจารย์ ดร.วลัญช์ชยา เขตบ ารุง อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
45. อาจารย์ จิราภรณ์ ประธรรมโย อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
46. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ อุดมพร ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต อุชายภิชาติ หัวหน้างานวิจัย 

48. อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต หัวหน้าศูนย์บริหารสื่อสารการตลาด 

49. อาจารย์ ชลธี ศิลา หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

50. อาจารย์ ตรีชา เพ็ชรดี อาจารย์ประจ าส านักพัฒนานักศึกษา 

51 นางสาว ผกาวรรณ ปราสาทสูง เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 

52 นางสาว มาณิการ์ สวนหนองปลิง เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 

53 นางสาว อุมาพร  กระจ่างโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ ประธานในที่ประชุม ได้แนะนะวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ 
ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือ
ระดมสมอง ซึ่งสามารถสรุปการประชุมได้ตาม Workshop แต่ละหัวข้อดังนี้  
1. ผู้รับบริการในการพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อน ามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" มีใครบ้าง 

1.1 ด้านการวิจัย มีดังนี้ นักวิชาการ, นักวิจัย, นักศึกษา, หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน, กลุ่มบุคคล 
(เกษตรกร ชาวบ้าน), อาจารย์ (ใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ), เจ้าของแหล่งทุน (ผู้ให้ทุนวิจัย), 
สถานประกอบการ  

1.2 ด้านการบริการวิชาการ มีดังนี้  สถานศึกษาชุมชนใกล้ เคียงสถานศึกษา, ภาคธุรกิจ 
(ผู้ประกอบการ), ผู้สูงอายุ/ ผู้ดูแล, องค์กรภาครัฐ, ประชาชนทั่วไป, บุคลากรทางศาสนา (พระสงฆ์), องค์กรไม่
แสวงหาก าไร, เกษตรกร 
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2. สร้าง stakeholder map เพื่อศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องท้ังหมด  
2.1 ด้านการวิจัย 

 
      1. นักวิจัย/ นักวิชาการ/ แหล่งทุน 

2. สถาบันศึกษา (อาจารย/์ นักเรยีน/ นักศึกษา), 
สถานประกอบการ, ชุมชน, ประชาชนท่ัวไปและผู้ที่
ได้รับผลกระทบด้านงานวิจัย 

        3. ภาครัฐ/เอกชน 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ด้านงานบริการวิชาการ 
1. มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/คณะวิชา/สาขา/ อาจารย์/ 
นักศึกษา/ นักเรียน 

      2. เครือข่าย     
              3. สถานประกอบการ 
         3.1 เอกชน (ผู้ประกอบการ, โรงงาน, ห้างร้าน, 
                           สถานประกอบการ 
        3.2 ภาครัฐ (อบต., อบจ., จังหวัด, สถานศึกษา, 
             หอการค้า) 
        3.3 ภาคประชาชน (ชุมชนใกล้เคียง/ รอบนอก,  
             ผู้ด้อยโอกาส, อสม., พระภิกษุ, ผู้สูงอายุ) 
 
 
3. ปัญหาและอุปสรรคใดบ้างท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ  
    3.1 งานวิจัย มีปัญหาและอุปสรรคแยกเป็นแต่ละด้านดังนี้ 
         1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ เรื่องของงบประมาณ/ทุนวิจัยไม่เพียงพอ, ไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาค้นคว้า, 
ฐานข้อมูลในการท าวิจัยมีน้อย, ผู้ท าวิจัยมีความรู้ ความสามารถน้อย ขาดทักษะภาษาอังกฤษ , ไม่มีเวลาใน
การท าวิจัย, ขาดแรงจูงใจ ผลตอบแทนและแรงสนับสนุน, ไม่มีโอกาสในการรับรู้และร่วมแก้ปัญหา, 
กระบวนการพิจารณาทุนวิจัยล่าช้า 
 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การสนับสนุน e-Journal, ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมในการท าวิจัย 
ใช้เวลาไปกับภาระงานอ่ืนๆ ด้วย, ด้านความรู้สึก (งานวิจัยเป็นงานที่ต้องท าต่อเนื่องและใช้เวลานาน ถ้าขาด
ความต่อเนื่องในการท าวิจัยจะเกิดวามล่าช้า) 
 3) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ไม่มีแหล่งทุนวิจัย, แหล่งทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ , เครือข่ายความร่วมมือจาก
องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 
 4) ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ปัจจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่น้อย, วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าวิจัยไม่เพียงพอ 

ก 

                            
 
 
 
2 

1 

ก 

                            
 
 
2 

1 

3 

2 

3 
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4. จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
4.1 งานวิจัย 

1. ศักยภาพของนักวิจัย/ ความสามารถในการท าวิจัย 2. แรงจูงใจในการท าวิจัย 
3. แหล่งทุนวิจัย/ งบประมาณไม่เพียงพอ  4. ระยะเวลาในการท าวิจัย 
5. แหล่งข้อมูล/ ฐานข้อมูลในการท าวิจัย   6. งานวิจัยที่ขาด Impact ต่อสังคม 
7. วัสดุ/ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยไม่เพียงพอ 8. การเข้าถึงในการตีพิมพ์เผยแพร่ 
9. ระบบเชื่อมต่อ/ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยต่อการท าวิจัย 10. ภาระงานอื่นๆ 
11. กระบวนการพิจารณาทุนซับซ้อน 

4.2 งานบริการวิชาการ 
1. งบประมาณไม่เพียงพอ การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
2. การวางแผน, ขาดพ้ืนที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการ 
3. ความร่วมมือ, การสร้างเครือข่าย, ขาดเครือข่ายทางวิชาการ, การประสานงานพ้ืนที่ใช้เวลานาน 
4. จ านวนผู้ให้บริการต่อจ านวนผู้รับบริการไม่ครอบคลุม ท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
5. Product และ Branding ขาดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการ 

5. แยกปัญหาต่างๆตามประเด็นของ Impact (ผลกระทบ) และ Effort (ความพยายาม) 
5.1 งานวิจัย มีดังนี้ 

1. ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Impact (ผลกระทบสูง) – Low Effort (ใช้ความพยายามต่ า) 
- ศักยภาพนักวิจัย เครื่องมือไม่ทันสมัย  - ภาระงานที่ไม่เหมาะสม 
- ระยะเวลาในการท าวิจัย   - แรงจูงใจ/ ค่าตอบแทน 
- งานวิจัยที่ท าไม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ - ขาดแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
- แหล่งข้อมูล/ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการท าวิจัย - บรรยากาศในการท าวิจัย 
- นักวิจัยท างานวิจัยระดับเล็กๆ ขาด Impact ต่อสังคม 

2. ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Impact (ผลกระทบสูง) –High Effort (ใช้ความพยายามสูง) 
- หัวข้อวิจัยไม่ตรงกับศักยภาพนักวิจัย  - ผู้วิจัยไม่ขอทุนวิจัย 
- โอกาสการตีพิมพ์เผยแพร่   - ทักษะภาษาอังกฤษ 

3. ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม Low Effort (ใช้ความพยายามต่ า) – Low Impact (ผลกระทบต่ า) 
- ขาดระบบพี่เลี้ยง 

5.2 งานบริการวิชาการ 
1. ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Impact (ผลกระทบสูง) – Low Effort (ใช้ความพยายามต่ า) 

- ภาระงาน    - แรงจูงใจ     - ระบบการจัดการ     - ขาดความต่อเนื่องในการท าวิจัย 
2. ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Impact (ผลกระทบสูง) –High Effort (ใช้ความพยายามสูง) 

- ระบบเครือข่าย - งบประมาณ 
3.  ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม Low Effort (ใช้ความพยายามต่ า) – Low Impact (ผลกระทบต่ า) 

- ระบบการจัดการ - ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท างานวิจัย 
4.  ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Effort (ใช้ความพยายามสูง) – Low Impact (ผลกระทบต่ า) 

- หลักสูตรขาดความยืดหยุ่น  - ผู้ใช้ไม่รับรู้ถึงผลประโยชน์ 
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6. พิจารณาปัญหาที่จะน ามาท าการแก้ไขและเสนอไอเดีย 
     6.1 งานวิจัย 

1. Research Festival 
Key Partners Key Activities Value 

Propositions 
Customer 

Relationships 
Customer 
Segments 

- ผู้เชี่ยวชาญ 
- บุคลากร 
- แหล่งทุนวิจัย 
- เครือข่าย/
ผู้ประกอบการ 
- ชุมชน 

- เขียนโครงการ,จดัตั้งคณะท างาน,
ประชุมวางแผน,ออกแบบ
ประชาสมัพันธ์,ลงทะเบียนออนไลน์
,เลือกเรื่องที่สนใจ,จัดหาสถานท่ี,
ระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง,ผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรม,อนมุัติ,เลือก 3 โครงการที่ดี
ที่สุด (รางวัล) 

- ได้เงินทุน 
- ได้เครือข่าย 
- ได้พี่เลี้ยง 
- มีผลงานวิจัย
เพิ่มขึ้น 
- ผลงานด้าน
วิชาการ 
- QA 
- เพื่อนใหม่ 

- Social Media 
- เชิญประชุม 
- ศูนย์ประสานงาน 

- นักวิจัย 
- นักศึกษา 
(ภายใน/
ภายนอก) Channel 

- Online, เว็ปเพจ 
- หนังสือเวียน 
(ภายใน/ภายนอก) 
- Social Media 
- แถลงข่าว 
- Application 
online บนมือถือ/
computer 

Key Resources 
- บุคลากร        - สถานท่ี   
- งบประมาณ    - Network 
- Database 

Cost Structure 
 - ค่าจัด Event     - ค่าอาหาร, อาหารว่าง     - ค่ารางวัล      
 - ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ     - ค่าของที่ระลึก - ค่าวัสด/ุ อุปกรณ ์

Revenue Streams 
 - ค่าลงทะเบยีน     - เงินทุนภายนอก 
- ผลงานวิจัยและชื่อเสียง     - อื่นๆ 

2. Research Aventure 

Key Partners Key Activities Value Propositions Customer 
Relationships 

Customer 
Segments 

- วิทยากร 
- ผู้ให้ทุน 
- เครือข่าย 
- Reviewer 
- Clinic วิจัย 
- ส านักวิจัย 
 

- จัดท าโครงการ 
- ประกาศ/คดัเลือก 
- จัดระบบเรื่องทุน 
- จัดระบบบริหารจดัการ
เวลา/ภาระงาน(วิจัย) 
- น าเสนอวิชาการ/ประชุม 
- สิ่งตีพิมพ ์

- นักวิจัยเงินร้อยเป็นเงิน
ล้าน 
- From on one to 
Scopus 
- First class service 

- เลือกสัดส่วนภาระงาน
ในการท าวิจัย (เวลา) 
- เลือกพัฒนาศักยภาพ
ของ Aventure 

- Aventure 
(อาจารย์ทุกคน
มีสิทธ์ิ ไม่คดั
ออกคัดเข้า
อย่างเดียว) 

Channel 
- Web site: ส านักวิจัย 
- คณะวิชา 
- Line/Facebook 
- Clinic วิจัย 

Key Resources 
-Database     - ทุนวิจัย (ไม่อั้น) 

Cost Structure 
- Cost วิทยากร     - Database       - รางวัล     - ระบบตีพิมพ์เผยแพร่                                    
- ระบบสนับสนุนด าเนินการวิจัย (ทุน) 

Revenue Streams 
 - Super Aventure (ปกป้อง ม.วงษ์) 
- Paper ระดับ Scopus    - Innovation 
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  6.2  ด้านงานบริการวิชาการ 
1. User Journal (ท าทัวร์สุขภาพ: ชราลาลั้ลลา ชีวามีสุข) 

Key Partners Key Activities Value 
Propositions 

Customer 
Relationships 

Customer 
Segments 

ผู้สูงอายแุละ
บุคคลที่สนใจ 

- ทริป 3 วัน 2 คืน 
- กิจกรรมนวด ปาร์ตีผู้้สูงอาย ุ
Long-life Wonderful Life 
Adventure game 
- กิจกรรมงานอดิเรก สรา้งอาชีพ 
- กิจกรรมการคิดเลข ฝึกสมอง 
- กิจกรรมสูงวัย Cyber Hi Light  
การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน  
- ทัวร์สุขภาพ 
- การอบรมให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา
ความรูผ้่านเวปเพจ 

- การเพิ่มรายได้
ของผู้สูงอายุ  
- สุขภาพ  
- การด ารงชีวิต
อย่างไรให้มี
ความสุข  
 

  

Channel 
- กลุ่มหน่วยงานท่ีเข้ามา
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท้องถิ่น, 
ท้องที่,  ชุมชน, กลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

Key Resources 
วิทยากรมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 8 
คณะวิชา 

Cost Structure 
- ค่าลงทะเบียน 

Revenue Streams 
     - ค่าวิทยากร สถานท่ี ค่าสาธารณูปโภค ค่าการท า
ประชาสมัพันธ์ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
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5. การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2563-
2565) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ วันที ่15-16 พฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุม 2601 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา/ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

4. รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

5. รองศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐยา บุญกองแสน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ สุวรรณสน คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
9. อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. อาจารย์ ดร.วิทชย เพียบเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
11. อาจารย์ บุษบาบรรณ ไชยศิริ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ วานิชชัชวาล Chif Technology Officer 
13. อาจารย์ ดร.สุจินดา สถิรอนันต์ หัวหน้างานแผนและบริหารความเสี่ยง 
14. อาจารย์ ดร.ประยงค์ กีรติอุไร อาจารย์ประจ างานประกันคุณภาพการศึกษา 
15. อาจารย์ อุบลวรรณ เลิศนอก อาจารย์ประจ างานประกันคุณภาพการศึกษา 

16. อาจารย์ นิตยา นิยมไร่ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
17. อาจารย์ วีระยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
18. อาจารย์ ดร.สุขุมาล เกิดนอก อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
19. อาจารย์ กิตติพงษ์ จันทร์ถาวร อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
20. อาจารย์ จักรินทร์ สันติรัตนภักด ี อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
21. อาจารย์ ชุติญาภัค วาฤทธิ์ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
22. อาจารย์ ธมนวรรณ ป้อมสนาม อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพรรณ อุดมพร อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
24. อาจารย์ ศริญญา นาคสระน้อย อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนิกร กุลวงษ์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
28. อาจารย์ ปิติภูมิ โพสาวัง อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
29. อาจารย์ พิสิฐพงศ์ แป้นทอง อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



 

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580)  
 

110 

30. อาจารย์ วริญทร เจนชัย อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
31. อาจารย์ สาวิตรี วงศ์เพ็ชร อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถ อภินนท์ธีระศักดา อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
33. อาจารย์ ดร.จินตนา วีระปรียากูร อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
34. อาจารย์ กฤตย์ษุพัช สารนอก อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
35. อาจารย์ ศุภฤกษ์ กอบัว อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
36. อาจารย์ สุขุม พระเดชพงษ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุง กุลชาติ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
38. อาจารย์ ธีรเดช จีนจะโปะ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
39. อาจารย์ บุศรา ส าราญเริงจิตต์ อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
40. อาจารย์ เปาลิน เวชกามา อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
41. อาจารย์ จุน หน่อแก้ว อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
42. อาจารย์ พานิช แก่นกาญจน์ อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
43. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ อุดมพร ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
44. อาจารย์ วิสิฐศักดิ์ รักพร ผู้อ านวยการส านักพัฒนานักศึกษา 
45. อาจารย์ สาวิตรี สิริทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
46. อาจารย์ ณัฏฐ์ปวินท์ ดีศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักอธิการบดี 
47. อาจารย์ ดร.มะลิ โพธิ์พิมพ์ หัวหน้างานบริการวิชาการ 
48. อาจารย์ ดร.วันเกษม สัตยานุชิต หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต อุชายภิชาติ หัวหน้างานวิจัย 
50. อาจารย์ ดร.อ านาจ อยู่ค า หัวหน้างานจัดการความรู้ 
51. อาจารย์ นพดล สุ่มมาตย์ หัวหน้างานบริการการศึกษา 
52. อาจารย์ อุษา ไขขุนทด หัวหน้างานห้องสมุด 
53. นาย ชาญชัย ทรงราษี เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนานักศึกษา 
54. นาย เชาวฤทธิ์ ศิลาด า เจ้าหน้าที่คณะนิเทศศาสตร์ 
55. นางสาว ผกาวรรณ ปราสาทสูง เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 
56. นางสาว มาณิการ์ สวนหนองปลิง เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 
57. นางสาว อุมาพร กระจ่างโพธิ์ เจ้าหน้าที่งานแผนและบริหารความเสี่ยง 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้า
ประชุมและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 
2563-2565) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และแนะน าวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แบ่งกลุ่มและมีการระดมสมอง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1.  ปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง ในงานบริหาร และงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จะท าให้ผู้เรียน
ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน? 
    1.1 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ด้านบุคคล มหาวิทยาลัยขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม อาจท าให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ในด้านศลิปวัฒนธรรมได้ไม่ครบถ้วนตามที่ควรจะได้รับและไม่สบความส าเร็จในด้านนี้เท่าท่ีควร 

ด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยมีการจัดงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
ด้านนักศึกษา นักศึกษาให้ความสนใจน้อย เนื่องจากเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือเด็กวัยรุ่นจะมองว่าการท า

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมดูเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและไม่น่าจะท าให้เกิดความสนุกได้ รวมทั้งไม่ค่อยเสนอไอเดีย
ความคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ท าให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้รับข้อมูลไม่
ครบถ้วนและล่าช้า อาจส่งผลให้การมีส่วนร่วมของคนในองค์กรหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนน้อย จึงท าให้
ขาดการเรียนรู้ร่วมกัน   

ด้านภาระงานประจ า ปัญหาด้านภาระงานในด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างเช่นมีภาระงานประจ าที่มาก
เกินไปและการก าหนดภาระงานไม่เหมาะสม  

1.2 ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านบุคคล บุคลากรไม่เพียงพอและมีเวลาน้อย  
ด้านงบประมาณ งบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจ ากัดและไม่เพียงพอ   
ด้านนักศึกษา นักศึกษาให้ความสนใจน้อย 
ด้านประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและล่าช้า 
ด้านภาระงานประจ า มีการก าหนดภาระงานไม่เหมาะสม อาจท าให้เกิดความสับสนและไม่ เข้าใจถึง

บทบาทท่ีได้รับ 
2. แยกปัญหาต่างๆตามประเด็นของ Impact (ผลกระทบ) และ Effort (ความพยายาม) 

2.1 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1) ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Impact (ผลกระทบสูง) – Low Effort (ความพยายามต่ า) 

- งบประมาณมีจ ากัดและไม่เพียงพอ - นักศึกษาให้ความสนใจน้อย 
- ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  - กิจกรรมไม่น่าสนใจ  
- ขาดแรงดึงดูดให้เข้าร่วมกิจกรรม - ขยะมูลฝอยมีมากเกินไป 
- ไม่มีการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้จริง 
- กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีจ านวนน้อยและไม่หลากหลาย 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2) ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Impact (ผลกระทบสูง) – High Effort (ความพยายามสูง) 
- บุคลากร    - การมีส่วนร่วมในองค์กร 
- ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  - สร้างจิตส านึก      
- การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  - ภาระงานประจ า/การก าหนดภาระงานไม่ชัดเจน  
- ระบบการจัดการ   - ไม่ค่อยมีการร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก    

3) ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม Low Effort (ความพยายามต่ า) – Low Impact (ผลกระทบต่ า) 
- ขาดการเรียนรู้ร่วมกัน  - ขาดความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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4) ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Effort (ความพยายามสูง) – Low Impact (ผลกระทบต่ า) 
- ทรัพยากรขาดการดูแลรักษาและผู้ดูแลไม่เพียงพอ  - พ้ืนที่จัดกิจกรรมไม่ค่อยเหมาะสม 
- ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ดูแลรักษาไม่เพียงพอและมีสภาพไม่สมบูรณ์ 

2.2 ด้านการบริหารจัดการ 
1) ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Impact (ผลกระทบสูง) – Low Effort (ความพยายามต่ า) 

- งบประมาณมีจ ากัด   - ระบบการบริหารจัดการไม่ชัดเจน 
- ระบบสารสนเทศไม่ทันสมัย  - ขาดการพัฒนาระบบ IT Website ที่ต่อเนื่อง 
- ขาดระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี  
- การก าหนดภาระงานไม่เหมาะสมกับศักยภาพและภาระงานที่มีอยู่  
- ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ individual development plan 

2) ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Impact (ผลกระทบสูง) – High Effort (ความพยายามสูง) 
- มีค่าตอบแทนน้อย   - อาจารย์และบุคลากรเข้า-ออกบ่อย 
- ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเอง - มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ชัดเจน 
- ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน - ขาดนักการตลาดมืออาชีพ 
- บุคลากรไม่เพียงพอ   - ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีน้อย 
- การท าการตลาดและการประชาสัมพันธ์เป็นเชิงรับ>เชิงรุก  

3) ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม Low Effort (ความพยายามต่ า) – Low Impact (ผลกระทบต่ า) 
- บุคลากรมีเวลาน้อย 

4) ปัญหาที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Effort (ความพยายามสูง) – Low Impact (ผลกระทบต่ า) 
- อัตราก าลังไม่เพียงพอ - ขาดผลงานวิชาการ 
- ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของการประกันคุณภาพ 
- อาจารย์ท าผลงานวิจัยน้อย และเรื่องที่ท าไม่มี impact สูง 

3. สรุปไอเดียความคิดที่ถูกเสนอ จนเป็นแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด 
3.1  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 

1) ส่งเสริมภาพลักษณ์ภายในองค์กร เช่น การใส่ผ้าไทยทั้งบุคลากรและนักศึกษา, ท าตลาดวัฒนธรรม
ภายในมหาวิทยาลัย, ประกวดโต้วาทีภาษาท้องถิ่นให้กับบุคลากรและนักศึกษา, ประกวดการร้องเพลงโคราช
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย, จัดท า Application online เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

2) ประกวดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และขยายสู่เวทีชุมชน , จังหวัด, ภูมิภาคและระดับประเทศ 
เช่น แข่งขันการท าอาหารพื้นบ้านท้องถิ่น (โคราช) 

3) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น น าบุคลากรและนักศึกษาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
4) การประชาสัมพันธ์ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ 
5) เชิดชูผลงานด้านศิลปะ 
6) SEMCOB (S คือ System, E คือ Employment, M คือ Motivation, CO คือ Corporation ทุกคนต้องมี

ส่วนร่วม, B คือ Budget) 
3.2 ด้านการบริหารจัดการ 

1) การพัฒนาบุคคล ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย ,บุคลากรต้องเน้นพัฒนาตัวเองมากขึ้น, การสร้าง
แรงจูงใจ, การตั้งเป้าหมายเรื่องงบประมาณ 
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2) การพัฒนาระบบ ได้แก่ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Plat Form 
3) พัฒนาภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4) มหาวิทยาลัยสู่มืออาชีพ Pro U 

4. Prototype 
   4.1 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
        1. การพัฒนาคนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 1.1 สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ในหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 สร้างช่องทางการสื่อสาร สื่อ แอพพลิเคชั่น เป็นช่องทางให้ความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือผู้ที่  
      เกี่ยวข้อง 
 1.3 การศึกษาดูงาน เพ่ือให้เกิดแนวทาง รูปแบบการด าเนินงานในองค์กร 
 1.4 จัดกิจกรรม สัมมนา workshop แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
รายละเอียดกิจกรรม 

 สร้างสถานการณ์ –ให้เกิดจิตส านึก พบคนที่ใช่ 
 ปลูกจิตส านึก –ให้คนที่ไม่มี 
 สร้างแรงจูงใจ –ให้คนท า 
 เสริมแรง –คนที่ท ามีแรงท าต่อ เช่น ให้รางวัล 
 ให้ความรู้ ปัญญา –คน เช่น จัดคอร์ส training 
 คัดสรร –หาคนที่ใช่ 
 กิจกรรมแคแสดชูช่อ –พัฒนาคน จากนักศึกษาเป็นบุคลากรหรืออาจารย์ 
 รางวัล –ท าแล้วได้ เกิดการอยากท าซ้ า 
 สะกดจิต –รักษา บ าบัดจิต ของคนท่ีไม่มี ปลูกฝังจิตส านึก 
 ล้างสมอง –คนที่ไม่ใช่ TANOS Brain washing เช่น ปลุกระดม จิตวิทยา 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ส าหรับนักศึกษา บุคลากร 
2.1 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (แจกเสื้อ ผ้าไทย บุคลากร นักศึกษา) 
2.2 ประกวดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และขยายสู่เวทีชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ 
2.3 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2.4 ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
2.5 กิจกรรมเชิดชูผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม Best practice ภายในองค์กร 

4.2 ด้านการบริหารจัดการ 
1. Individual Development Plan 

1.1 ก าหนดเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน บุคคล ให้ไปในทิศทางเดียวกันและมีความ
ชัดเจน มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
- คณบดี หัวหน้าสาขา เขียน IDP ของอาจารย์แต่ละคนในระยะ 10 ปีข้างหน้า 
- อาจารย์ท าแผนพัฒนาตนเอง (เป้าหมาย) เสนอคณบดี (ประจ าปี) ด้านการศึกษา, ผลงาน

วิชาการ (ตามเกณฑ์ข้ันต่ า) 
- ทุกคนค านึงถึง GPS (Goal, Plan, Success) และ KPI เป็นส าคัญ  

1.2 มีกระบวนการ/ระบบสนับสนุน 
- ระบบฐานข้อมูล (Data Based) การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
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- ก าหนดค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ บรรยากาศในการท างาน 
- จัด Fast Tract ส าหรับอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (ลดภาระงาน, 

เพ่ิมเวลาท างานวิจัย) 
- ก าหนดเกณฑ์ข้ันต่ าในการท าผลงานพัฒนาตนเองประจ าปี (ของอาจารย์แต่ละคน)  
- Career Path แต่ละต าแหน่งที่ชัดเจน ทั้งอาจารย์และบุคลากร เพ่ือกระตุ้นศักยภาพในการ

ท างาน 
2. Professional University 
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต “มืออาชีพ” 
 

 
 
  
          
                             
 นักปฏิบัติ                                                                       นักปฏิบัติ                                                                                           
          
             
 
 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 
 
 
 

ปัจจุบัน อนาคต 

Professional University 

มีความ
ซื่อสัตย์ 

ขยัน/อดทนสู้งาน มีความเชี่ยวชาญและ 
มืออาชีพมากขึ้น 

มีความซื่อสัตย์ 

มีทักษะที่ใช้ในการ
เปลี่ยนแปลง/พัฒนาใน

อนาคตเพิ่มมากขึ้น 
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ภาคผนวก จ. เอกสารประกอบการประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะท่ี 1 (ปีการศึกษา 2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี  
ภาพองค์กรและเป้าหมายการด าเนินงาน ระยะที่ 1-4 (ประชุมเมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561) 

เป้าหมาย เป้าหมายระยะที่ 1 (2563-2565) เป้าหมายระยะที่ 2 (2566-2570) เป้าหมายระยะที่ 3 (2571-2575) เป้าหมายระยะที่ 4 (2576-2580) 

    ภาพองค์กร 
 
 

 
พันธกิจ 

Transformative Lifelong Learning 
Organization 
การปฏิรปูองค์กรเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Innovation for Lifelong Learning 
University 
มหาวิทยาลยัมีการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  

ASEAN Innovation and Lifelong 
University 
มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการยอมรับระดับ
อาเซียนด้านนวตักรรมและการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

International Lifelong Education and 
Innovation  
มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีคุณภาพระดับสากล 
สร้างสรรค์นวตักรรม ให้โอกาสทางการศึกษา
เพื่อเรียนรูต้ลอดชีวิต 

1. การผลิต
บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 

1. Lifelong (การเรยีนรูต้ลอดชีวติ)  
- ขยายไปยังกลุม่ผูสู้งอายุ เด็กมัธยม 
ผู้ประกอบการ  
เป้าหมาย ร้อยละ 20 
2. Innovation curriculum  
- สร้างกลุ่ม research ท างานวิจัย หา
ความต้องการของกลุ่ม Life long เพื่อ
พัฒนาหลักสตูรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น เด็ก ผู้น าหมู่บา้น หน่วยงานราชการ 
เอกชน คนท างาน ผู้สูงวัย 
- สร้างทีม disruptive เตรยีมความ
พร้อมคณะ ในการสร้างหลักสูตร   
- สร้าง platform ใหม่ ๆ ในการเรียนรู ้

1. Lifelong (การเรยีนรูต้ลอดชีวติ)  
- ขยายไปยังกลุม่ผูสู้งอายุ เด็กมัธยม 
ผู้ประกอบการ และกลุ่มอื่น ๆ ทีส่นใจ 
เป้าหมาย ร้อยละ 40 
2. Innovation curriculum  
- เพิ่มและพัฒนา platform online 
- พัฒนาการตลาดเชิงรุก เพื่อหาผูเ้รียนให้
ได้ตามเป้าหมาย 
- พัฒนาโครงสร้างหลักสตูร ที่รองรับ 
credit bank เพื่อให้ได้วุฒ/ิ
ประกาศนียบตัรในสาขานั้น ๆ  
- สร้างความร่วมมือเครือข่าย joint 
degree ทั้งใน และ ต่างประเทศ 
เป้าหมาย ม ีInnovation curriculum  
ร้อยละ 40 

1. Lifelong (การเรยีนรูต้ลอดชีวติ)  
-  ขยายกลุม่เป้าหมายไปยังตลาด
ต่างประเทศ  
เป้าหมาย ร้อยละ 50 
- หาโอกาสทางการตลาดในการหา
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ 
2. Innovation curriculum  
- เพิ่มหลักสตูรตลาดต่างประเทศ 
- พัฒนาผลงานท่ีมีนวัตกรรมตอบสนอง
ความต้องการ 
- พัฒนาการท างานวิจัย เพื่อดูโอกาสหา
ตลาดใหม ่
- พัฒนานวัตกรรมที่มี impact ระดับชาต ิ
 

1. Lifelong (การเรยีนรูต้ลอดชีวติ) ไม่จ ากดั
อายุผู้เรียน  
เป้าหมาย ร้อยละ 70 
2. Innovation curriculum  
มีหลักสูตรหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
เป้าหมาย ม ีInnovation curriculum  
ร้อยละ 80 
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     เป้าหมาย 

พันธกิจ 
เป้าหมายระยะที่ 1 (2563-2565) เป้าหมายระยะที่ 2 (2566-2570) เป้าหมายระยะที่ 3 (2571-2575) เป้าหมายระยะที่ 4 (2576-2580) 

1. การผลิต
บัณฑิต (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมหลักสูตร non degree, 
online, credit bank  เช่น 
 Construction Innovative 
Curriculum 
 Health Innovation Curriculum 
 Startup Business Curriculum 
 Law for Innovation Curriculum  
 AI Robot Curriculum 

เป้าหมาย มี Innovation curriculum 
ร้อยละ 15 
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

 
 

เป้าหมาย มี Innovation curriculum 
ร้อยละ 60 
 

 

2. การวิจัย มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี 
Impact สูงต่อประเทศ (ระดับ
จังหวัด)  
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม  
ร้อยละ 20  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง  
ร้อยละ 20 

มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี 
Impact สูงต่อประเทศ (ระดับกลุ่ม
จังหวัด)  
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม  
ร้อยละ 40  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง  
ร้อยละ 40 
 

มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี 
Impact สูงต่อประเทศ (ระดับภาค)  
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม  
ร้อยละ 60  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง  
ร้อยละ 60  

มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact 
สูงต่อประเทศอย่างเต็มที่  
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม ร้อยละ 
80  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง ร้อยละ 
80  
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     เป้าหมาย 

พันธกิจ 
เป้าหมายระยะที่ 1 (2563-2565) เป้าหมายระยะที่ 2 (2566-2570) เป้าหมายระยะที่ 3 (2571-2575) เป้าหมายระยะที่ 4 (2576-2580) 

3. การบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพ่ือการบริการวิชาการในรูปแบบ
ออนไลน์  
เป้าหมาย สร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยี (AI) ร้อยละ 10 

เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน์  
ร้อยละ 20 

2. พัฒนางานบริการวิชาการที่มี
รายได้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สนใจหรือ
กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการ
วิชาการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพ่ือการบริการวิชาการในรูปแบบ
ออนไลน์  
เป้าหมาย พัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี (AI)  
ร้อยละ 30 

เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน์  
ร้อยละ 40  
2. พัฒนางานบริการวิชาการที่มี
รายได้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการ
วิชาการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 

1. มีเครือข่ายนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการบริการวิชาการใน
รูปแบบออนไลน์ 
เป้าหมาย มีเครือข่ายนวัตกรรม AI  

ร้อยละ 50 

เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน์  
ร้อยละ 60 

2. พัฒนางานบริการวิชาการที่มี
รายได้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการ
วิชาการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 

1. ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการ
บริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี (AI)  
ร้อยละ 60 

เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน์ ร้อยละ 
80 

2. พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจ
หรอืกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการวิชาการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 
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     เป้าหมาย 

พันธกิจ 
เป้าหมายระยะที่ 1 (2563-2565) เป้าหมายระยะที่ 2 (2566-2570) เป้าหมายระยะที่ 3 (2571-2575) เป้าหมายระยะที่ 4 (2576-2580) 

4. การท านุ
บ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ทาง
วัฒนธรรมและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  

เริ่มต้นท า Data base เชิญปราชญ์
ชาวบ้านมาประชุมร่วมกัน เพ่ือดึง
ข้อมูลของจังหวัดนครราชสีมา  
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมโคราชเพราะมีงานวิจัย
จ านวนมาก   
เป้าหมาย  
- มีฐานข้อมูลชุมชนที่น าข้อมูลเข้า  
ร้อยละ 60  

- มีการเข้าถึงการเผยแพร่ได้ร้อยละ 
60  

- มีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุน
เป้าหมายได้อย่างน้อย 1 ผลงาน 
 
 
 
 
 

 

สร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโคราช  

เป้าหมาย มีการท าหลักสูตรการ
เรียนรู้เส้นทางวัฒนธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและมหาวิทยาลัย 

และมีนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เป้าหมาย  
- มีศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย 1 ศูนย์, 
หลักสูตรเกี่ยวกับเส้นทางวัฒนธรรม 

- มีนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าอย่างน้อย 
1 ผลงาน  
- มีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุน
เป้าหมายได้อย่างน้อย 1 ผลงาน 

ชุมชนและมหาวิทยาลัยมีความ
ร่วมมืออย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวและมีการ
พัฒนาเรื่องราวที่เป็นจุดเด่นเชิง
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม 

เป้าหมาย  
- ชุมชนมีรายได้เพ่ิมจากการ
ท่องเที่ยวและสามารถรักษาความ
ดั้งเดิมของวัฒนธรรมยั่งยืน  
- มีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุน
เป้าหมายได้อย่างน้อย 1 ผลงาน 

มีพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเสมือนจริง (3D) 

เป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเป็น
พิพิธภัณฑ์อย่างน้อย 1 พิพิธภัณฑ์ 
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     เป้าหมาย 

พันธกิจ 
เป้าหมายระยะที่ 1 (2563-2565) เป้าหมายระยะที่ 2 (2566-2570) เป้าหมายระยะที่ 3 (2571-2575) เป้าหมายระยะที่ 4 (2576-2580) 

5. การบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. มีระบบบริหารจัดการเป็น 
Online  

ร้อยละ 50 

2. ผลประกอบการของ
มหาวิทยาลัยเป็นบวก  
3. มหาวิทยาลัยเข้าสู่และเป็น 
Green University  

4. เริ่มสร้างภาพลักษณ์ของ Life 
Long Learning Quality Innovation   

  4.1 มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

  4.2 เพ่ิมช่วงวัยของผู้เรียน 

5. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า ร้อยละ 100  

6.พัฒนาห้องสมุดเป็น E-Library  

ร้อยละ 100  
7. สร้างเครือข่าย partnership ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

1. มีระบบบริหารจัดการเป็น Online  
ร้อยละ 70 
2. ผลประกอบการของมหาวิทยาลัย
เป็นบวก  
3. เป็น Green University ที่เข้า 
Ranking Thai  

4. มีหลักสูตรที่ตอบสนองทุกช่วงวัย 
Life Long Learning Quality 
Innovation5. เป็น Convenient 
University ที่สมบูรณ์  
6. ใช้ระบบประกันคุณภาพระดับ
สากล (AUN-QA)  

7. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนให้
หลากหลายช่วงวัย  
8. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน ร้อยละ 50  

9. สร้างเครือข่าย partnership ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1.   1. มีระบบบริหารจัดการเป็น 
Online ร้อยละ 80 

2. ผลประกอบการมหาวิทยาลัยเป็น
บวก 

3. เป็น Green University 1 ใน 5 
มหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศ  
4. ภาพลักษณ์ของ LIFE LONG 
LEARNING  QUALITY INNOVATION   

5.เป็น Smart University   

6. สร้างเครือข่าย partnership ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

7. ใช้ระบบประกันคุณภาพระดับ
สากล (EdPEX-QA)  
 

1. มีระบบบริหารจัดการเป็น Online  
ร้อยละ 90 
2. ผลประกอบการของมหาวิทยาลัยเป็น
บวก  
3. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่
ยอมรับของสังคม LIFE LONG LEARNING, 
QUALITY, INNOVATION ร้อยละ 90  

4. สร้างเครือข่าย partnership ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 

 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580)  
 

120 

วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยเอกชนสรา้งสรรค์นวัตกรรม ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต” 
เป้าหมาย 5 ป ี เป้าหมาย 10 ป ี เป้าหมาย 15 ป ี เป้าหมาย 20 ป ี

Transformative Lifelong 
Learning Organization 
การปฏิรูปองค์กรเพ่ือก้าวสู่
มหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

Innovation for Lifelong Learning 
University 

มหาวิทยาลยัมีการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ASEAN Innovation and Lifelong 
University 

มหาวิทยาลยัท่ีได้รับการยอมรับระดับ
อาเซียนด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

International Lifelong Education and Innovation 
มหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีคุณภาพระดับสากลสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้โอกาสทางการศึกษาเพ่ือเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พันธกิจ 

1. การผลิตบัณฑิต 2. การวจิัย 3. การบริการวิชาการ 

4. การท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5. การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
หลักสูตรนวัตกรรม เพื่อ

ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้าง
งานวิจัยเชิงนวัตกรรมท่ีมี 
Impact สูงต่อประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
นวัตกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน
และสังคมอย่างม่ันคง ม่ังค่ังและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้าง
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่นสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์
1. สร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่น
และหลากหลายสนองต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานตา่งๆเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและนวัตกรรมทั้งใน
และต่างประเทศ  
3. จัดตั้งสถาบัน(วิทยาลัย)
นวัตกรรม  
4. จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เพื่อสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 
5. พัฒนาอาจารย์ให้เป็น 
Innovative Teacher 
6. สร้างหลักสูตรนวัตกรรมที่
เป็น Joint Degree ทั้งใน
และต่างประเทศ 
7. การสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิต 4.0  

กลยุทธ ์
1. สร้างเครือข่ายงานวิจยั
นวัตกรรม 
2. สร้างงานวิจัยนวัตกรรมโดย
บูรณาการศาสตร์ 
3. พัฒนาศาสตร์เป็น 
Innovation Teacher 
4.  ส่งเสริมการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
5. การท าผลงานวจิัย 
นวัตกรรมบนโจทย์ของ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
6. การหาแหล่งทุนภายนอก
เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัยนวัตกรรม 

กลยุทธ ์
1. ส ารวจและพัฒนาหลักองค์
ความรู้/สร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม 
2. ยกระดับมาตรฐานชุมชนให้เป็น
ชุมชนต้นแบบของภูมภิาค/
ประเทศ 
3. บริการวิชาการจากนวัตกรรมที่
ผลิตขึ้น (จากนกัศึกษา/อาจารย์) 
4. การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย 
5. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแบบ
ครบวงจร 
6. การสร้าง Digital Content 
เพื่อการบริการวิชาการ 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
8. การบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพื่อ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

กลยุทธ ์
1. ฐานข้อมูลออนไลน์ทาง
วัฒนธรรม 
2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและการเข้าถึง
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
3. การพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมเสมือนจริง (3D) 
4. เผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสื่อ
ต่างๆ 
5. สร้างมูลค่าวัฒนาธรรมด้าน
การท่องเท่ียว 
 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการด้านบุคลากร, 
ด้านการเงนิ, ด้านการเรียนการสอน, ด้าน
การวจิัย, ด้านบริการวิชาการ และด้านการ
วางแผน 
2. เพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ 
3. การปรับปรุงภูมทิัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว 
4. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของบุคลากรใน
การบริหารจัดการ 
5. สร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยที่มีตอ่
สังคมและชมุชน (CSR) 
6. ประชาสัมพนัธ์เชิงรกุด้วยชอ่งทางที่
หลากหลายในการเพิ่มผูเ้รียน 
7. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าฯ เพือ่รว่มพัฒนา
มหาวิทยาลัยและชมุชน 
8. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาสู่
มาตรฐานสากล 
9. พัฒนาแหล่งสนับสนนุการเรียนรู้
สมัยใหม่ต่อผู้เรียนในยุคดิจทิัล 
10. สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับภาครฐั
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
11. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทาง
มหาวิทยาลัยให้คล่องตัวและทันสมัย 
12. เพิ่มช่องทางการให้บรกิารนักศกึษาผ่าน
ระบบออนไลนท์ี่สอดคลอ้งกับสังคมดิจทิัล 
13. พัฒนาห้องสมุดเป็น E-Library 
Strategies  
14. เป็นมหาวทิยาลัย Convenient 
Strategies  
15. Smart University 

โครงการ 

โครงการ 
ระยะ 

5 10 15 20 
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ส าหรับการประชุมในครั้งนี้วิทยากรได้ชี้แจงขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล ระยะ 20 ปี ในขั้นตอนที่ 6 การก าหนดกลยุทธ์ และข้ันตอนที่ 7 การก าหนดโครงการส าคัญ (Strategic 
Project)  เพื่อถ่ายทอดสู่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี รวมทั้งการจัดท า Strategy Map มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
20 ปี โดยสรุปได้นี้ 
 ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดกลยุทธ์ผ่านเครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 
 1. การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 
 2. การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ The Competitive Profile Matrix (CPM) 
 3. การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ Rader Technique 
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ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดกลยุทธ์ผ่านเครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  
1.1 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix     

SWOT 
กลุ่มที ่1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

Strength-S 
S1 การมีงานท าของบัณฑิต 
S2 ความหลากหลายของหลักสูตรที่มีให้เลือก 
S3 โครงการบูรณาการเรียนกับการท างาน WILL 
S4 ความคล่องตัว 

Weakness-W 
W1 หลักสูตรไมต่อบสนองต่อเด็กยคุใหม่ 
W2 หลักสูตรวิธีการสอนไม่ตอบสนองต่อเทคโนโลย ี
W3 Facilities ไม่พร้อม 
W4 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก (เครือข่าย) 
W5 ความเชี่ยวชาญของอาจารย ์
W6 ไมม่ีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Eco-system) ในการสร้างและพฒันา
นวัตกรรมหลักสูตร 

Opportunity - O 
O1 ความหลากหลายของผู้เรียนท่ีต้องการศึกษาใน
ทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
O2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นวัตกรรมออนไลน ์
O3 การเรียนการสอน active learning online 
virtual classroom design thinking 
O4 เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
(degree/non-degree/joint degree) 
 O5 คุณภาพบณัฑิตตามเกณฑม์าตรฐาน 
O6 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามความต้องการ 
เช่น design thinking innovator 
O7 ผู้ประกอบการ/บณัฑิต 4.0 ที่เก่งเทคโนโลย ี
  

SO Strategy - กลยุทธ์เชิงรุก WO Strategy - กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

1.  S2 ความหลากหลายของหลักสตูรที่มีให้เลือก + O1 ความหลากหลาย
ของผู้เรียนที่ต้องการศึกษาในทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลยุทธ์ การสรา้งหลักสตูรที่หลากหลายสนองต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
2.   S1 การมีงานท าของบัณฑิต + O5 คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์ การพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการท างานโดยการสรา้ง
เครือข่ายที่เข็มแข็ง 
3.  S3 โครงการบูรณาการเรียนกับการท างาน WILL + O3 การเรียนการสอน 
active learning online virtual classroom design thinking + O4 เครือข่ายใน
ประเทศและตา่งประเทศ  
(degree/non-degree/joint degree) 
 กลยุทธ์ การสร้างคุณลักษณะบณัฑิต 4.0 
 

1.  W1 หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อเด็กยุคใหม่ + O1 ความหลากหลายของผู้เรียนที่
ต้องการศึกษาในทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลยุทธ์ การออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
2.   W2 หลักสูตรวิธีการสอนไม่ตอบสนองต่อเทคโนโลยี + O6 วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรตามความต้องการ เช่น design thinking innovator 
กลยุทธ์ การสร้างหลักสูตรใหม่ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
3.  W3 Facilities ไม่พร้อม + O5 คุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน + O6 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามความตอ้งการ เช่น design thinking innovator 
กลยุทธ์ สร้างเทคโนโลยี (แพล็ตฟอร์ม) ที่รองรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เรียน 
4.   W4 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก (เครือข่าย) + O4 เครือข่ายในประเทศ
และต่างประเทศ (degree/non-degree/joint degree) 
กลยุทธ์ สร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือให้มีความเข้มแข็ง 
5.   W5 ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ + O2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นวัตกรรม
ออนไลน์     กลยุทธ ์สร้างบุคลากรให้มีทักษะใหม่ที่รองรับยุค 4.0 
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Threat-T 
T1 หลักสูตรของสถาบันอ่ืน 
T2 Aging Society 
T3 พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยนไป 
T4 ราคาที่แข่งขันได้ 
T5 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
T6 เศรษฐกิจ / ราคา 
  
 
  

ST Strategy - กลยุทธ์เชิงป้องกัน WT Strategy – กลยุทธ์เชิงรับ 

1. S1 การมีงานท าของบัณฑิต + T1 หลักสูตรของสถาบันอ่ืน 
กลยุทธ์ การออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
2. S2 ความหลากหลายของหลักสูตรที่มีให้เลือก + T2 Aging 
Society + T3 พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยนไป 
กลยุทธ์ การออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
3. S3 โครงการบูรณาการเรียนกับการท างาน WILL + T1 หลักสูตร
ของสถาบันอ่ืน 
กลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตร will ให้เป็นที่ยอมรับ 
4. S4 ความคล่องตัว + T2 Aging Society + T4 ราคาที่แข่งขันได้ 
กลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้เรียน 
  
  
  
  

1. W1 หลักสูตรไมต่อบสนองต่อผูเ้รียน+T2 Aging Society+T3 พฤติกรรม
ผู้เรยีนเปลีย่นไป 
กลยุทธ์ สร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและหลากหลายที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2. W2 การเรียนการสอนไม่ตอบสนองเทคโนโลยี+T5 เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กลยุทธ์ สร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและหลากหลายที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3. W3 Facilities ไม่พร้อม+T5 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กลยุทธ์ สร้างเทคโนโลยี (แพล็ตฟอร์ม) ท่ีรองรับการเรียนการสอนรปูแบบ
ใหม่ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เรยีน 
4. W4 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก (เครือข่าย)+T4 ราคาที่แข่งขนั
ได+้T6 เศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
5. W5 ความเชี่ยวชาญของอาจารย+์T2 Aging Society+T3  พฤติกรรมผู้เรยีน
เปลี่ยนไป+ 
T4 ราคาที่แข่งขันได+้T5  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กลยุทธ์ สร้างบุคลากรให้มีทักษะรองรับประเทศไทย 4.0 
6. W6 ไมม่ีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Eco-system) ในการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมหลักสูตร+T1หลักสูตรของสถาบันอื่น+T5 เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กลยุทธ์ การสรา้งสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้เรียน 
ทุกช่วงวัย, จัดตั้งสถาบัน (วิทยาลยั) นวัตกรรม 
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1.2 การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ The Competitive Profile Matrix (CPM)  

Critical Success Factor Weight 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา 

VU Strategy 
Rating Score Weighted Score Rating Score Weighted Score 

1. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลยั 0.2 3 0.6 3 0.6 1. การสร้างคณุลักษณะบณัฑติ 4.0 
2. การพัฒนาหลักสตูรใหส้นองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกกลุม่วยั 
สนองต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

2. ความหลากหลายของ
หลักสตูร 

0.1 3 0.3 4 0.4 1. สร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3. ราคาที่แข่งขันได้ของ
หลักสตูร 

0.1 2 0.2 4 0.4 1. ยกระดับมาตรฐานหลักสูตร เพือ่ร้างมูลค่าให้กับผู้เรียน 

4. ความทันสมัยและเทคโนโลย ี 0.15 3 0.45 3 0.45 1. สร้าง platform ที่ทันสมัย 
2. สร้างบุคคลากรให้มีทักษะรองรบั 4.0 

5. Facility 0.2 3 0.6 4 0.8 1. สร้าง platform ที่ทันสมัย 
2. จัดตั้งสถาบัน(วิทยาลยั)นวัตกรรม 

6. บุคลากร 0.15 3 0.45 3 0.45 1. สร้างบุคคลากรให้มีทักษะรองรบั 4.0 

7. คุณภาพบณัฑิต 0.1 3 0.3 3 0.3 1. การสร้างคณุลักษณะบณัฑติ 4.0 
2. ยกระดับมาตรฐานหลักสูตร เพือ่สร้างมลูค่าให้กับผูเ้รียน 
3. ยกระดับหลักสตูรให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเช่น EDPEX เป็นต้น 

Total 
1 2.9 3.4   

100% 73% 85% 
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1.3 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ Radar Technique  

  

0

1

2

3

4
Product

ความทันสมัย

Staff

Innovation

Cirriculum…

Partner

ทุกช่วงวัย
Standard

ความ…

คุณภาพบัณฑิต

ความคล่องตัว

Price

Satisfaction

จ านวนนักศึกษา

Radar Technique : การผลิตบัณฑิต

มว. มรภ.นม กลยุทธ์ 
- การสร้างคุณลักษณะบัณฑิต 4.0 
- การพัฒนาหลักสูตรให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มวัย สนองต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- สร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
-  ยกระดับมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผู้เรียน 
- สร้าง platform ที่ทันสมัย 
- สร้างบุคคลากรให้มีทักษะรองรับ 4.0 
- จัดตั้งสถาบัน (วิทยาลัย) นวัตกรรม 
-  การสร้างคุณลักษณะบัณฑิต 4.0 
- ยกระดับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้เรียน 
- ยกระดับหลักสูตรให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเช่น EDPEX เป็นต้น 
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กลุ่มที่ 2 ด้านการวิจัย 
2.1 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix     

SWOT 
กลุ่มที ่2 ด้านการวิจัย 

Strength-S 
S1 มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
S2 มีเงินกองทุนสนับสนุนการท าวิจัยของมหาวิทยาลัย 
S3 อาจารยม์ีความหลากหลายทางวิชาชีพ 
S4 อาจารยม์ีวุฒิปรญิญาเอก  
(ณ ปัจจุบัน ศึกษาศาสตร์ 50%, วิศวกรรมศาสตร์ 42%) 
S5 ผู้บริหารมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัและเปิดโอกาสให้อาจารย์แสดงความเชี่ยวชาญ 
  

Weakness-W 
W1 การประชาสัมพันธ์งานวิจัย ยังไม่เป็นเชิงรุกและไม่มีเอกลักษณ์ที่
ชัดเจน 
W2 อาจารย์มีการขอทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกน้อย 
W3 อาจารย์ยังขาดทักษะด้านการวิจัย 
W4 ขาดผลงานวิจัยที่มีคุณค่าที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
W5 ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) ด้านงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ ยังไม่เป็นรูปธรรม 
W6 การขอทุนวิจัยยังไม่ตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
W7 ขาดระบบกลไก ในการบูรณาการสหวิทยาการ เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
W8 อาจารย์มีทักษะเฉพาะและใบประกอบวิชาชีพยังไม่สามารถสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมได้มากพอ 
W9 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาตทิี่มีคุณภาพตามที่ สกอ. ก าหนด มีน้อย 

Opportunity-O 
O1 จังหวัดนครราชสมีามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลาง 
Logistic และอุตสาหกรรมระบบราง  
O2 จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว  
O3 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
O4 จังหวัดนครราชสีมาใกล้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศและมี
สถาบันการศึกษามากมาย ท าให้มเีครือข่ายในการท างานวิจัยจากต่าง
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
O5 มีแหล่งสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เป็นจ านวนมาก 
O6 ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในเชิงการท างานแบบเชิงบูรณาการ
ในเชิงพื้นที่ 
 
 

SO Strategy - กลยุทธ์เชิงรุก WO Strategy - กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
1. S1+O1 ตั้งคณะท างานของมหาวิทยาลัยเพื่อหาทุนวิจัยจากภายนอก 
2. S1+O2, S1+O3 จัดสรรแบ่งกองทุนเงินวิจัยให้สอดคล้องกับ
งานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบราง logistic วัฒนธรรม 
ท่องเที่ยว และผู้สูงอายุ 
3. S1+O5, S1+O6 สร้างเครือข่ายงานวิจัยและหัวขอ้วิจัยกับแหล่ง
ทุนภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการแต่ละปี 
4. S1+O6 ส่งเสริมงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความใหม่หรือต่อยอด
งานวิจัยและการท างานแบบเชิงบูรณาการในเชิงพื้นที ่
5. S1+O1 ส่งเสริมความร่วมมอืภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนใน
การพัฒนางานวิจัย 

1. W1+O5 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก 
2. W2+O5, W2+O6พัฒนาระบบการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ขอเงินทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรรม 
3. W3+O3, W4+O3 พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม ่
4. W9+O5, W9+O6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย เพื่อสนบัสนุน
ข้อมูลด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย ์
5. W9+O5 ส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีารอ้างอิงงานวิจัย หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาต ิ
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Threat-T 
T1 แหล่งทุนภายนอกจากหน่วยงานรัฐบาลมีเง่ือนไขจ ากดัในการให้
เงินทุนกับมหาวิทยาลัยเอกชน 
T2 การขอรับทุนสนบัสนุนการวิจยัจากภายนอกมีการแข่งขันสูง 
T3 สภาพเศรษฐกิจ ท าให้หน่วยงานเอกชนมีทุนวิจัยให้จ ากัด 
T4 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีเครือ่งมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
พร้อมกว่า 

ST Strategy - กลยุทธ์เชิงป้องกนั WT Strategy – กลยุทธ์เชิงรับ 
1. S1+T1, S1+T2 จัดฝึกอบรม ทักษะด้านต่างๆ ในการขอทุน
และการท าวิจยัจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
2. S1+T2, S1+T4 สร้างเครือข่ายความร่วมกับนักวิจยัในสาขา
ต่างๆ ระหว่างสถาบันรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท า
วิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

3. W2+T4, W3+T4, W4+T4 ร่วมเป็นทีมวิจัยกับมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่มีศักยภาพสูงกว่า 

 
2.2 การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ The Competitive Profile Matrix (CPM)  

Critical Success Factor Weight 
มว. มทส. 

VU Strategy Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

1. งานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตรช์าติ 0.20 1 0.20 3 0.60 - สร้างเครือข่ายความร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆ ระหว่างสถาบันรฐัและ
เอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
- ท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะยาว 
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโจทย์วิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาต ิ

2. การต่อยอดเชิงพาณิชย ์ 0.15 1 0.15 2 0.30 - สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ (ตลาดนัดนวัตกรรม นักวิชาการ
และผูป้ระกอบการ) 
- พัฒนาทักษะนักวิจัยและนวัตกร 
- ท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะยาว 

3. จ านวนงานตีพิมพ ์ 0.12 2 0.24 4 0.48 - ท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะยาว 
4. มีเครือข่าย 0.10 2 0.20 4 0.40 - สร้างเครือข่ายงานวิจยัและหัวข้อวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม 

รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการแต่ละป ี 
- ท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะยาว 
- ส่งเสริมความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนในการพัฒนางานวิจัย 
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Critical Success Factor Weight 
มว. มทส. 

VU Strategy Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

5. การอ้างอิง 0.10 2 0.20 4 0.40 - ส่งเสริมใหผ้ลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ชัด
ในวงกว้าง ผ่านวารสาร/ฐานข้อมลูและสื่อต่างๆ ที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับบริบทยุคสมัย 

6. จ านวนเงินทุนวิจัย 0.10 1 0.10 4 0.40 - พัฒนาทักษะนักวิจัยและนวัตกร 
- ท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะยาว 

7. งานวิจัยและนวัตกรรมใช้ในการแก้ปัญหา
ชุมชนได้เป็นรูปธรรม 

0.10 1 0.10 4 0.40 - พัฒนาทักษะนักวิจัยและนวัตกร 
- ท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะยาว 
 
 
 

8. จดทรัพย์สินทางปัญญา 0.08 1 0.8 4 0.32 - พัฒนาทักษะนักวิจัยและนวัตกร 
- สร้างระบบการจัดการให้ต่อเชื่อมไปยังระบบการจดทะเบยีนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (จัดตั้งศูนย์เฉพาะทางนวัตกรรมการวิจัย, การสรรหาทุนสนบัสนุนการ
สร้างนวัตกรรมการวิจัย) 
- ท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะยาว 

9. ความรวดเร็วในการตอบโจทย์/แก้ปัญหา 0.05 1 0.5 3 0.15  
รวม 1  2.49  3.45  
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2.3 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ Radar Technique 

 
กลยุทธ์ 
- สร้างเครือข่ายความร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆ ระหว่างสถาบันรัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
- ท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะยาว 
- สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโจทย์วิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
- สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ (ตลาดนัดนวัตกรรม นักวิชาการและผู้ประกอบการ) 
- พัฒนาทักษะนักวิจัยและนวัตกรรม 
- สร้างเครือข่ายงานวิจัยและหัวข้อวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการแต่ละปี  
- ส่งเสริมความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนในการพัฒนางานวิจัย 
- ส่งเสริมให้ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ชัดในวงกว้าง ผ่านวารสาร/ฐานข้อมูลและสื่อต่างๆ ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทยุคสมัย 
- สร้างระบบการจัดการให้ต่อเชื่อมไปยังระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (จัดตั้งศูนย์เฉพาะทางนวัตกรรมการวิจัย, การสรรหาทุนสนับสนนุการสร้างนวัตกรรม
การวิจัย) 

  มว. มทส. 

ทุน 2 4 
จ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ 2 4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 1 4 
จดทะเบียน (IP) 1 4 
partner/innovation 2 3 
citation 1 3 
การแก้ปัญหาชุมชน 1 4 
งานต่อยอดเชิงพาณิชย์ 1 2 

0
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Radar Technique : การวิจัย

VU มทส
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กลุ่มที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix     

SWOT 
กลุ่มที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

Strength-S 
1. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ มีการบริการวิชาการที่หลากหลาย 
2. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาและวจิัย 
3. อาจารย์มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
หลากหลายได้รับรางวัลระดับชาต ิ
4. มีการบริการวิชาการที่ต่อเนื่องและยั่งยืนดา้นสุขภาพ 

Weakness-W 
1. ขาดการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงด้านการพัฒนานักศึกษา เช่น การ
จัดท าค่ายอาสานักศึกษา 
2. ขาดการมีส่วนร่วมของคณะวิชา ในการบริการวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม 
3. ขาดการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ในรปูแบบหลักสูตรระยะสั้น
ต่างๆในทุกคณะวิชา 
4. ฐานข้อมูลสารสนเทศงานบริการวิชาการยังไม่ทันสมัย 

Opportunity-O 
1. ชุมชนมีความต้องการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
2. มีการขยายพื้นที่เครือข่ายบริการวิชาการเพิ่มขึ้นในระดับ
จังหวัดและภาคอีสาน 
3. รัฐบาลให้ความส าคญัต่อการบรูณาการโครงการระดับพ้ืนท่ี 
4. มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียคุ 4.0 

SO Strategy - กลยุทธ์เชิงรุก WO Strategy - กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

1. มีการบูรณาการวิชาการแบบสหวิชาบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน 
(S1+O1+O3) 
2. การบริการวิชาการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(S1+O1) 
3.สร้างนวัตกรรม และพัฒนาบริการวิชาการออนไลน์  (S3+O4) 
4.สร้างสารสนเทศด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อสังคม(S2+S4+O2+O4) 

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริการวิชาการให้ทันสมยั (W4+ 
O4) 
2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ (W3+O4) 
 

Threat=T 
1. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
ภายนอก 
2. ความทับซ้อนของการให้บริการวิชาการในพ้ินท่ีจาก
หลากหลายหน่วยงาน 
3. เครือข่ายสถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีบริการ
วิชาการยังไม่เขม้แข็ง  

ST Strategy - กลยุทธ์เชิงป้องกนั WT Strategy – กลยุทธ์เชิงรับ 

1. แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่หลากหลายทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการบริการวิชาการ (S1,3+T2) 
2. สร้างความแตกต่างและโดดเดน่ด้านบริการวิชาการ 
  
  
  

1. พัฒนาการการบริการวิชาการแบบบูรณาการหลากหลาย
(W2+T1,T2,T3) 
2. พัฒนาเครือข่ายภาครัฐในการบริการวิชาการที่หลากหลายศาสตร์
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (W3+T2) 
3. สร้างงานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา
ภาครัฐ(จัดประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงาน) (W2,W3+T2,T3) 
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3.2 การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ The Competitive Profile Matrix (CPM)  

Critical Success Factor Weight 
มว. มทร.อีสาน มรภ.นม. 

VU Strategy Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

1. ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 0.2 3 0.6 3 0.6 3 0.6 - การประชาสมัพันธ์ผลงานผ่านสือ่โซเซียลที่หลากหลาย 

2. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 0.2 2 0.4 3 0.6 4 0.8 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็น Community Innovator 

3. มีเครือข่ายบริการวิชาการ 0.1 2 0.2 2 0.2 4 0.4 - สร้างเครือข่ายบริการวิชาการหลากหลาย 

4. มีเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมยั 

0.1 2 0.2 4 0.4 3 0.3 

- พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในจังหวัด
นครราชสมีา 
- พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านแมคคาทรอนิกส์ในจังหวัด
นครราชสมีา 

5. ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 0.1 1 0.1 3 0.3 3 0.3 - บริการวิชาการผา่นระบบออนไลน์ 

6. การบริการวิชาการทีต่อบสนองความ
ต้องการของสังคม 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

- มีหลักสตูรระยะสั้นสร้างรายได้ 
- ต่อยอดการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แกชุ่มชน 

7. ผลลัพธ์การให้บริการวิชาการ 0.2 3 0.6 3 0.6 4 0.8 - พัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบ 

Total   2.7  3.1  3.6  
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3.3 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ Radar Technique 

 
 
กลยุทธ์ Radar Technique 
1. ช่องทาง 

- บริการวิชาการผ่านระบบออนไลน์ 
2. นวัตกรรม 

- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็น Community innovator 4.0 
3. การสร้างเครือข่าย 

- การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการท่ีหลากหลาย 
 
 

0

1

2

3

4

5
service

ช่องทาง

innovation

partner

standard

ขั้นตอน

cutomer want

ความพึงพอใจ

มว.

มทร.อีสาน

มรภ.นม.
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กลุ่มที่ 4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix     

SWOT 
กลุ่ม 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

Strength-S 
1.มหาวิทยาลัยมีสถาปตัยกรรมที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงถึงการธ ารงซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ปรากฏในสถาบันอุดมศึกษา 
2.บุคลากรมาจากหลากหลายคณะท าให้สามารถบูรณาการความรูเ้ชิงสหวิทยาการ
เพื่อสนับสนุบงานการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.มีความพร้อมด้านสิ่งก่อสร้างที่สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
4 ที่ตั้งเหมาะสม สถานท่ีเรียนสวยงาม มีเอกลักษณส์อดคล้องกับวัฒนธรรมของ
จังหวัด ใกล้ศูนย์การคา้ 
5 มีนโยบายและส่งเสรมิสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราชที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
6 มหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีสีเขียวจ านวนมากเหมาะแก่การท าให้เป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว 

Weakness-W 
1.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ี
สามารถจัดท าฐานข้อมลู 
2.ขาดแผนและงบประมาณด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรมที่เผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้ 
3.มหาวิทยาลัยขาดเครือข่ายด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเขม็แข็งและยั่งยืน 

Opportunity-O 
1 จังหวัดนครราชสมีาเป็นแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว 
เป็นโอกาสในการสรา้งหลักสูตรและส่งเสรมิในการผลติ
บุคลากร ธุรกจิ ท่องเที่ยว ผลิตอาหาร และเทคโนโลยตี่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
2 จังหวัดนครราชสมีามสีถาบันการศึกษามากมายท าให้มี
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันในการท าวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของจังหวัด รวมถึง
การมีงบประมาณเพิ่มในการพัฒนาชุมชน 
3. องค์กรภายนอกมีแหล่งทุนสนบัสนุนด้านวิชาการหรือ
กิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. องค์กรภายนอกมีนักวิชาการทีม่ีความรู้หรือมีความ
เชี่ยวชาญด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุน 

SO Strategy - กลยุทธ์เชิงรุก WO Strategy - กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
S1+O1 การสร้างหลักสตูรมัคคุเทศก์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 
S1+O1 การสร้างมลูค่าวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว 
S2+O2 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ประเทศ และสากลเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
S3,S4,S6+O1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการเข้าถึงนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
S5+O3,O4 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

W1+O4 การพัฒนาหรืออบรมบุคลากรเพื่อให้เกดิ
ความเชี่ยวชาญด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
W2+O3 การก าหนดแผนงานขั้นตอนและ
งบประมาณที่เหมาะสมกับการสนบัสนุนด้าน
วิชาการหรือกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
W3+O1,O2,O3เสริมสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
ประเทศ และสากลเกีย่วกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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Threat=T 
1. โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีน้อยเนื่องด้วย
เป็นสถาบันเอกชน 
2. โอกาสที่จะไดรับการเข้าร่วมเปน็เครือข่ายดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังมีน้อย  

ST Strategy - กลยุทธ์เชิงป้องกนั WT Strategy – กลยุทธ์เชิงรับ 
S2+T2 เสรมิสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ประเทศ และสากลเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
S5+T1 การสร้างการยอมรับด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก 
 
 

W1,W2+T1 การพัฒนาหรืออบรมบุคลากรเพื่อให้
เกิดความเชี่ยวชาญด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
W3+T2 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
ประเทศ และสากลเกีย่วกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.2 การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ The Competitive Profile Matrix (CPM)  

Critical Success Factor Weight 
ม.วงษ์ชวลิตกลุ วิทยาลัยนครราชสีมา มทส มรภ.นครราชสีมา 

VU Strategy Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

1 เป็นผู้น าดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0.20 3 0.60 2 0.40 4 0.80 4 0.80 1.เสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
ประเทศ และสากลเกีย่วกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.การพัฒนาหรืออบรมบคุลากรเพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 การเป็นศูนย์กลางทางข่าวสาร
ข้อมูลการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0.10 2 0.20 1 0.10 3 0.30 4 0.40 1.พัฒนาศูนย์การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรมและ
การเข้าถึงนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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Critical Success Factor Weight 
ม.วงษ์ชวลิตกลุ วิทยาลัยนครราชสีมา มทส มรภ.นครราชสีมา 

VU Strategy Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

3 การด าเนินการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อเนื่องและยังยืน 

0.10 2 0.20 1 0.10 3 0.30 4 0.40 1.การส่งเสริมและสนับสนุนใหต้ระหนักถึง
ความส าคญัในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0.15 2 0.30 1 0.15 3 0.45 4 0.60 1.การพัฒนาหรืออบรมบคุลากรเพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 มีผลงานเชิงวิชาการและ
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เชิงประจักษ ์

0.20 3 0.60 2 0.40 4 0.80 4 0.80 1.การสรา้งการยอมรับด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก
หน่วยงานภายนอก 

6 มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาช่วยส่งเสริม
และสนบัสนุน 

0.10 3 0.30 2 0.20 4 0.40 4 0.40 1.การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
ช่วยส่งเสรมิและสนับสนุน 

7 มีความเข็มแข็งในความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันกับกับ
หน่วยงานภายนอกในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และ
สากล 

0.15 2 0.30 2 0.30 4 0.60 4 0.60 1.เสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
ประเทศ และสากลเกีย่วกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รวม 1 
 

2.50 
 

1.65 
 

3.65 
 

4.00  
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4.3 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ Radar Technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
-  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากลเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาหรืออบรมบุคลากรเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการเข้าถึงนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การสร้างการยอมรับด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก 
- การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุน 

0
1
2
3
4
5

ผู้น าด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์กลางข้อมูล

ด าเนินการต่อเนื่องยั่งยืน

บุคลบากรเชี่ยวชาญมีผลงานเชิงประจักษ์

ใช้ It หรือนวัตกรรม

มีความร่วมมือที่เข้มแข็ง

Radar technique : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ

มว วนม มทส มรภ
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กลุ่มที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix     

SWOT 
กลุ่มที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

 

Strength-S 
1. S6 ผู้บริหารมีนโยบายและเปา้หมายที่ชัดเจนในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัและเปิดโอกาสให้อาจารย์แสดงความเชี่ยวชาญ 
2. S7 มีนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราชที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
3. S10 มหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีสีเขียวจ านวนมากเหมาะแก่การท าใหเ้ปน็
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 
4. S11 มีนโยบายและแผนในการเป็น Digital University ที่ชัดเจน 

Weakness-W 
1. W1 การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ยังไม่
เป็นเชิงรุกและไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 
2. W2 การมสี่วนร่วมของศิษย์เกา่ยังมีน้อยและฐานข้อมลู
ศิษย์เก่ายังไม่สมบรูณ ์
4. W6 ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ(MIS)ที่มี
ประสิทธิภาพ 
5. W10 อุปกรณ์การเรยีนการสอนและการฝึกปฏิบตัิ 
(วิศวกรรมศาสตร์ยังไมเ่พียงพอและไม่ทันสมัย)  
6. W17 วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการท างาน Routine 

Opportunity-O 
1. IT ด้าน Infrastructure ในการบรหิารจัดการทางด้านบุคลากร นักศกึษามี
ความก้าวหน้าและใช้อย่างหลากหลาย 
2. มีนโยบายภาครัฐส่งเสริมสนับสนุน technology ในการบริหารจัดการ 
3. มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชน 
(นวัตกรรมการบริหาร) 
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมมีากและน ามาใช้หลากหลาย (AI,IOT) 
5. ปรับมาตรฐานสู่นานาชาต ิ

SO Strategy-กลยุทธ์เชิงรุก WO Strategy-กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
S6+O1 S6+O2 S6+O3 พัฒนาระบบเครือข่าย IT ของมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัยทุกด้าน (Digital University) 
S11+O1+O2+O4 พัฒนาบุคลากรให้รองรับยุค Digital  

W1+O1 สรา้งประชาสมัพันธ์เชิงรุกทั้งภายในและภายนอก
โดยใช้สารสนเทศ 
W2+O3 สรา้งความร่วมมือกับแหลง่ฝึก/สถานประกอบการ
ให้ใส่อุปกรณ/์เครื่องมือท่ีทันสมัย (วิศวะ) 
W17+O5 สร้างวัฒนธรรมคณุภาพระดับนานาชาติ (Aun, 
Edpex) 

Threat-T 
1.แนวโน้มอัตราค่าสาธารณูปโภค สูงขึ้น ส่งผลต่องบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
2.ความไม่แน่นอนของนโยบาย/เกณฑ ์
(ภาครัฐ) เช่นการเปดิหลักสูตร –เกณฑ์ในการบริหารจัดการหลักสูตรไม่
เป็นอิสระ ไมส่ามารถเปิดหลักสูตร online ได้ถ้าไม่อนุญาต 
3.ประชากรวัยเรียนลดลงมผีลกระทบต่องบประมาณได้ 

ST Strategy-กลยุทธ์เชิงป้องกัน WT Strategy–กลยุทธ์เชิงรับ 
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5.2 การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ The Competitive Profile Matrix (CPM)  

Critical Success Factor Weight 
ม.วงษ์ 

ม.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ม.ราชภัฎ 
นครราชสีมา VU Strategy 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

Rating 
Score 

Weighted 
Score 

1. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (1) 
0.15 2 0.3 2 0.3 3 0.45 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อ
สังคมและชุมชน (CSR) 

2. ความรวดเร็วในการบริการ (2) 
0.1 2 0.2 3 0.3 3 0.3 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 

3. ช่องทางในการติดต่อ (FB, line, Instagram, 
email) (2) 

0.1 3 0.3 3 0.3 4 0.4 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรให้มีมลูค่าเพิ่ม 

4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (3) 0.05 2 0.1 2 0.1 3 0.15 1. สร้างเอกลักษณ์ทางการตลาดให้ทันสมัย 
5. ความหลากหลายทางของหลักสตูร (ตาม
ความต้องการของตลาด) (1) 

0.15 3 0.45 2 0.3 4 0.6 
1. สร้างเอกลักษณ์ทางการตลาดให้ทันสมัย 

6. สภาพแวดล้อม (3) 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2) 

0.1 3 0.3 2 0.2 3 0.3 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

8. การตลาด (1) 0.15 2 0.3 3 0.45 2 0.3 1. สร้างเอกลักษณ์ทางการตลาดให้ทันสมัย 
9. ความผูกพันของผู้เรียน/ศิษย์เกา่ (3) 

0.05 2 0.1 3 0.05 3 0.05 
1. ส่งเสรมิความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์
เก่า 

10.สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้(1) 0.1 3 0.3 3 0.3 4 0.4 1. พัฒนาแหล่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่ทันสมัย 

Total 1.0 25 2.5 25 2.4 31 3.05  
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5.3 การก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ Radar Technique 
 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ี
ทันสมัยในการบริหารจัดการ 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรให้มีมูลค่าเพ่ิม 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
4. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม
และชุมชน (CSR) 
5. สร้างเอกลักษณ์ทางการตลาดให้ทันสมัย 
6. ส่งเสริมความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่า 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
8. พัฒนาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4
ภาพลักษณ์

ความรวดเร็ว

ช่องทางการติดต่อ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ความหลากหลายของหลักสูตร

สภาพแวดล้อม

สิ่งอ านวยความสะดวก

ความผูกพันธ์

การตลาด

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

Radar technique : การบริหารจัดการ

มว ม.ภาค มรภ
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ขั้นตอนที่ 7 การก าหนดโครงการ 
กลุ่มที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เป้าหมายปีที่ 5 (ระยะที่ 1) เป้าหมายปีที่ 10 (ระยะที่ 2) เป้าหมายปีที่ 15 (ระยะที่ 3) เป้าหมายปีที่ 20 (ระยะที่ 4) 

เป้าหมาย 

1. Lifelong (การเรยีนรูต้ลอดชีวติ)  
- ขยายไปยังกลุม่ผูสู้งอายุ เด็กมัธยม 
ผู้ประกอบการ  
เป้าหมาย ร้อยละ 20 (กลุ่มที่ไม่ใช่นักเรียน
มัธยม) 
2. Innovative curriculum  
แนวทางการด าเนินงาน 
- สร้างกลุ่ม research ท างานวิจัย หาความ
ต้องการของกลุ่ม Life long เพื่อพัฒนาหลักสตูร
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก ผู้น าหมู่บ้าน 
หน่วยงานราชการ เอกชน คนท างาน ผู้สูงวัย 
- สร้างทีม disruptive เตรยีมความพร้อมคณะ 
ในการสร้างหลักสตูร   
- สร้าง platform ใหม่ ๆ ในการเรียนรู ้
- เพิ่มหลักสตูร non degree, online, credit 
bank  เช่น 
 Construction Innovative Curriculum 
 Health Innovation Curriculum 
 Startup Business Curriculum 
 Law for Innovation Curriculum  
 AI Robot Curriculum 
เป้าหมาย มี Innovation curriculum ร้อยละ 
15 
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

1. Lifelong (การเรยีนรูต้ลอดชีวติ)  
- ขยายไปยังกลุม่ผูสู้งอายุ เด็กมัธยม 
ผู้ประกอบการ และกลุ่มอื่น ๆ ที่สนใจ 
เป้าหมาย ร้อยละ 40 
2. Innovation curriculum  
- เพิ่มและพัฒนา platform online 
- พัฒนาการตลาดเชิงรุก เพื่อหาผูเ้รียนให้
ได้ตามเป้าหมาย 
- พัฒนาโครงสร้างหลักสตูร ท่ีรองรับ 
credit bank เพื่อให้ได้วุฒ/ิ
ประกาศนียบตัรในสาขานั้น ๆ  
- สร้างความร่วมมือเครือข่าย joint 
degree ทั้งใน และ ต่างประเทศ 
เป้าหมาย มี Innovation curriculum  
ร้อยละ 40 
 

1. Lifelong (การเรยีนรูต้ลอดชีวติ)  
- ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาด
ต่างประเทศ  
เป้าหมาย ร้อยละ 50 
- หาโอกาสทางการตลาดในการหา
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ 
2. Innovation curriculum  
- เพิ่มหลักสตูรตลาดต่างประเทศ 
- พัฒนาผลงานท่ีมีนวัตกรรม
ตอบสนองความต้องการ 
- พัฒนาการท างานวิจัย เพื่อดู
โอกาสหาตลาดใหม ่
- พัฒนานวัตกรรมที่มี impact 
ระดับชาต ิ
เป้าหมาย มี Innovation 
curriculum  
ร้อยละ 60 

1. Lifelong (การเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต) ไม่จ ากัดอายผุู้เรียน  
เป้าหมาย ร้อยละ 70 
2. Innovation curriculum  
มีหลักสูตรหลากหลาย 
ทันสมัย เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
เป้าหมาย มี Innovation 
curriculum  
ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ ์
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 

(ระยะที่ 1) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 

(ระยะที่ 2) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 

(ระยะที่ 3) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 20 

(ระยะที่ 4) 
1. สร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและ
หลากหลายสนองต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. Degree & Non-Degree โดย Non-Degree 
และ Credit Bank เน้นกลุ่มวัยท างาน                              
2. ออกแบบ Learning Mode ที่เหมาะสมต่อ
ผู้เรยีนแต่ละกลุม่ให้แล้วเสรจ็ มีหลักสูตรที่
ตอบสนองต่อกลุ่ม S-curve และ New S-curve  

1. ขยายกลุ่มเปา้หมาย Lifelong มากขึ้น
ทุกช่วงวัย                                              
2. มีหลักสตูรออนไลน์ส าหรับผู้เรยีนบาง
กลุ่ม 

1. มีจ านวนนักศึกษาต่างชาติใน
อาเซียนในLifelong มากขึ้น 
ทุกช่วงวัย    
2. เป็นศูนย์กลางหลักสูตรออนไลน ์

1. นักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น 
Degree & Non-Degree  

2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ  

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  
ในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  
ในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ASEAN                                                           
- ท า MOU กับ Strategic Partner 
กับมหาวิทยาลยัในอาเซียน 
- ท า Joint Degree ว่าจา้ง 
Professor ต่างประเทศมาร่วม
จัดการเรียนการสอน 

สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงาน 
ASEAN                                                           
- ท า MOU กับ Strategic 
Partner กับมหาวิทยาลยัใน
ระดับ International                                 
- ท า Joint Degree  ระดับ 
International                              

3. จัดตั้งสถาบัน (วิทยาลัย) 
นวัตกรรม  

จัดตั้งสถาบันเสร็จ       

4. จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เพื่อสนองความต้องการ
ของผู้เรียน 

เริ่มมีการเรียนการสอนโดยใช้ Social Network 
เช่น Facebook Live, Line ประจ าวิชาทุก
หลักสตูรเริ่มผลติ Digital Content เช่น e-
Book, VDO Clip 
 

- e-learning ระดับปริญญาตรี รอ้ยละ 50  
- e-learning ระดับปริญญาโท รอ้ยละ 75  
- e-learning ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 
100 
 - จัดตั้ง VU YouTube Channel 

- e-learning ระดับปริญญาตรี  
ร้อยละ 75 
- e-learning  ระดับปริญญาโท 
ร้อยละ 100 

- e-learning ระดับปริญญา
ตรี ร้อยละ 100     

5. พัฒนาอาจารย์ให้เป็น 
Innovative Teacher 

- แผนแม่บทพัฒนาคณาจารย ์4.0 และเรมิ
พัฒนาตามแผน                        
- ทุกหลักสูตรเริม่ kick-off เน้นการสอน
นวัตกรรม 

เน้น Innovative Teacher               
เน้น Digital Teacher 

เน้น Digital Teacher เน้น Digital Teacher 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ ์
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 

(ระยะที่ 1) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 

(ระยะที่ 2) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 

(ระยะที่ 3) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 20 

(ระยะที่ 4) 
6. สร้างหลักสูตรนวัตกรรมที่เป็น 
Joint Degree ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ท าความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมแห่งชาต ิ - พัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับ partner ที่
เน้นนวัตกรรม                                    
- ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหม้ีการเรยีนการ
สอนที่เน้นทักษะการคดิเชิงนวัตกรรมให้
มากขึ้น 

- พัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับ 
partner ที่เน้นนวัตกรรมใน ASEAN                                        
- ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหม้ีการเรยีน
การสอนที่เน้นทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมใหม้ากขึ้น 

- พัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับ 
partner ที่เน้นนวัตกรรม
ระดับ International     
- ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหม้ี
การเรยีนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมให้มากข้ึน 

7. การสร้างคณุลักษณะบณัฑติ 4.0  - สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย                                
- ทุกหลักสูตรใหม้ีการท าโครงงานนวัตกรรม
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

- เน้นผลิตบณัฑติให้เป็น Innovator     
- เชื่อมโยงเข้ากับโครงการบ่มเพาะวิสหกิจ
ของมหาวิทยาลัย                      
- เน้นส่งเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมใน
ระดับชาติของนักศึกษาให้มาก 

- คัดเลือก Talented Student เข้า
ค่ายเพื่อส่งประกวดนวัตกรรม
นานาชาติ                             
- จัดตั้ง Business Startup Center 
ปั้นผู้ประกอบการใน จ.นครราชสมีา 

- คัดเลือก Talented 
Student เข้าค่ายเพื่อส่ง
ประกวดนวัตกรรมนานาชาต ิ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Strategic Project Strategic Project (ระยะที่ 1) Strategic Project (ระยะที่ 2) Strategic Project (ระยะที่ 3) Strategic Project (ระยะที่ 4) 

โครงการพัฒนาหลักสตูรเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัและปรับวิธีการ
เรียนการสอนเชิงนวัตกรรม 

1. สร้างหลักสูตรออนไลนส์ าหรับกลุ่ม 
Credit Bank / กลุ่มวัยท างาน / ผู้สูงอาย ุ

1. สร้างหลักสูตรส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาในอาเซียน 

1. สร้างหลักสูตรส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาในระดับ 
international 

2.เพิ่มรายวิชาที่อยู่ในกลุ่ม Credit Bank 2. พัฒนาการเรียนการสอนแบบ e-
learning 

2. สร้างบัณฑติที่เป็น Talented 
Student ที่มีผลงานในระดับ
อาเซียน 

2. สร้างบัณฑติที่เป็น Talented 
Student ที่มีผลงานในระดับ 
international 

3. เพิ่มรายวิชาที่สามารถเรียนออนไลนไ์ด้ 3. พัฒนา short course ส าหรับผู้สูงอายุ 
กลุ่ม non-degree 

3. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ Start-up 
center 

  

4. สร้างคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 
4.0 

4. สร้างบัณฑติที่เป็น innovator ที่มี
ผลงานในระดับชาต ิ

    

5. เพิ่มสื่อการสอนที่เป็น digital เช่น eBook 
mp3 mp4 YouTube 

5. เพิ่ม channel ส าหรับการเรียนการ
สอน digital เช่น VU YouTube 
channel 

    

6. พัฒนาโรงเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รอง
ศาสตราจารย ์เพื่อให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Strategic Project Strategic Project (ระยะที่ 1) Strategic Project (ระยะที่ 2) Strategic Project (ระยะที่ 3) Strategic Project (ระยะที่ 4) 

โครงการพัฒนาหลักสตูรใหมเ่พื่อ
รองรับ Lifelong learning 

แผนแม่บท 
 
 

1. ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาหลักสตูร 

1. มีระบบ e-learning ที่พร้อมใช้งาน
ส าหรับปริญญา ตรี โท เอก 

1. มีระบบ e-learning อาเซียนที่
พร้อมใช้งานส าหรับปริญญา ตรี 
โท เอก  

1. มีระบบ e-learning ในระดับ 
international ที่พร้อมใช้งาน
ส าหรับปริญญา ตรี โท เอก  

2. สร้างทีม disruptive เตรียมความพร้อมคณะ  2. มีหลักสตูร Lifelong learning ใน
ระดับประเทศ 

2. มีหลักสตูร Lifelong learning 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในอาเซียน 

2. มีหลักสตูร Lifelong 
learning ส าหรับกลุม่เป้าหมาย
ในระดับ international 

3. จัดตั้งสถาบันนวัตกรรม 3. พัฒนา innovative teacher / digital 
teacher 

3. พัฒนาและแลกเปลี่ยนอาจารย์
เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
อาเซียน 

3. พัฒนาและแลกเปลี่ยน
อาจารย์เพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสตูรระดับ 
international 

4. สร้าง platform Technologyในการเรียนรู ้       
5. พัฒนาระบบนิเวศน์ ecosystem ส าหรับการ
ท า Lifelong learning  

      

6. เพิ่มหลักสตูร non degree, online, credit 
bank เพิ่มขึ้น 15% 

      

7. แผนแม่บทพัฒนาบุคลากร 4.0 และอบรม
อาจารย์ให้เป็นบคุลากร 4.0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Strategic Project Strategic Project (ระยะที่ 1) Strategic Project (ระยะที่ 2) Strategic Project (ระยะที่ 3) Strategic Project (ระยะที่ 4) 

โครงการการตลาดเชิงรุก 1. ประชาสัมพันธ์จดุเด่นในแตล่ะหลักสตูรที่
ปรับปรุงแล้ว 

1. ได้จ านวนลูกคา้ตามหลักสูตรทีไ่ด้ตามที่
หลักสตูรตั้งเป้าหมายไว ้

1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังกลุม่นักศึกษา
ในอาเซียน 

1. Branding ต้องเป็นที่ยอมรับ
ในระดับ international 

2. ขยายการรับรู้ต่อกลุม่เป้าหมายใหม่ เช่น 
ผู้สูงอายุ คนวัยท างาน ปรญิญาใบที่ 2 

2. น าเสนอจุดเด่นให้ลูกค้าจดจ า
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

    

3. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ี
ยอมรับในด้าน Lifelong learning 

3. สร้างความสัมพันธ์ให้ลูกค้ากลุม่เดิมทีไ่ด้ 
degree กลับมาเรยีนเพิ่มในกลุม่ non-
degree 

    

4. สร้างระบบ CRM / CSM       
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1. พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน

ประเทศ 
1. สร้างความร่วมมือกับ partner ที่เน้น
ทางด้านหลักสตูรนวตักรรม 

1. สร้างความร่วมมือกับ partner 
มหาวิทยาลยัในอาเซียน เพื่อสร้าง
หลักสตูร joint degree 

1. สร้างความร่วมมือกับ 
partner มหาวิทยาลัยในระดับ 
international เพื่อสรา้ง
หลักสตูร joint degree 
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กลุ่มที่ 2 การวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact สูงต่อประเทศ 

เป้าหมาย 

เป้าหมายปีที่ 5 (ระยะที่ 1) เป้าหมายปีที่ 10 (ระยะที่ 2) เป้าหมายปีที่ 15 (ระยะที่ 3) เป้าหมายปีที่ 20 (ระยะที่ 4) 
มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ม ีImpact สูงต่อ
ประเทศ (ระดับจังหวัด)  
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม  
ร้อยละ 20  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง  
ร้อยละ 20 

มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ม ี
Impact สูงต่อประเทศ (ระดับกลุม่
จังหวัด)  
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม  
ร้อยละ 40  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง  
ร้อยละ 40 

มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ม ี
Impact สูงต่อประเทศ (ระดับภาค)  
เป้าหมาย งานวิจัยเชิงนวัตกรรม 
ร้อยละ 60  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact สูง 
ร้อยละ 60  

มุ่งสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
ที่ม ีImpact สูงต่อประเทศ
อย่างเต็มที่ เป้าหมาย งานวิจัย
เชิงนวัตกรรม ร้อยละ 80  
เป้าหมาย งานวิจัยมี Impact 
สูง ร้อยละ 80  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact สูงต่อประเทศ 

กลยุทธ ์
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 

(ระยะที่ 1) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 

(ระยะที่ 2) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 

(ระยะที่ 3) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 20 

(ระยะที่ 4) 
1. ท าแผนแม่บทการวิจัยในระยะ
ยาว 

ท าแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ในปีท่ี 1) และน าไปใช้
ในรอบ 5 ปี เน้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ, เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต/์IT, Digital Marketing,  
เน้นด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 

เหมือนระยะที ่1  และเพิ่มแผนแม่บท
งานวิจัยด้านโลจิสติกส์ ดา้นผลิตสือ่
สมัยใหม ่การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เหมือนระยะที ่2  และเพิ่มแผน
แม่บทงานวิจัยด้านเทคโนโลยีด้าน
การศึกษา เช่น สื่อการสอน E-
Learning, CAI  

เหมือนระยะที ่3  และเพิ่ม
แผนแม่บทงานวิจัยด้าน
สังคมศาสตร ์

2. พัฒนาทักษะนักวิจัยและ
นวัตกรรม 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจยัและนวัตกรรม 
ส าหรับอาจารย์ทีส่อดคล้องกับแผนแม่บทด้านการ
วิจัย เพื่อให้ได้งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติร้อยละ 
80และนานาชาติ ร้อยละ 20 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจยัและ
นวัตกรรม ส าหรับอาจารย์ที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทด้านการวิจัย เพื่อให้ได้
งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ ร้อยละ 70 
และนานาชาติ ร้อยละ 30 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจยัและ
นวัตกรรม ส าหรับอาจารย์ที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการ
วิจัย เพื่อให้ได้งานวิจัยเผยแพร่
ระดับชาติ  
ร้อยละ 60 และนานาชาติ  
ร้อยละ 40 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจยั
และนวัตกรรม ส าหรบั
อาจารย์ที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทด้านการวิจยั เพื่อให้ได้
งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ 
ร้อยละ 50 และนานาชาติ 
ร้อยละ 50 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact สูงต่อประเทศ 

กลยุทธ ์
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 

(ระยะที่ 1) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 

(ระยะที่ 2) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 

(ระยะที่ 3) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 20 

(ระยะที่ 4) 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมกับ
นักวิจัยในสาขาต่างๆ ระหว่าง
สถาบันรัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการท าวิจัยใหส้อดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ชาต ิ

สร้างเครือข่ายร่วมกับนักวิจัยภายในจังหวัด
นครราชสมีา ประกอบด้วย มทส. ราชภัฎ
นครราชสมีา วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาล
มหาราช โรงพยาบาลเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบตัิ 
ผู้ประกอบการ บริษัท NK แม็คคาทรอนิกส์ บริษัท
เครือเจริญโภคภณัฑ์ ชมรมผู้ประกอบการโรงแรม 
พัฒนาชุมชนจังหวัด อุทยาน GEO Park  

สร้างเครือข่ายร่วมกับนักวิจัยภายใน
กลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ บุรีรัมย์เน้น
ด้านท่องเที่ยวและการกีฬา สุรินทร์เน้น
ด้านการออกแบบ ลายผ้าไหม ชัยภูมิ
เน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

สร้างเครือข่ายร่วมกับนักวิจัยภายใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

สร้างเครือข่ายร่วมกับนักวิจัย
ภายในประเทศ 

4. สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบ
ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการ (ตลาดนัดนวตักรรม 
นักวิชาการและผู้ประกอบการ) 

ช้ินงานวิจัยท่ีร่วมมือกันระหว่างผู้วจิัยและ
ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตรส์ขุภาพ, 
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมหุ่นยนต/์IT,  Digital 
Marketing, เน้นด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 
(สัดส่วนความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้อยละ 
20:80) 

ช้ินงานวิจัยท่ีร่วมมือกันระหว่างผู้วจิัย
และผูป้ระกอบการด้านโลจสิติกส ์ด้าน
ผลิตสื่อสมัยใหม ่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ(สัดส่วนความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้อยละ 30:70) 

ช้ินงานวิจัยท่ีร่วมมือกันระหว่าง
ผู้วิจัยและผู้ประกอบการ ด้าน
เทคโนโลยีด้านการศึกษา เช่น สื่อ
การสอน E-Learning, CAI (สัดส่วน
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 40:60) 

ช้ินงานวิจัยท่ีร่วมมือกัน
ระหว่างผู้วิจยัและ
ผู้ประกอบการด้าน
สังคมศาสตร์(สัดส่วนความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 50:50) 

5. ส่งเสรมิให้ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นที่
ประจักษ์ชัดในวงกว้าง ผ่านวารสาร/
ฐานข้อมูลและสื่อตา่งๆ ที่
หลากหลายและสอดคล้องกับบริบท
ยุคสมยั 
 
 
 

สัดส่วนผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ ที่
สอดคล้องกับแผนแม่บท และ อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับชาติ : นานาชาติ = ร้อยละ 60:40  

สัดส่วนผลงานวิจยัและผลงานวิชาการที่
สอดคล้องกับแผนแม่บท และ  อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ : นานาชาติ = 
ร้อยละ 50:50 

สัดส่วนผลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการที่สอดคล้องกับแผนแม่บท 
และ  อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ :  
นานาชาติ = ร้อยละ 40:60 

สัดส่วนผลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการที่สอดคล้องกับแผน
แม่บท และอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับชาติ :  นานาชาติ = 
ร้อยละ 30:70 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact สูงต่อประเทศ 

กลยุทธ ์
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 

(ระยะที่ 1) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 

(ระยะที่ 2) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 

(ระยะที่ 3) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 20 

(ระยะที่ 4) 
6. สร้างระบบการจัดการให้ต่อเช่ือม
ไปยังระบบการจดทะเบียนทรัพยส์ิน
ทางปัญญา (จัดตั้งศูนยเ์ฉพาะทาง
นวัตกรรมการวิจัย, การสรรหาทุน
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการ
วิจัย) 

งานวิจัยท่ีสามารถน าไปต่อยอดจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา เน้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ, 
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมหุ่นยนต/์IT, Digital 
Marketing,  เน้นด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 
ร้อยละ 10 

งานวิจัยท่ีสามารถน าไปต่อยอดจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา  
ด้านโลจิสติกส์ ด้านผลติสื่อสมัยใหม่ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ร้อยละ 20 

งานวิจัยท่ีสามารถน าไปต่อยอดจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาด้าน
เทคโนโลยีด้านการศึกษา เช่น สื่อ
การสอน e-Learning, CAI   
ร้อยละ 35 

งานวิจัยท่ีสามารถน าไปต่อ
ยอดจดทะเบียนทรัพยส์ินทาง
ปัญญาดา้นสังคมศาสตร ์ 
ร้อยละ 50 

7. สร้างเครือข่ายงานวิจยัและหัวข้อ
วิจัยกับแหล่งทุนภายนอกอย่างเปน็
รูปธรรม 

สัดส่วนทุนวิจยัภายนอกต่อทุนวิจัยภายใน ร้อยละ 
20:80 

สัดส่วนทุนวิจยัภายนอกต่อทุนวิจัย
ภายใน ร้อยละ 40:60 

สัดส่วนทุนวิจยัภายนอกต่อทุนวิจัย
ภายใน ร้อยละ 60:40 

สัดส่วนทุนวิจยัภายนอกต่อทุน
วิจัยภายใน ร้อยละ 80:20 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี Impact สูงต่อประเทศ 

Strategic Project Strategic Project 
(ระยะที่ 1) 

Strategic Project 
(ระยะที่ 2) 

Strategic Project 
(ระยะที่ 3) 

Strategic Project 
(ระยะที่ 4) 

โครงการจากความเห็นวิทยากร         
1. มุ่งวิจัยเชิงปฏิบัติการแล้วต่อยอดเป็นนวัตกรรม
(สิ่งประดิษฐ์) ลดเชิงส ารวจ 

        

2. น าวิจัยต่อยอด (Value chain research) ไป
บริการวิชาการ, marketing 

        

3. เป็น partner วิจัยเชิงบูรณาการ         
4. วารสารออนไลน์ e journal มุง่ไป 
international เอาเข้า TCI g1 ไดใ้นปีไหน 

        

5. Research data base รวมงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของ มว. 
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กลุ่มที่ 3 การบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมอย่างมัน่คง มั่งคั่ง และยัง่ยืน 

 
 
 

        เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กลยุทธ ์

เป้าหมายปีที่ 5 (ระยะที่ 1) เป้าหมายปีที่ 10 (ระยะที่ 2) เป้าหมายปีที่ 15 (ระยะที่ 3) เป้าหมายปีที่ 20 (ระยะที่ 4) 
1. สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยเีพื่อการ
บริการวิชาการในรปูแบบออนไลน ์ 
เป้าหมาย สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี (AI) 
ร้อยละ 10 
เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน ์ 
ร้อยละ 20 
2. พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูส้นใจ
หรือกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการวชิาการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

1. พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยเีพื่อการ
บริการวิชาการในรปูแบบออนไลน ์ 
เป้าหมาย พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี (AI)  
ร้อยละ 30 
เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน ์ 
ร้อยละ 40  
2. พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูส้นใจ
หรือกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการวชิาการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

1. มีเครือข่ายนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อการบริการวิชาการในรูปแบบ
ออนไลน ์
เป้าหมาย มีเครือข่ายนวัตกรรม AI  
ร้อยละ 50 
เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน ์ 
ร้อยละ 60 
2. พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการ
วิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

1. ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการ
วิชาการในรูปแบบออนไลน์อยา่งมัน่คง มั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี (AI) ร้อยละ 
60 
เป้าหมาย บริการวิชาการออนไลน ์ร้อยละ 80 
2. พัฒนางานบริการวิชาการที่มีรายได้ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูส้นใจหรือ
กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย รายได้จากงานบริการวชิาการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 
(ระยะที่ 1) 

กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 
(ระยะที่ 2) 

กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 
(ระยะที่ 3) 

กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 20 
(ระยะที่ 4) 

1. พัฒนานวัตกรรมการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 

พัฒนาบุคลากรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
เป็น Community innovator 4.0 

พัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคมด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สังคม และ
เทคโนโลย ี

จัดท าระบบสารสนเทศการบริการ
วิชาการแก่สังคมด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สังคม เทคโนโลยี และบรกิาร
วิชาการออนไลน ์

1. จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริการวิชาการ 

2. พัฒนาชุมชนสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

สร้างเครือข่ายบริการวิชาการโดยการ
ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 

น านวัตกรรมมาให้บริการวิชาการ ขยายพื้นที่การใช้นวัตกรรมบริการ
วิชาการระดับภูมภิาค 

ขยายพื้นท่ีการใช้นวัตกรรมบริการวิชาการ
ระดับประเทศ 

3. พัฒนารูปแบบการบริกา
วิชาการเพื่อสร้างรายได ้
(จากความเชี่ยวชาญที่มว. มี 
บูรณาการกับรายวิชา) 

สร้างและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
สร้างรายได ้

พัฒนารูปแบบหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์
เพื่อตอบสนอง Long life learning 

ขยายจ านวนหลักสูตรระยะสั้น
ออนไลน์เพื่อตอบสนอง Long life 
learning 

มีหลักสูตรระยะสั้นท่ีหลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 



 

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580)  
  150 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมอย่างมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

Strategic Project Strategic Project (ระยะที่ 1) Strategic Project (ระยะที่ 2) Strategic Project (ระยะที่ 3) Strategic Project (ระยะที่ 4) 

1. พัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม         

1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรให้เปน็ Community 
innovator 4.0 

        

1.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการแกส่ังคม
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สังคม และเทคโนโลย ี

        

1.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
แก่สังคมด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สังคม เทคโนโลยี และ
บริการวิชาการออนไลน ์

        

1.4 จัดตั้งศูนย์นวตักรรมบริการวชิาการ         

2. พัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน          

2.1สร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการโดยการ
ส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน 

        

3. พัฒนารูปแบบการบริกาวิชาการเพื่อสรา้งรายได ้         

3.1พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้         
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กลุ่มที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 

เป้าหมาย 

เป้าหมายปีที่ 5 (ระยะที่ 1) เป้าหมายปีที่ 10 (ระยะที่ 2) เป้าหมายปีที่ 15 (ระยะที่ 3) เป้าหมายปีที่ 20 (ระยะที่ 4) 
จัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ทางวัฒนธรรมและ
เผยแพรผ่่านสื่อต่างๆ  
- เริ่มต้นท า Data base เชิญปราชญ์
ชาวบ้านมาประชุมร่วมกัน เพื่อดึงข้อมูลของ
จังหวัดนครราชสีมา  
- วิเคราะห์งานวิจัยที่เกีย่วกับวัฒนธรรม
โคราชเพราะมีงานวิจัยจ านวนมาก   
เป้าหมาย  
- มีฐานข้อมูลชุมชนที่น าข้อมูลเข้า  
ร้อยละ 60  
- มีการเข้าถึงการเผยแพรไ่ดร้้อยละ 60  
- มีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนเปา้หมายได้
อย่างน้อย 1 ผลงาน 

สร้างศูนย์การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
โคราช  
เป้าหมาย มีการท าหลักสตูรการเรยีนรู้
เส้นทางวัฒนธรรมโดยการมสี่วนรว่มของ
ชุมชนและมหาวิทยาลัย 
และมีนวตักรรมที่สร้างมูลค่าและส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าหมาย  
- มีศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย 1 ศูนย์, 
หลักสตูรเกีย่วกับเส้นทางวัฒนธรรม 
- มีนวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าอย่างนอ้ย 1 
ผลงาน  
- มีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนเปา้หมาย
ได้อย่างน้อย 1 ผลงาน 

ชุมชนและมหาวิทยาลัยมคีวามร่วมมือ
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวและมีการพัฒนา
เรื่องราวท่ีเป็นจดุเด่นเชิงภูมิศาสตร์
วัฒนธรรม 
เป้าหมาย  
- ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มจากการท่องเที่ยว
และสามารถรักษาความดั้งเดิมของ
วัฒนธรรมยั่งยืน  
- มีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุน
เป้าหมายได้อยา่งน้อย 1 ผลงาน 

มีพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเสมือน
จริง (3D) 
เป้าหมาย ศูนย์การเรียนรู้
พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์อย่าง
น้อย 1 พิพิธภัณฑ ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 

กลยุทธ ์
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 

(ระยะที่ 1) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 

(ระยะที่ 2) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 

(ระยะที่ 3) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 20 

(ระยะที่ 4) 
1. การจัดการองค์ความรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ถอดบทเรียนจากปราชญ์ชาวบ้านและสร้าง
หลักสตูรวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช 

ถอดบทเรียนจากปราชญ์ชาวบ้านและ
สร้างหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 

    

2. การสร้างมลูค่าวัฒนธรรมดา้น
การท่องเที่ยว 

สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับภูมิปญัญาในจังหวัด
นครราชสมีา 

สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับภูมิปญัญาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

เผยแพรผ่ลงานภูมิปญัญาในระดับชาติ เผยแพรผ่ลงานภูมิปญัญาใน
ระดับนานาชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 

กลยุทธ ์
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 

(ระยะที่ 1) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 

(ระยะที่ 2) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 

(ระยะที่ 3) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 20 

(ระยะที่ 4) 
3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอื
กับหน่วยงานภายนอกในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากล
เกี่ยวกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในระดับท้องถิ่น  

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในระดับ ภูมภิาค  

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในระดับประเทศ  

เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในระดับ
สากล 

4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและการเข้าถึงนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ฐานข้อมูลออนไลน์ทางวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

E-library and Application และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
โคราช 

พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นเสมือนจริง
(3D) 

5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้
ตระหนักถึงความส าคญัในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกิดตระหนักในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร 

Green university, Clean university Green university, Clean 
university Clean energy 

เป็นต้นแบบด้าน Green 
university, Clean university 
และ Clean energy ในระดับ
ภูมิภาค 

6. การพัฒนาหรืออบรมบุคลากร
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อบรมบุคลากรด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มีผู้เชี่ยวชาญด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

7. การก าหนดแผนงานขั้นตอนและ
งบประมาณที่เหมาะสมกับการ
สนับสนุนด้านวิชาการหรือกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดท าแผนงานข้ันตอนและงบประมาณดา้น
การพัฒนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ในระดับท้องถิ่น 

จัดท าแผนงานข้ันตอนและงบประมาณ
ด้านการพัฒนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค 

จัดท าแผนงานข้ันตอนและ
งบประมาณด้านการพัฒนาท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับประเทศ 

จัดท าแผนงานข้ันตอนและ
งบประมาณด้านการพัฒนาท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 

กลยุทธ ์
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 

(ระยะที่ 1) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 

(ระยะที่ 2) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 

(ระยะที่ 3) 
กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 20 

(ระยะที่ 4) 
8. การสร้างการยอมรับด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงานภายนอก 

ได้รับการยอมรับ และมีผลงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดนครราชสีมา 

ได้รับการยอมรับ และมีผลงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้รับการยอมรับ และมีผลงานด้าน
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับชาต ิ

ได้รับการยอมรับ และมีผลงาน
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาต ิ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 

Strategic Project Strategic Project (ระยะที่ 1) Strategic Project (ระยะที่ 2) Strategic Project (ระยะที่ 3) Strategic Project (ระยะที่ 4) 
1. แผนการจัดการองค์ความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช         
1.1 โครงการการจดัการความรู้วฒันธรรมท้องถิ่นโคราช          
1.2 โครงการการจดัการความรู้วฒันธรรมท้องถิ่นอีสาน         
2. การสร้างมลูค่าวัฒนธรรมดา้นการท่องเที่ยว         
2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา 

        

2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

        

2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ภูมิปญัญาท้องถิ่นในดับ
ชาติ 

        

2.4 โครงการจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ภูมิปญัญาท้องถิ่นนะดับ
นานาชาติ 

        

3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากลเกี่ยวกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 
Strategic Project Strategic Project (ระยะที่ 1) Strategic Project (ระยะที่ 2) Strategic Project (ระยะที่ 3) Strategic Project (ระยะที่ 4) 

3.1 โครงการการลงนามความร่มมือภารกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัดนครราชสีมา 

        

3.2 โครงการการลงนามความร่มมือภารกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

        

3.3 โครงการการลงนามความร่มมือภารกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศ 

        

3.4 โครงการการลงนามความร่มมือภารกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับอาเซียน 

        

4. แผนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการเข้าถึง
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

        

4.1 โครงการจัดท าฐานข้อมลูออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการ
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช 

        

4.2 โครงการพัฒนา E-library และ Application เพื่อการ
บริหารจดัการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช 

      รวมหลายสถาบัน ไม่ใช่แค่ มว. 

4.3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูท้างวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช         
4.4 พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเสมือนจริง 
(3D) 

        

5. โครงการ Best university GCE         
กิจกรรมที่ 1 เส้นทางการเรยีนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 
Strategic Project Strategic Project (ระยะที่ 1) Strategic Project (ระยะที่ 2) Strategic Project (ระยะที่ 3) Strategic Project (ระยะที่ 4) 

กิจกรรมที่ 2 Start GCU (Green university, Clean 
university)  

        

กิจกรรมที่ 3 Complete GCU (Green university, Clean 
university)  

        

กิจกรรมที่ 4  GCU to CE (Green university, Clean 
university and Clean energy)  

        

กิจกรรมที่ 5  Best university GCE (มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล
สีเขียว และเป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยสเีขียว) 

        

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

กิจกรรมที่ 2  จัดค่ายสรมิสร้างความตระหนักด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        

7. แผนแม่บทด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        

 
 
 
 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระยะ 20 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2580)  
  156 
 

กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

เป้าหมาย 

เป้าหมายปีที่ 5 (ระยะที่ 1) เป้าหมายปีที่ 10 (ระยะที่ 2) เป้าหมายปีที่ 15 (ระยะที่ 3) เป้าหมายปีที่ 20 (ระยะที่ 4) 

1. มีระบบบรหิารจดัการเป็น Online  
ร้อยละ 50 
2. ผลประกอบการของมหาวิทยาลัยเป็น
บวก  
3. มหาวิทยาลัยเข้าสู่และเป็น Green 
University  
4. เริ่มสร้างภาพลักษณ์ของ Lifelong 
Learning Quality Innovation 
  4.1 มีหลักสูตรทีต่อบสนองต่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
  4.2 เพิ่มช่วงวัยของผู้เรียน 
5. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า ร้อยละ 100  
6. พัฒนาห้องสมุดเป็น E-LIBRARY  
ร้อยละ 100  
7. สร้างเครือข่าย partnership ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

1. มีระบบบรหิารจดัการเป็น Online  
ร้อยละ 70 
2. ผลประกอบการของมหาวิทยาลัยเป็นบวก  
3. เป็น Green University ที่เข้า Ranking 
Thai  
4. มีหลักสตูรที่ตอบสนองทุกช่วงวัย  
Lifelong Learning Quality Innovation 
5. เป็น Convenient University ที่สมบูรณ ์ 
6. ใช้ระบบประกันคณุภาพระดับสากล (AUN-
QA)  
7. เพิ่มกลุ่มเปา้หมายของผูเ้รียนให้
หลากหลายช่วงวัย  
8. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร้อย
ละ 50  
9. สร้างเครือข่าย partnership ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

1. มีระบบบรหิารจดัการเป็น Online 
ร้อยละ 80 
2. ผลประกอบการมหาวิทยาลยัเป็น
บวก 
3. เป็น Green University 1 ใน 5 
มหาวิทยาลยัเอกชนของประเทศ  
4. ภาพลักษณ์ของ Lifelong 
Learning Quality Innovation 
5.เป็น Smart University   
6. สร้างเครือข่าย partnership ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
7. ใช้ระบบประกันคณุภาพระดับ
สากล (EdPEX-QA)  

1. มีระบบบรหิารจดัการเป็น 
Online ร้อยละ 90 
2. ผลประกอบการของ
มหาวิทยาลยัเป็นบวก  
3. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
Lifelong Learning Quality 
Innovation ร้อยละ 90  
4. สร้างเครือข่าย partnership 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 (ระยะที่ 1) กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 (ระยะที่ 2) กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 (ระยะที่ 3) กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 2 (ระยะที่ 4) 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ีทันสมยัในการ
บริหารจดัการ 

พัฒนาแหล่งข้อมูลพื้นฐานของหนว่ยงาน       
เตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศ 
(Hardware, Software) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 (ระยะที่ 1) กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 (ระยะที่ 2) กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 (ระยะที่ 3) กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 2 (ระยะที่ 4) 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ีทันสมยัในการ
บริหารจดัการ (ต่อ) 

พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมลูให้เป็นข้อมูลกลาง 
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา 

      

จัดท าฐานข้อมูลความเช่ียวชาญของอาจารย์
และเผยแพร ่และพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 

      

พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบรหิารจัดการ 
(MIS) ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการด้าน
การเรยีนการสอน, ด้านการวิจยั และด้าน
บริการวิชาการ (3 ใน 6 ด้าน)  

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ี
ทันสมัยในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
และด้านการวางแผน -อบรมบุคลากรให้
สามารถใช้งานระบบได ้

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ีทันสมยัในการบริหาร
จัดการดา้นการเงิน 

ใช้ระบบบริหารจัดการทั้ง 6 ด้าน
แบบ Online 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรใหม้ี
มูลค่าเพิม่ 

วางแผนการเงินการลงทุน เพิ่มช่องทาง 
เพื่อให้เกิดรายได ้และบริหารสินทรัพย์ให้
เกิดมลูค่าเพิ่ม เช่น ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี
และประชาสัมพันธเ์ปิดให้เช่าพื้นที่จัด
กิจกรรม 

การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานจัดการ
ทรัพยส์ิน ให้มีสมรรถนะในการจดัหา
รายได ้

การพัฒนารายได้จากการจดัการศกึษา
ในกลุ่มอาเซียน 

การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

วิเคราะห์ฐานะการเงินในการบริหารองค์กร
ปัจจุบันและอนาคต 

การพัฒนารายได้จากการจดัการศกึษาใน
ประเทศ 

    

พัฒนาเครื่องมือและกลไกติดตามการใช้ 
งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและ
เป้าหมาย 

ส่งเสริมให้อาจารย์ไปบริการวิชาการ
ภายนอก 

    

  ผลประกอบการของมหาวิทยาลัยเป็นบวก ผลประกอบการของมหาวิทยาลัยเป็น
บวก 

ผลประกอบการของมหาวิทยาลัย
เป็นบวก 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

จัดท าพร้อมกับด าเนินงานตามแผนแม่บท 
Green University พร้อมบริหารจัดการดา้น
พลังงาน และเป็มหาวิทยาลยัพฤษศาสตร ์

เป็น Green University ที่เข้า  1ใน 5 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป็น Green University 1 ใน 
5  มหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศ 

เป็นมหาวิทยาลัยรักสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ ์ กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 5 (ระยะที่ 1) กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 10 (ระยะที่ 2) กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 15 (ระยะที่ 3) กลยุทธข์ับเคลื่อนปีที่ 2 (ระยะที่ 4) 

4. สร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัที่มีต่อสังคมและ
ชุมชน (CSR) 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิภาพลักษณ์องค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมอยา่งน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 
(ความร่วมมือ IMC+ส านักพัฒนานักศึกษา+
คณะ) 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิภาพลักษณ์องค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมอยา่งน้อย 1 กิจกรรมต่อปี 
(ความร่วมมือ IMC+ส านักพัฒนา
นักศึกษา+คณะ) 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิภาพลักษณ์องค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
ต่อปี (ความร่วมมือ IMC+ส านักพัฒนา
นักศึกษา+คณะ) 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิภาพลักษณ์
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 
กิจกรรมต่อปี (ความร่วมมือ IMC+
ส านักพัฒนานักศึกษา+คณะ) 

5. สร้างเอกลักษณ์ทางการตลาด
ให้ทันสมัย 

โครงการรณรงค์เอกลักษณ์มหาวทิยาลัย  โครงการรณรงค์เอกลักษณ์มหาวทิยาลัย  โครงการรณรงค์เอกลักษณ์
มหาวิทยาลยั  

โครงการรณรงค์เอกลักษณ์
มหาวิทยาลยั  

6. ส่งเสรมิความผูกพันธ์ของ
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าท่ีมีความสมบูรณ ์       
ส่งเสริมการท ากิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า
ให้เข้มแข็ง 

ส่งเสริมการท ากิจกรรมของสมาคมศิษย์
เก่าให้เข้มแข็ง 

ส่งเสริมการท ากิจกรรมของสมาคม
ศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง 

ส่งเสริมการท ากิจกรรมของสมาคม
ศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง 

7.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสูม่าตรฐานสากล 

อบรมให้ความรู้ระบบประกันคณุภาพเพื่อ
เลือก AUN-QA หรือ EdPEX-QA 

เตรียมความพร้อมในการใช้ระบบประกัน
คุณภาพระดับสากล  

เริ่มใช้ระบบประกันคณุภาพระดับ
สากล  

  

8. พัฒนาแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 

พัฒนาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัย               พัฒนาปรับปรุงให้ทันสมยัและไดม้าตรฐาน พัฒนาปรับปรุงให้ทันสมยัและได้
มาตรฐาน 

พัฒนาปรับปรุงให้ทันสมยัและได้
มาตรฐาน 

      - ท าความร่วมมือกับเครือข่ายและ
สถานประกอบการ 

    -  ท าความร่วมมือกับเครือข่ายและ
สถานประกอบการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

     - ท าความร่วมมือกับเครือข่ายและ
สถานประกอบการทุกภาคในประเทศ 

     - ท าความร่วมมือกับเครือข่าย
และสถานประกอบการใน
ต่างประเทศ 

      - จัดท า e - library       
      - จัดท า working space       
      - จัดท า e - learning       
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