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ระยะสั้นและระยะยาวให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย และบุคลากรจะต้อง
พัฒนาตัวเองให้มีจุดเด่นสามารถท างานได้หลายหน้าที่  6) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 



ค 

 

ประกอบด้วย เครือข่ายการพัฒนามหาวิทยาลัย เครือข่ายการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายการพัฒนานักศึกษา 
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แบบอย่างที่ดีของสังคม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
แม่นย า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ :  แนวโน้ม ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 
E-mail Address : alisa.roo@rmutr.ac.th 
ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2562 



ง 
 

Abstract 
 

Code of project : R2R-05/2561 
Project name    : Strategic Development Trends of Rajamangala University      
                       of Technology Rattanakosin in the Next Decade. 
Researcher name : Miss. Alisa Roopsang 

 

The purpose of this research was to study the trends of strategic development of 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin in the next decade.  The study 
divided the research  into two parts : The first part was contextual study and research 
documents. The second part was to study the possibility of the trends of the strategic 
development by using Futures R e s e a rc h  method with Ethnographic Delphi Futures 
Research technique. 

The research findings show that the trends o f strategic deve lopm ent  o f 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin for the next 10 years include          
1) policy formulation, goal setting and organizational supervision. The policy formulation 
must take the university’ s context, community and establishment into consideration, 
correspond with the needs of its personnel and connect with related organizations.    
The policy formulation must involve every stakeholder and must be able to translate 
into goals through various channels to allow everyone to see the same big picture. Also, 
there needs to be a performance evaluation by using a standard supervising and 
monitoring process 2 ) the holistic student development and production. The university 
must produce graduates to be well-rounded and moral having both professional and life 
skills in order to be needed by the labor market. The students must be produced to be 
competitive practitioners equipped with skills in language and innovative technology      
3)  Curriculum development.  The curriculum must be developed by all university 
stakeholders.  Also, it should be diverse enough to meet the need of the learners e.g.        
a course for elders, short certificate career course or an international one. Every curriculum 
must have a clear goal to produce practical graduates 4)  Research development and 
creativity. The research should be focused on development for innovation, industry and 
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income generation. Also, there should be a focus on creativity because creative work is 
individualized and , therefore, difficult to copy 5)  Faculty and staff development.  There 
should be a framework and guideline for human resource development both for a short 
term and long term to be connected with the university’ s strategic development plan. 
That is, all personnel must develop themselves to be multi-tasking 6)  Establishing 
academic networks consists of university development network, personnel development 
network, student development network, curriculum development network and 
cooperation networks with domestic and international universities.  7 )  Good governance 
requires  effective policy, policy implementation and  being good example for the society, 
The management should employ information technology to achieve maximum 
effectiveness. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นกระแสหลักที่ท าให้ระบบราชการไทย จ าเป็นต้องมี   
การปฏิรูป หากระบบราชการซึ่งเป็นกลไกบริหารที่ส าคัญของประเทศ ไม่มีการปรับตัว ย่อมท าให้
ประเทศล้าหลัง ก้าวไม่ทันประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และประเทศอ่ืน ๆ ในโลก ซึ่งจะก่อให้เกิด      
ผลทางลบต่อประชาชนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบ
ราชการ จะต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและ
ความสลับซับซ้อน การมองภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการด ารงอยู่ และ
สามารถตอบสนองสังคมได้ จึงต้องมียุทธศาสตร์ที่มีความหลากหลายในการเชื่อมโยงกับยุคปัจจุบัน 
เพ่ือคาดการณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นย า  

จากแนวคิดของนักวิชาการไทย พบว่า ภาพอนาคตของประเทศไทยในปี พ.ศ.2562         
เป็นสังคมสะอาดที่มีธรรมาภิบาล เมตตาธรรม และสิ่งแวดล้อมสะอาด เป็นสังคมที่ฉลาดมีฐานความรู้ 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นสังคมที่สามารถแข่งขันได้ 
(สถาบันคลังสมองของชาติ, 2551) ส่วนปัจจัยแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี 
และปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ ปัญหาการเพ่ิมขึ้นของมหาวิทยาลัยใหม่ การแย่งชิงนักศึกษา การบริหาร 
ที่ไม่มีหลักธรรมาภิบาล ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมต่ า เป็นต้น (ส านักคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา, 2550) จากผลกระทบดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผน และก าหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งแนวโน้มและ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยทั่วไป จะมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือ      
เป็นองค์กรชี้น าทางสังคม และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมสอดคล้องกับ Kriengsak 
(1999) กล่าวว่า ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ   
การบริหารเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง คือการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ  
การวิจัย มหาวิทยาลัยเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยเครือข่าย มหาวิทยาลัยดิจิตอล เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้   
การพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกั บ                        
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2544) กล่าวว่า การก าหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ในอนาคต           
ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ 
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การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย การส่งเสริม  
การเรียนรู้ และการบริหารงบประมาณแบบพ่ึงตนเอง 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต้องหัน
มาทบทวนทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิด     
ความเข้มแข็งด้วยการยกระดับคุณภาพอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ด้วยการสร้างประสิทธิภาพ
การบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ 
ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสนใจที่จะท าการศึกษาแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ว่ามีแนวโน้มอย่างไร เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เพ่ือการสร้างคุณภาพในอนาคต  และเพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่จะน าไปใช้ในการวางแผนเพ่ือ
ก าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในทศวรรษหน้า  
 
3. ค าถามการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า      
ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
   
4. ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
4.1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่ศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ทั้ง 4 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ศาลายา พ้ืนที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ พ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  
และพ้ืนที่เพาะช่าง 

4.2 มุ่งศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษ
หน้าตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีวิจัยอนาคตโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต แบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) 
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5. นิยามศัพท ์
5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2548 
โดยเมื่อวันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 6ก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
พระราชบัญญัตินี้มีผลท าให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท าการสอนวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.2 แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง กลวิธีการด าเนินงานที่ผู้บริหารระดับสูงหรือ
องค์การได้ตัดสินใจเลือกแนวโน้มที่ดีมีความเป็นไปได้ ซึ่งเกิดจากแนวคิดของผู้ปฏิบัติงานหรือ          
ผู้มีประสบการณ์มาใช้ในการก าหนดทิศทาง นโยบาย เพ่ือการสนับสนุนภารกิจขององค์กรจากจุดที่
เป็นอยูใ่นปัจจุบันไปสู่การบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบในอนาคต 

5.3 แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หมายถึง 
ยุทธวิธีที่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้คัดสรรแนวทางที่ดีที่สุดเพ่ือ
น ามาใช้ก าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย การถ่ายทอดเป้าหมายสู่การปฏิบัติ การก ากับดูแลองค์กรที่ ดี     
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การพัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการองค์กรที่ ดี  และคงอัตลักษณ์ ในการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งสังคมการประกอบการ 
 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ได้ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

6.2 สามารถวางแผนเพ่ือบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท าให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

6.3 ผลงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยอื่นที่มีบริบท
และลักษณะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการวิจัย เรื่องแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากต ารา เอกสารวิชาการ วารสาร รายงาน การวิจัยและการสืบค้นข้อมูลผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจ และประมวลประเด็นส าคัญที่แสดงถึง
แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในระยะเวลา 10 ปี
ข้างหน้า ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบในการน าเสนอเป็น 5 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 การวิจัยอนาคต 

1.1 เทคนิคการวิจัยอนาคต 
1.2 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

 ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2.1 ความหมายของยุทธศาสตร์ 
  2.2 ความส าคัญของยุทธศาสตร์ 
  2.3 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ 
  2.4 ยุทธศาสตร์ตามแนวคิดอนาคตศึกษา 
  2.5 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การในอนาคต 
  2.6 ลักษณะยุทธศาสตร์ที่ดี 
  2.7 แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย 
 ตอนที่ 3 แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า 
  3.1 แนวคิด ทิศทาง และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 
  3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 
  3.3 แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า 
 ตอนที่ 4 บริบททั่วไปและการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  4.1 ประวัติความเป็นมา 
  4.2 บทบาทของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 
  4.3 แนวทางการบริหารเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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  4.4 สรุปแนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใน
ทศวรรษหน้า 
 ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตอนที่ 1 การวิจัยอนาคต   

1.1 เทคนิคการวิจัยอนาคต 
1.1.1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต 

เนื่องจากโลกในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม           
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการคมนาคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ          
การด ารงชีวิตท าให้ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข (ดวงนภา มกรานุรักษ์ , 2554) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอนาคตเป็นสิ่งที่
ไม่แน่นอน แต่สามารถคาดเดาได้ โดยใช้การวิจัยเข้ามาช่วย ที่เรียกว่า การวิจัยอนาคต ซึ่งนักวิจัยได้ให้
แนวคิดไว้ คือ พรชุลี  อาชวบ ารุง (2537:36) ได้กล่าวว่า “ในปัจจุบันผู้คนตระหนักถึงความส าคัญของ
การวิจัยอนาคต เพ่ือป้องปรามปัญหา เพ่ือการวางแผนที่เป็นไปได้และเหมาะสมและเพ่ือประเมินและ
พัฒนาสถาบันต่าง ๆ ให้เข้ากับบริบทของอนาคต” อีกทั้งยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความส าคัญ
กับการมองภาพอนาคต และได้พัฒนาระเบียบ วิธีวิจัยอนาคต ในการคาดการณ์อนาคตที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ เพ่ือจะรู้แนวโน้มและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ        
ในอนาคต เช่นเดียวกับการวิจัย ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอความหมายและความส าคัญของการวิจัย
อนาคตดังต่อไปนี้ (ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554) 
1.1.2 ความหมายและความส าคัญของการวิจัยอนาคต 

อนาคตศึกษาเป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Futures Studies” ซึ่งหมายถึง วิชาหรือ
สาขาวิชาที่ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษา
แนวโน้ม และทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต หรือ “Futures Research” หรือใช้ตัวย่อ
ว่า FR เป็นค าศัพท์เฉพาะที่สื่อถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการ และระเบียบที่ใช้ในการส ารวจ ศึกษา
แนวโน้มที่เป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการศึกษา ทั้งแนวโน้มที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ แต่มี     
ผู้น ามาใช้เป็นภาษาไทยแตกต่างกันไป เช่น การวิจัยเพ่ืออนาคต การวิจัยอนาคต และการวิจัย        
เชิงอนาคต ในการวิจัยครั้งนี้ เรียกว่าการวิจัยอนาคต เพ่ือจะได้เข้าใจความหมายตรงกัน และ         
การน าเสนอข้อมูลส่วนนี้มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมาย ความส าคัญของการวิจัย
อนาคตไว้ดังต่อไปนี้ 
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อเลน (Allen.1978:75) ได้กล่าวว่าการวิจัยอนาคตเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ เพ่ิมความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการตัดสินใจและนโยบายในปัจจุบันหรือ         
เป็นการวางแผนระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ การงวางแผน (Planning)    
การพยากรณ์ (Forecasting) และการตัดสินใจ (Decision making) 

จรัส  สุวรรณเวลา (2538) ได้กล่าวว่าการวิจัยอนาคตเป็นการวิจัยเพ่ือพยากรณ์การเข้าใจ
ธรรมชาติ หรือข้อเท็จจริงของธรรมชาติ ท าให้มนุษย์สามารถกะล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสภาพ
อย่างหนึ่ง ต่อไปจะเป็นอย่างไร หรือหากท าอย่างหนึ่งจะเกิดอย่างไรตามมา  
 นงลักษณ์  วิรัชชัย (2538 อ้างถึงในสมหวัง  พิริยานุวัฒน์, 2542 ) ได้กล่าวว่าการวิจัยอนาคต
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรยายทางเลือกอนาคตที่เป็นไปได้แบบต่าง ๆ เพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบัน
และบ่งชี้ผลกระทบที่เป็นไปได้แบบต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันและบ่งชี้ผลกระทบที่เป็นไป
ได้ในแต่ละทางเลือกเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือวางแผนอนาคตไปใน
แนวทางที่พึงประสงค์ การวิจัยอนาคตที่ใช้กันในปัจจุบันมีแบบแผนที่แตกต่างกันไปจากเดิมมาก 
เนื่องจากมีการประยุกต์เทคนิควิธีการวิจัยแบบอื่น ๆ มาใช้ร่วมกับการวิจัยอนาคต 
 จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2551) ได้กล่าวถึงการวิจัยอนาคตว่าเป็นแนวคิด วิธีการ กระบวนการ 
และระเบียบวิธีที่ ใช้ในการส ารวจ ศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องที่
ท าการศึกษาทั้งแนวโน้มที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีการเปรียบเทียบความเชื่อและวิธีการ
เกี่ยวกับอนาคตว่ามีความแตกต่างกันที่ เป้าหมายของการศึกษาและการวิจัยอนาคตมิใช่อยู่ที่          
การท านายที่ถูกต้องแม่นย า เพราะเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ     
เราไม่มีข้อเท็จจริง (Facts) เกี่ยวกับอนาคต มีเพียงแต่การคาดการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวโน้มที่เป็นทางเลือกท่ีคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ (Possible Alternative Trends) เท่านั้น 
 จากความหมายและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการวิจัยอนาคตเป็ น
การศึกษาอนาคตด้วยวิธีการส ารวจ และศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเรื่องที่ศึ กษา 
มากที่สุด ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพ่ือหาทางท าให้แนวโน้มที่พึงประสงค์เกิดขึ้น และ     
ในขณะเดียวกันก็ป้องกันหรือหาทางขจัดแนวโน้มที่ ไม่ พึ งประสงค์ ให้หมดไปด้วย  เพ่ือให้             
การด าเนินการต่าง ๆ มีการวางแผนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
และเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
1.1.3 ประโยชน์ของการวิจัยอนาคต 

การวิจัยอนาคตเป็นการวิจัยหาแนวโน้มหรือสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีทั้งแนวโน้ม
ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน และ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่อาจจะไม่พึงประสงค์ได้ทันท่วงทีและ
เหมาะสม ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะเก่ียวกับประโยชน์ของการวิจัยอนาคตไว้ดังต่อไปนี้ 
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วิโรจน์  สารรัตนะ (2553) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยอนาคตไว้ดังนี้  1. การวิจัย
อนาคตช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนเพ่ือการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิด เพ่ือประเมิน
ทางเลือกของนโยบายและการปฏิบัติ 2. ช่วยในการเตรียมคนส าหรับอนาคตที่ก าลังจะเกิด           
การเปลี่ยนแปลง 3. ช่วยในการส่งเสริม การปรองดอง และร่วมมือ เนื่องจากการมุ่งอนาคตท าให้คน
ลืมอดีต มุ่งอนาคตท าให้คนค านึงถึงแต่ด้านดี และมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงให้ได้ 4. ช่วยในการคิด
สร้างสรรค์ เพราะการมองอนาคตที่ห่างไกลออกไป ท าให้คนอิสระในการคิดมีจิตนาการที่อยากเห็น 
สิ่งดี ๆ ก่อให้เกิดกระแสความคิดที่หลากหลาย 5. ช่วยในการสร้างปรัชญาแห่งชีวิต กล่าวคือช่วยให้
บุคคลเกิดความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายอย่างมีระบบ ก่อให้เกิด “ปรัชญาชีวิต” ท าให้บุคคลเปลี่ยน
บทบาทจากการมีปฏิกิริยาเชิงรับ (reactive) กับการแก้ไขปัญหาเป็นการป้องกัน และมีปฏิกิริยา     
เชิงรุก (proactive) ต่อปัญหา  
 จุมพล พูลภัทรชีวิน (2551) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวิจัยอนาคตไว้ว่า 1. การวิจัยอนาคต
ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญ และจ าเป็นเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตที่สามารถจะน ามาใช้ในกระบวนการ
ตัดสินใจ การก าหนดนโยบายและการวางแผน 2. การวิจัยอนาคตช่วยเตรียมมนุษย์ให้มีความพร้อมที่
จะเผชิญกับโลกหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยให้ประสบการณ์
ล่วงหน้า(Pre-experience) แก่มนุษย์ว่าอนาคตอาจจะเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้เตรียมพร้อมว่าควรจะ
ท าตัวอย่างไร 3. การวิจัยอนาคตช่วยให้มนุษย์เห็นถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ 
ท าให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคีระหว่างมนุษย์มากขึ้น 4. การวิจัยอนาคตช่วยชี้น าและเสริมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และความคิด 5. การวิจัยเชิงอนาคตช่วยให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพราะไม่ติดอยู่กับปัญหาในอดีตและปัจจุบัน 6. การวิจัยในอนาคตช่วยให้มนุษย์         
ใฝ่หาความรู้ โดยการเป็นผู้สร้างความรู้มากกว่าเรียนรู้สิ่งที่ผู้อ่ืนบอกหรือท ามาแล้วแต่เพียงอย่างเดียว 
7. การวิจัยให้แนวคิดในการพัฒนาปรัชญาชีวิตที่ผสมกลมกลืนกับแนวโน้มในอนาคต และ 8. การวิจัย
อนาคตมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น ให้ความสนุกเพลิดเพลิน ให้ความท้าทาย 

จากประโยชน์ของการวิจัยอนาคตดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการวิจัยอนาคตช่วยให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่ เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตที่ พึงประสงค์  และ          
ไม่พึงประสงค์ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและวางแผน  
อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะไม่ติดอยู่กับปัญหาในอดีตและปัจจุบัน 
1.1.4 ระเบียบวิธีวิจัยอนาคต 
 การวิจัยอนาคตมีหลายวิธีที่นิยม ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (Cross-Impact 
Analysis) อนาคตปริทัศน์ (Future Scanning Process) การมองอนาคต (Foresight) แบบเทคนิค
การสร้างภาพอนาคต (Scenario) เดลฟาย (Delphi) อีเอฟอาร์ (EFR) และอีดีเอฟอาร์ (EDFR)       
ซ่ึงGlenn (1994) ได้ท าการสรุปตารางแสดงจุดร่วมและจุดต่างของวิธีการศึกษาอนาคต ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจุดร่วมและจุดต่างของวิธีการศึกษาอนาคตแต่ละวิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : จุมพล พูลภัทรชีวิน, “เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR”.  วิจัยการศึกษา 10,5 (มิ.ย.–ก.ค. 
2530) :48-50 

1.2 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
การวิจัย EDFR เป็นการวิจัยอนาคต (Futures Research) มีความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่าอนาคตเป็น

เรื่องท่ีสามารถท าการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ความเชื่อของมนุษย์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในอนาคต 
มนุษย์จึงสามารถสร้างอนาคตได้ ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการวิจัยในอนาคตมิใช่การท านายที่ถูกต้อง     
แต่เป็นการส ารวจ เพ่ือศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพ่ือที่จะหาทาง
ท าแนวโน้มที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นและขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือลดน้อยลง       
การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะ
น าไปสู่การสร้างอนาคตอันพึงประสงค ์(จุมพล  พูลภัทรชีวิน , 2551) 
 
 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ Normative Explorato

การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (environment scanning) x x x x

การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ (cross impact analysis) x x x x

การวิเคราะห์การตัดสินใจ (decision analysis) x x

รูปจ าลองการตัดสินใจ (decision models) x x

เทคนิค เดลฟาย (delphi) x x x

เทคนิค econemetrics x x x

กงล้ออนาคต (futures wheel) x x x
เกมส์ และสถานการณ์จ าลอง (gaming and 
simulation) x x x x

การพยากรณ์อัจฉริยะ (genius forecasting) x x x

เทคนิค morphological analysis x x

วิธีการมส่ีวนร่วม (participatory methods) x x

เทคนิคต้นไมสั้มพันธ์ (relevance trees) x x

การสร้างภาพอนาคต (scenarios) x x x x

หุ่นจ าลองทางสถิติ (statistical modeling) x

เทคนิค system dynamics x x

การวิเคราะห์โครงสร้าง (structural analysis) x
การวิเคราะห์อนุกรมเทคโนโลยี (technology 
sequence analysis) x x

เทคนิค time series forecasts x x x

การวิเคราะห์ผลกระทบแนวโน้ม (trend impact 
analysis) x x

โดยวิธี โดยจดุประสงค์
วิธีการ
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1.2.1 ขั้นตอนการท าวิจัย EDFR 

เทคนิคการวิจัย EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจัย        
2 เทคนิค คือเทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน 
ขั้นตอนของ EDFR คล้ายคลึงกับวิธีการของเดลฟาย (Delphi) แต่มีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่น
และมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งอาจสรุปได้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1) การก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมาก 
เพราะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้วิจัยต้องติดตามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบาย
จุดมุ่งหมายขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เวลาที่ใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย และย้ า    
ถึงความจ าเป็น ความส าคัญของผู้เชี่ยวชาญ 

2) สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอนคล้ายกับ EFR   
แต่ EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์รอบที่ 1 อาจยึด
รูปแบบ EFR กล่าวคือ เริ่มสัมภาษณ์จาก ภาพอนาคตทางที่ดี (Optimistic Realistic Scenario)  
ภาพอนาคตทางที่ไม่ดี (Pessimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญคิดในหลายแง่มุม ซึ่งเป็นการมองในแง่บวกก่อน แล้วจึงพิจารณาในแง่ลบ และ
ความเป็นไปได้มากท่ีสุด นอกจากนั้นการสัมภาษณ์การวิจัยอนาคตแบบ EDFR จะมีความยืดหยุ่นของ
ข้อมูลมาก หากผู้วิจัยต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมก็สามารถสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการได้ โดย
การผนวกเข้ากับการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญล าดับต่อไป หรืออาจแบ่งการสัมภาษณ์เป็นช่วง ๆ            
ก็สามารถท าได้ 

3) วิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม 

4) สร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญและยากท่ีสุดของ
การวิจัย ด้วยเทคนิคนี้ คือ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอน
ข้อความที่ซ้ ากันหรือตัดส่วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่ก าหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยค าที่
ครอบคลุมข้อความทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พยายามรักษาถ้อยค าของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด      
การเขียน ควรเป็นภาษาที่สั้น กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญให้มากท่ีสุด 
เขียนแนวโน้มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้ผู้เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็น
นั้น ๆ  

5) การท า EDFR รอบที่ 2, 3 คือการน าแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และ             
น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือท าการจ าแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus)  
ในการท า EDFR รอบที่ 2 และ 3 ในรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ 
(Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และ   
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ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range 1,3) ของกลุ่ม ท าการผนวกด้วยค าตอบเดิมของ
ตนเอง แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ จ านวนรอบของการท าวิจัย EDFR ขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และก าลังคนของการวิจัย ทั้งนี้พิจารณาจากค าตอบที่ได้ว่ามีความเป็น
เอกพันธ์แล้วหรือยังมี Homogeneity ของค าตอบหรือมีฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ที่ครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล้วหรือยัง 

6) เขียนภาพอนาคต  คือการน าผลการตอบแบบสอบถามของผู้ เชี่ยวชาญมา
วิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง 
กล่าวคือ ค่ามัธยฐาน (Median) ที่มีค่า 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้องของค าตอบ โดย
พิจารณาจาก Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็นวิชาการ
มากไป คือ คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย  

โดยสรุปงานวิจัยอนาคต EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยที่มุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ
พ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เป็นการวิจัยที่รวมเอาเทคนิคการวิจัย        
แบบ EFR และแบบ Delphi เข้าด้วยกัน ขั้นตอนต่าง ๆ ของ EDFR คล้ายกับแบบ Delphi โดย
ขั้นตอนแรกเป็นการสัมภาษณ์แบบ EFR และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แล้วน ามาสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหา  
ฉันทามติ (Consensus) ซึ่งมักจะท า 2-3 รอบ หลังจากนั้นน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหา
แนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากและมีความสอดคล้องทางความคิดระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสรุป
และเขียนเป็นภาพอนาคต (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2546:1-19) 
1.2.2 การแบ่งช่วงเวลาศึกษาและวิจัยอนาคต 

มิติการแบ่งช่วงเวลาในการวิจัยอนาคตนั้นเป็นเรื่องส าคัญมาก โดยทั่วไปผู้วิจัยจะวิเคราะห์
และพิจารณาจากบริบทงานวิจัยของตนเอง (จุมพล  พูลภัทรชีวิน,2552) ได้น าเสนอแนวคิด          
ในการแบ่งช่วงเวลาศึกษาและวิจัยอนาคตไว้ว่า นักอนาคตนิยมมักจะแบ่งช่วงเวลาของการท านายหรือ
ช่วงของการวางแผน ออกเป็น 4 ช่วงดังนี้ 

ช่ วงที่  1 คื อช่ ว งเวลา 5 ปี  หรือ  immediate forecasting หรือ  immediate 
planning นักอนาคตนิยมถือว่าเป็นการท านาย หรือการวางแผนระยะกระชั้นชิด ถ้าเป็นเรื่องของ  
การแก้ปัญหาก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ช่วงที่ 2 คือช่วงเวลาประมาณ 5-10 ปี ช่วงนี้เป็นช่วงนักอนาคตนิยมเรียกว่า short 
range forecasting หรือ shot range planning ก็เป็นการท างานหรือการวางแผนหรือการศึกษา
อนาคตระยะสั้น 
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ช่วงที่ 3 คือ ช่วงเวลา 5-10 ปี หรือไปจนถึง 20 ปี ช่วงนี้เรียกว่าระยะกลาง middle 
range forecasting หรือ middle range planning นักอนาคตนิยม ส่วนใหญ่นิยมที่จะศึกษาอนาคต 
ในช่วงนี้ เนื่องจากผู้วิจัยสามารถรอที่จะเห็นผลได้ 

ช่วงที่ 4 ช่วงระยะยาว 20-25 ปีขึ้นไป ช่วงนี้ดูเป็นระยะยาวนานเกินไป ข้อมูลที่ได้ 
ผลที่ได้อาจจะขาดความจูงใจ ไกลตัวคนท าวิจัยเกินไป ซึ่งกล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยจะศึกษาช่วงไหนอยู่ที่
จุดมุ่งหมายของการวิจัยของผู้วิจัย และอยู่ที่องค์ประกอบต่าง ๆ 
1.2.3 การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญถือเป็นประเด็นส าคัญที่สุดในการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เนื่องจาก
มีความเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญคือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถมองหรือคาดการณ์
อนาคตได้อย่างชัดเจนและมีความถูกต้อง แม่นย ามากกว่าบุคคลทั่วไป อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญยังเป็นบุคคล
ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนักวิชาการ
จะต้องได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากนักวิชาการนั้นเป็นกลุ่มที่มีความคิด
ค่อนข้างเป็นอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบ ท าให้ได้มาซึ่งแนวโน้มที่เป็นไปได้หรือ
น่าจะเป็นมากที่สุด 
1.2.4 เกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ 

การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยหากผู้วิจัยรู้ว่า
ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษา หรือผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปก็สามารถเจาะจง
เลือกผู้เชี่ยวชาญได้ทันที แต่ในกรณีที่ไม่ทราบ และไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน่วยนั้น ก็สามารถ
ใช้วิธีโยนลูก (snowball) ถามเพ่ือเชื่อมต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืน ซึ่งวิธีนี้เป็นการลดปัญหาความล าเอียง
ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย เนื่องจากเป็นการให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกันเอง 
1.2.5 จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

จ านวนผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายการวิจัย โดยจ านวนผู้เชี่ยวชาญยิ่งมี
จ านวนมากจะได้ความคิดเห็นใหม่ๆ และได้ค าตอบที่มีน้ าหนักความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปไม่มี
การก าหนดแน่นอนตายตัว จ านวนผู้เชี่ยวชาญขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่ม จากรายงานการวิจัยของ
แมคมิลแลน Macmillan (1971) (อ้างถึงในเกษม บุญอ่อน, 2522) พบว่าจ านวนผู้เชี่ยวชาญมีผลต่อ
ความคลาดเคลื่อนของค าตอบ หากผู้เชี่ยวชาญมีจ านวนตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป ค่าความคลาดเคลื่อนจะมี
น้อยที่สุด ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  จ านวนผู้เชี่ยวชาญและการลดลงของความคลาดเคลื่อน 
 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนลดลง 

 1-5  1.20-0.70 0.5 
 5-9  0.70-0.58 0.12 

 9-13 0.58-0.54 0.04 
 13-17  0.54-0.50 0.04 

 17-21 0.50-0.48 0.02 

 21-25 0.48-0.46 0.02 
 25-29  0.46-0.44 0.02 

 

ที่มา:เกษม บุญอ่อน.เทคนิคการวิจัย, พิมพ์ครั้งที ่10 (กรุงเทพฯ: ครุปริทัศน์,2522),26-28. 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละรอบนั้นควรให้คงที่ แต่ด้วยเทคนิค EDFR มีความยืดหยุ่นได้ โดย
ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่ว่าผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถอยู่ เป็นกลุ่มตัวอย่างให้เราได้เสมอ ฉะนั้นจึงไม่
จ าเป็นที่จ านวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละรอบจะต้องเท่ากัน 
1.2.6 การสัมภาษณ์แบบ EDFR  

การสัมภาษณ์แบบ EDFR อาจประยุกต์การสัมภาษณ์แบบ EFR มาใช้ได้ ซึ่งการสัมภาษณ์
แบบ EFR ต้องการให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และจินตนาการภ าพในมุมมองของ              
ผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 3 ภาพอนาคต (Scenario) คือ 1. ภาพอนาคตในแง่ดี (optimistic) 2. ภาพอนาคต
ในแง่ไม่ดี (pessimistic) และ 3. ภาพอนาคตที่เป็นไปได้มากท่ีสุด (most probably) โดยผู้สัมภาษณ์
ไม่มีการปิดก้ันหรือมีขอบเขตความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
1.2.7 การสร้างแบบสอบถาม 

หลังจากวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว การเขียนแนวโน้มในแบบสอบถามซึ่ง
ภาษาที่ใช้ส าคัญคือ สั้น กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยพยายามคงความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญไว้
ให้มากที่สุด ควรใช้ภาษาเป็นกลาง หลีกเลี่ยงภาษาที่ส่อถึงทัศนคติหรือความล าเอียงของผู้วิจัยลงไป 
ผู้วิจัยห้ามท าหน้าที่ตัดสินใจแทนผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยท าหน้าที่ในการเขียนแนวโน้ม คือ การสังเคราะห์
การตีความภาษาที่ผู้วิจัยใช้ให้ตรงตามที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการจริงในการเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม
จะต้องเขียนแนวโน้มที่มีประเด็นแนวโน้มเดียวต่อ 1 ข้อ ไม่ให้มีแนวโน้มย่อย ๆ เล็ก ๆ อยู่ในแนวโน้ม
ใหญ่ เพราะไม่เช่นนั้นคะแนนที่ออกมาจะท าให้ผู้วิจัยตีค่าล าบาก เพราะไม่รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นตอบ
เพราะแนวโน้มใด 
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1.2.8 จ านวนรอบ 
จ านวนรอบและจ านวนคนขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลาและก าลังคนของการวิจัย 

แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่จะหยุดตรงรอบใดรอบหนึ่งนั้น การวิจัยอนาคตจะดูที่ว่าค าตอบที่ได้จาก
แต่ละรอบนั้น มีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง มี Consensus ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่
วิจัยมากพอหรือไม่  ถ้ามากพอ และ/หรือสามารถสนองตอบจุดมุ่งหมายได้ก็อาจจะหยุดได้ ในรอบ    
ที่ 2 ซึ่งเรียกว่า Mini EDFR 
1.2.9 การเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  

ในการเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มีความยืดหยุ่นพอสมควร โดยผู้วิจัยอาจ
เลือกเขียนรายงานออกเป็นภาพๆ เป็นอนาคต 3 ภาพ คือ อนาคตทางบวก ลบ แล้วตามด้วยภาพ    
ที่เป็นไปได้มากที่สุด 

จากการศึกษาการวิจัยอนาคตสรุปได้ว่า การวิจัยอนาคตเป็นวิธีการศึกษาและแสวงหาความรู้
อย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาเรื่องราว แนวโน้มต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ และจะเกิดขึ้นจริงใน
อนาคต ด้วยเทคนิควิธีการวิจัยที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาในอนาคต ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิจัยที่เห็นว่าเหมาะสมได้แก่ วิธีการศึกษา
จากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) วิธีสอบถามผู้ เชี่ยวชาญ (Expert 
Panels) และวิธีการอนาคตภาพ (scenario planning) ด้วยกระบวนการ EDFR เพ่ือน าไปใช้        
ในการหาแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นในอนาคตและน าไปสู่การก าหนดแนวโน้มยุทธศาสตร์องค์การ
ต่อไป 

ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาถือเป็นหัวใจหลักในการจัดท าแผนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบในการศึกษาท่ีส าคัญไว้ดังนี้ 

2.1 ความหมายของยุทธศาสตร์ 
 ค าว่า “ยุทธศาสตร์” (Strategy) มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายและน่าสนใจ อีกท้ังยัง
มีนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง กลไกหรือเครื่องมือที่ จะท าให้องค์การมีหรือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันที่ต้องการ ส าหรับทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และแนวทางหรือวิธีการที่
จะช่วยให้ได้มาซึ่งความสามารถในการแข่งขันดังกล่าวนี้ (Sergay, 2012 : 59) 
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 ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือชุดของการปฏิบัติการซึ่งผู้บริหารเลือกน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
ขององค์การของตนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หากผลของการใช้ยุทธศาสตร์ท าให้องค์การมีสมรรถนะที่
เหนือกว่า สิ่งนี้หมายถึงการมีความสามารถในการแข่งขัน (Hill & Jones, 2009 : 2) 
 ยุทธศาสตร์ (Strategic) เป็นเทคนิคท่ีใช้อยู่ในกิจการทหารมีหลักฐานอยู่ในต าราพิชัยสงคราม 
“ซุนวู” ของจีนได้รวบรวมหลักการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหารไว้ ปัจจุบันนักธุรกิจภาคเอกชน 
ได้ประยุกต์แนวคิดและวิธีการของแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจโดยค านึงถึง         
การแข่งขันให้อยู่รอด การมุ่งหวังผลก าไรเป็นหลัก ต่อมาภาครัฐได้น าแนวทางของภาคเอกชน มาใช้
ประยุกต์ต่อเพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐสามารถปรับกลไกได้ทันยุคสมัยโดยค านึงถึงการสนอง   
ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก (ทิวากร นุกิจ, 2555 : 78) 
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นแผนการด าเนินงานที่ร่างข้ึนมาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ สัมพันธ์สอดคล้องกัน เป็นแผนที่มีวิสัยทัศน์หรือภาพฝันที่วาดไว้ เป็นการร่วมจิต มีเป้าประสงค์
อันแสดงถึงเจตจ านงรวมของทุกฝ่าย ผนึกพลังใจของทุกฝ่ายเพ่ือกระท าพันธกิจอันถือเป็นหน้าที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพ่ือให้เกิดผลกระทบและได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์       
แผนยุทธศาสตร์ที่ดีมาจากการวิเคราะห์อดีต รู้ปัจจุบัน เพ่ือไล่ให้ทันอนาคต วิเคราะห์สถานการณ์    
ที่ผ่านมา วิเคราะห์ทรัพยากร ทุนต่าง ๆ อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนาหรือยัง
ไม่ได้พัฒนาเต็มที่ หรือที่ยังซ่อนเร้นอยู่ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดี 
บริหารจัดการแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นประสิทธิผลที่ปรากฏจริง เป็นแผนที่มีเป้าประสงค์ดี 
ก่อให้เกิดการร่วมใจ มีหลักการดีก่อให้เกิดการร่วมคิด มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิด 
การร่วมท า และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่จัดการดี ก่อให้เกิดการร่วมแรง ในภาษาไทยก็พูดกันเป็นวลี
ว่าร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า (เสรี พงศ์, 2548 : 120) 
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ไม่ใช่พันธกิจ (Mission) แต่ยุทธศาสตร์ คือแผน (Plan) ที่จะน า
องค์การให้บรรลุพันธกิจที่ก าหนด หากองค์การต้องการชัยชนะองค์การต้องเตรียมพร้อมส าหรับ
อนาคต และก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะน าองค์การไปสู่อนาคตท่ีเตรียมพร้อมไว้ (Jonas, 2000 : 65) 
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือกระบวนการซึ่งบุคคล องค์การตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับทรัพยากร
ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือสนองความต้องการบนห้วงเวลาเฉพาะ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่มีความ
แน่นอน (Kelvin Hinde : n.d.) 
 ยุทธศาสตร์  (Strategy) คือรูปแบบของวัตถุประสงค์  น โยบาย โครงการ กิจกรรม             
การตัดสินใจ หรือการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นปัจจัยก าหนดว่า องค์การคือใครท าอะไร และท าไปท าไม 
ยุทธศาสตร์แตกต่างกันตามระดับของหน่วยงาน และช่วงเวลา (Bryson, 1995 : 32) 
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือทิศทางและขอบเขตขององค์การในระยะยาว เพ่ือให้บรรลุ
ประโยชน์แก่องค์การโดยผ่านการจัดสรรทรัพยากรภายใต้ภาวะแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลง      
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เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง (Johnson and 
Scholes, 1999: 10) 
 จากความหมายของยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่า “ยุทธศาสตร์ คือทิศทาง 
นโยบาย และกระบวนการที่องค์การตัดสินใจเลือก โดยผ่านกระบวนการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ กิจกรรม การตัดสินใจ หรือการจัดสรรทรัพยากรภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่ไม่มีความแน่นอน เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยมีอนาคตเป็นตัวก าหนด และเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าให้องค์การมีหรือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันเพ่ิมข้ึน 

2.2 ความส าคัญของยุทธศาสตร์ 
จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  (2544) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์มีความส าคัญ

และเป็นประโยชนตอองคการ 4 ประการดังนี้  1) ก าหนดทิศทางขององคการ  (Set Direction)     
ช่วยใหผู้บริหารเกิด ความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถก าหนดวัตถุประสงคและทิศทาง   
การด าเนินงานขององคการได้อย่างเป็นรูปธรรม  2) สร้างความสอดคลองในการปฏิบัติ  (harmony) 
เป็นการก าหนด การประยุกต การตรวจสอบ  และการควบคุมกลยุทธขององคการในฐานะระบบที่
ประกอบด้วยสวนประกอบส าคัญต่าง ๆ รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะท าใหการจัดสรรทรัพยากรและ       
การด าเนินงานเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ 3) สร้างความพร้อมให้แก่องค์การ (provide 
readiness) เป็นการศึกษาสภาพแวดลอมและการก าหนดกลยุทธ ช่วยให้ผู้บริหารและสมาชิกของ 
องคการเกิดความเขาใจในภาพรวม ท าใหองคการมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทาย
ของสถานการณที่จะเกิดขึ้น และ 4) สร้างประสิทธิภาพในการแขงขัน (improve competitive 
efficiency) การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในภาพรวมความต้องการขององคการ  
และความสามารถในปจจุบันขององคการ จึงท าใหสามารถจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานและ
เป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและการใช ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

สุชินา  วัฒนชีวโกศล  (2547) ได้กล่าววา ยุทธศาสตร์เป็นวิธีการออกแบบแผนระยะยาว  
เพ่ือก าหนดทิศทางเป็นแนวทางในการด าเนินงานในอนาคต โดยค านึงถึงรูปแบบพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ  และยุทธศาสตร์ยังครอบคลุมถึงการก าหนดฐานะหรือต าแหนงทางการแขงขัน 
เพ่ือเป็นการฉายภาพขององคการใหเดนชัดในสายตาของผู้บริโภค    

คะนึง  สายแกว (2549)ได้ทัศนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์องคการไววา ยุทธศาสตร์เปรียบเสมือน 
เครื่องมือส าหรับผู้บริหารหรือองคการเพ่ือใชเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทาง เป้าหมายการพัฒนา
องคการและ น ามาเป็นกรอบชี้น าการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผู้บริหารเกิดความมั่นใจเพราะยุทธศาสตร์ 
นโยบายเป็นทั้งวิธีการแผนงานและหลักประกันเป้าหมายการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนและ
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พันธกิจขององคการ และเป็นเครื่องชี้น าการก าหนดแนวทางการปฏิบัติจากปจจุบันสู่อนาคต เพื่อบอก
ใหทราบถึงคุณค่าและกระบวนการการตัดสินใจ  (value  and  discussion) ที่ได้คัดสรรทางเลือกท่ีดี
ที่สุดเหมาะสมที่สุด ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ผ่านกระบวนการกลั่นกรองมีหลักและ แนวทาง       
การด าเนินงานที่ประกันความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีชัดเจน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้        

กิ่งพร  ทองใบ  (2547) กลาวถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับยุทธศาสตร์ไว้วา นโยบาย 
และกลยุทธต่างก็เป็นประเภทของแผนงาน (types of plan) อันเป็นผลที่ได้จากกระบวนการวางแผน   
(planning) การวางแผนเป็นหนาที่ทางการบริหาร (managerial functions) หมายถึงกระบวนการ
ในการก าหนดเป้าหมายหรือ วัตถุประสงคในอนาคตขององคการเพ่ือใหเป็นแนวทางในการหาวิธี
ด าเนินงานใหบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงคที่ตั้งไว  ซึ่งประกอบด้วยองคประกอบ 3 ประการคือ 
1) จะตองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต 2) จะตองเป็นการกระท า และ 3) จะตองเป็นการกระท าที่
ต่อเนื่องจนส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยง
ระหว่างปจจุบันเขากับอนาคตด้วยการพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค และการเลือกแนวทาง        
การด าเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเรียกวา “กลยุทธ์” สวนแนวทางในการตัดสินใจด าเนินงาน
ระหว่างทางเลือกทั้งหลายเรียกวา “นโยบาย”  

สรุป ได้ ว่ า  ยุทธศาสตร์  หมายถึ ง วิ ธีก ารออกแบบทิ ศทางการด าเนิ น งาน เพ่ื อ ใช้                
เป็นแนวทางการบริหารในอนาคต โดยค านึงถึงรูปแบบพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ และ  
เป็นวิธีการจัดการองคกรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตองการในอนาคต และยุทธศาสตร์ยัง     
บ่งบอกความสามารถในปจจุบันขององคการ ท าใหสามารถจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงาน
และเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2.3 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์  
2.3.1 การก าหนดทิศทางในการก าหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วยการก าหนด

วิสัยทัศน์ (Vision) และการก าหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการด าเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้
องค์การสามารถก าหนดทิศทางในระยะยาว ซ่ึงภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการ                
เชิงยุทธศาสตร์นั้น   ขั้นแรกองค์การจะต้องระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่ส าคัญของบริษัท          
ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความของบริษัทที่พยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบัน  และ
ก าลังจะท าอะไรในอนาคตและองค์การเป็นองค์การแบบใด และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใด
ทั้งนี้เพ่ือบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์การ     
จะประกอบไปด้วยข้อความที่บ่งบอกถึงคุณค่าทางปรัชญาส าคัญท่ีผู้บริหารตัดสินใจกระท า ซึ่งแสดงถึง
พันธะของบริษัทที่มีต่อเป้าหมายและสอดคล้องกับคุณค่าของผู้บริหาร  นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะ
สร้างสภาพแวดล้อมในการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย คือการบอกถึงสิ่งที่องค์การปรารถนาให้
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เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการก าหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารถวัดได้ ทั้งนี้การก าหนด
เป้าหมายจะมีการก าหนดให้ชัดเจนขึ้นกว่าการก าหนดภารกิจว่าจะต้องท าสิ่งใด 

2.3.2 การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) ในการประเมิน
สภาพแวดล้อมขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และ         
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค  หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ         
ในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้  
ต่อการท างานขององค์กร SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ Strengths หมายถึง จุดเด่น
หรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น       
จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท
จะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือ
จุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
ต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น Opportunities หมายถึง โอกาสซึ่งเกิด
จากปัจจัยภายนอกเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่ง เสริม   
การด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น และ Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัย
ภายนอกเป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้
สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

2.3.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การก าหนดยุทธศาสตร์เป็ น       
การพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยองค์การ
จะต้องก าหนดและเลือกยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์การที่สุดผู้บริหารต้องพยายามตอบ
ค าถามว่าท าอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ขององค์การก าหนดเป็นยุทธศาสตร์  

2.3.4 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) การน ายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนด
รายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณหรือวิธีการด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหารเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit
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2.3.5 การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การควบคุมกลยุทธ์เป็น
หน้าที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการน า      
กลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุง   เพ่ือให้แน่ใจว่ายุทธศาสตร์นั้นจะ
ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 

2.4 ยุทธศาสตร์ตามแนวคิดอนาคตศึกษา 
ธนารัฐ  ธนสมบูรณ (2547) กล่าวว่า ความส าคัญของการก าหนดยุทธศาสตร์จะตองมุ่งไปที่

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะตองเชื่อมโยงทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดยุทธศาสตร์   
ต่าง ๆ ควรค านึงถึงกลไกการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (strategic management) เป็นวิธีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และถูกน าไปใชอย่างมีประสิทธิภาพ    

ด ารง วัฒนา (2548) กระจ่าง พันธุมนาวิน (2548)  และธตรัฐ  ธนะสมบูรณ (2547) ได้กล่าว
สอดคลองกันวาการก าหนดยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดวิธีการที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายมี      
องคประกอบที่ส าคัญ 8 ประการ คือ 

1) ก าหนดจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย (end) คือสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต    
2) วิสัยทัศน (vision) คือเป้าหมายที่อยู่ในลักษณะกว้างๆ    
3) วัตถุประสงค (objective) หรือปลายทางของแผน ที่หน่วยงานตองท าใหส าเร็จ    
4) นโยบาย (policy) เป็นกรอบความคิด/แนวคิด/ลูทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย    
5) ยุทธศาสตร์ (strategy) คือการก าหนดวิธีการี่จะท าใหบรรลุวัตถุประสงคของแผน    
6) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic planning) เป็นกระบวนการซึ่งผู้บริหาร

ระดับสูงก าหนดวัตถุประสงค แนวทางการปฏิบัติ และวิธีการที่ท าใหบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจน
ก าหนดแผนระยะสั้น เพ่ือความมั่นใจวายุทธศาสตร์ได้ถูกน าไปใชอย่างถูกตอง 

7) พันธกิจ หรือภารกิจ (mission) คือ การก าหนดจุดหมายเบื้องตนที่ส าคัญขององค
การโดย ผ่านค าขวัญ วัฒนธรรมหรือระบบคุณคาขององคการ  

8) ยุทธวิธี (tactic) คือ วิธีการบรรลุเป้าหมายด้านต่าง ๆ    
นอกจากนี้ กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ยังตระหนักถึงเป้าหมายหรือวิสัยทัศนของ      

องคการ ตองมีกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 1) การก าหนดเป้าหมายอนาคต 2) การก าหนด
ยุทธศาสตร์ 3) การเลือกประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ 4) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ ประกอบด้วยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดกลยุทธหลัก การปฏิบัติตามแผน   
การประเมินผล 5) การทบทวนยุทธศาสตร์ และ 6) การปรับปรุงหรือการสร้างยุทธศาสตร์ใหม่  
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2.5 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคการในอนาคต (Organizational 
Strategic Process) 

Conway and Stewart (2005) ได้กลาวถึงการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ดานอนาคตไววา     
การพัฒนายุทธศาสตร์ (Strategic development) และการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (strategic 
implementation) ในองคการมีกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์หลัก 3 ขั้นตอน คือ        
1) การคิดเชิงยุทธศาสตร์ (strategic thinking) 2) การตัดสินใจยุทธศาสตร์ (strategic decision 
making) และ 3) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (strategic implementation) ดังนี้ 

1) การคิดเชิงยุทธศาสตร์  Van der Heijden  (1996) กล่าวว่า การมองอนาคต คือ 
ความสามารถของมนุษย์ที่ติดมาแต่ก าเนิด (An innate human capacity) ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน  
(staffs) มีศักยภาพเพียงพอในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ มิใชเฉพาะผู้บริหารขององคการเทานั้น ในขณะ
ที่ผู้บริหารระดับสูงสามารถท าการตัดสินใจเลือกทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ใหทันตอปรากฎการณ์       
ในอนาคต ฉะนั้นการมองอนาคตจึงเน้นศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่ตองให้
ข้อมูลสู่การคิดที่น าไปใชในการตัดสินใจ บางที่ เรียกวาการสนทนาเชิงยุทธศาสตร์  (strategic 
conversation) โดยการพัฒนาการสนทนาแต่ละครั้งใหชัดเจนก่อน แลวน ามาผสมผสานอย่างมี
ความหมายตอองคการจะกลายเป็นการคิดเชิงยุทธศาสตร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Voros (2003) กล่าวว่า 
ความคิดความตองการขององคการ (organizations) และผู้ปฏิบัติงาน (staffs) ที่น ามาใชเป็น
ยุทธศาสตร์การบริหารเป็นกระบวนการน าความคิดของผู้ปฏิบัติงานมาก าหนดยุทธศาสตร์            
ด้วยกระบวนการที่เรียกวา Overt  processes เป็นการสะท้อนความคิดของบุคคลในองคการที่
เกี่ยวของกับอนาคต และภาพอนาคตที่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นกระบวนการความคิดเห็น
ที่มาจากความรูที่อยู่ภายใน (implicit) มาสู่ความรูภายนอก (explicit) หรือความคิดจากบุคคลมาสู่
ความคิ ดของสวนรวมหรือจากจิต ใตส านึ กมาสู่ จิ ตส านึ ก  และใชการเรียนรู จริ งโดย ใช
กระบวนการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์เป็นตัวก าหนดยุทธศาสตร์     

2) การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์  การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการ
หนึ่งที่ผู้บริหารระดับสูงหรือองคการจะตองท าการรวบรวม วิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลที่ส าคัญในการ
ใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณและข้อจ ากัดในสถานการณ์      
ซึ่งในปจจุบันจ าแนกการตัดสินใจออกเป็น 3 ประเภทดังตอไปนี้  1) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ   
(Strategic  Decision) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวของ กับประสิทธิภาพการแขงขัน การอยูรอด และ
การเจริญเติบโตขององคการในอนาคต ซึ่งเป็นหนาที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง     
ที่ส าคัญ  3 ประการ คือ (1) องคการปจจุบันอยู่ที่ใด (2) องคการมีความตองการจะไปที่ใด และ     
(3) องคการจะบรรลุเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ขององคการได้อย่างไร  2) การตัดสินใจเชิงการบริหาร  
(Managerial  Decision) หมายถึง การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับประเด็นทางการบริหารจัดการงานของ
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องคการ เชน การจัดการทางการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนา การจัดระบบ
สารสนเทศ เป็นตน และ 3) การตัดสินใจเชิงเทคนิค (technical decision) หมายถึง  การตัดสินใจที่
เกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคและการปฏิบัติการขององคการ เชน ระบบการจัดสารสนเทศในหน่วยงาน  
ซึ่งมักจะเป็นการตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้นที่มีขอจ ากัดและไม่ซับซ้อน   

3) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ 1) การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นการผลักดันที่มีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใชบริการ 
2) การปรับปรุงผลการด าเนินการที่สงผลตอการเพ่ิมผลลัพธ์ขององคการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
รวมถึงความรวดเร็ว การตอบสนอง และความยืดหยุน และ3) การเรียนรูขององคการและบุคลากร 
โดยเนนการปลูกฝง การปรับปรุง และการเรียนรูไวในกระบวนการท างาน   

จากการศึกษา สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง วิธีการด าเนินงานที่ผู้บริหาร 
ระดับสูงหรือองคการได้ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและมคีวามเป็นไปได้มากท่ีสุดเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาตามภารกิจขององคการจากจุดปจจุบันไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็น
ระบบในอนาคตข้างหน้า โดยมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ การตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์นั่นเอง 

2.6 ลักษณะยุทธศาสตร์ที่ดี 
1) การก าหนดยุทธศาสตร์ ต้องเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทั้งผู้บริหาร พนักงาน ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียจากองค์การ โดยมุ่งหวังให้เกิดการยอมรับในทุกฝ่ายในองค์การเพ่ือให้ทราบถึง
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดท ายุทธศาสตร์ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ ค่านิยมร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบแผนงา/โครงการ ต้องครอบคลุมทุกพันธกิจขององค์การและมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมาต้องมีความชัดเจน โดยในแผนยุทธศาสตร์อาจจ าเป็นจะต้องมี
ค าอธิบายประกอบเพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบาย
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

4) ทุกหัวข้อหรือประเด็นในยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพ่ือให้ท้ายที่สุดของ
องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์การ กล่าวคือ หากจะมองจากล่างบนพ้ืนฐาน
ทุกโครงการจะต้องเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์และสามารถสนับสนุนให้กลยุทธ์ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 
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2.7 แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย 
2.7.1 แนวโน้มของโลกและประเทศ 

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ การเปิดเสรีทางการค้าและ
บริการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู้และระบบการเมืองที่แตกต่างกันตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศ
ไทยก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ อาทิเช่น วิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความยากจน 
และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
รวมทั้งการศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาท าให้อุดมศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศต้องปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหล่านี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก็เช่นเดียวกัน 
การเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ท้าทายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ต้องเตรียมพร้อมเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความเป็นเลิศด้านมหาวิทยาลัย           
แห่งนวัตกรรมมุ่งมั่นสู่สั งคมการประกอบการที่ยั่ งยืน ซึ่ งการประมวลประสบการณ์ต่าง  ๆ            
จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือรองรับเปลี่ยนแปลงในด้าน ต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

1) มุ่งความเป็นเลิศด้านวิจัย มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้จัดให้มีโปรแกรมและ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 

2) นวัตกรรมระบบการเรียนการสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเรียน   
การสอนมากขึ้น และพัฒนาวิถีชีวิตและเพ่ิมความหลากหลายให้นักศึกษาเรียนนอกชั้นเรียนและให้
ความส าคัญกับความรู้ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือระหว่างคณะเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและวิจัย 

3) ระบบการจัดหาบุคลากรและนักศึกษาที่ดีเลิศ มีกระบวนการสรรหาทั้งอาจารย์ที่
เก่งและมีชื่อเสียง มีสวัสดิการและแรงจูงใจให้บุคลากร และนักเรียนที่เก่งมาเรียนในมหาวิทยาลัย 

4) การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ หลายระดับ ทั้งมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ หรือโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ และภาคอุสาหกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนและวิจัย 

5) ส่งเสริมความเป็นสากล ส่วนใหญ่ปรากฏในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มี     
แนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีประสบการณ์ในต่างประเทศให้มี
บุคลากรจากประเทศต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นทั้งจ านวนอาจารย์ นักวิจัย พนักงานและนักศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีการเปิดหลักสูตรที่มีเนื้อหาเป็นนานาชาติมากขึ้นและเพ่ิมการสร้างพันธมิตรกับ
มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และองค์กรไม่หวังก าไรในระดับนานาชาติให้มากข้ึน 

6) เน้นความหลากหลาย เพ่ือความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน         
การยอมรับแนวความคิดและคุณค่าของคนต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างเพศและต่างวัย ดังนั้น          
การยอมรับในความหลากหลายจึงเป็นจุดเน้นของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในสังคม 
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7) การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีงานบริการแก่ชุมชน
และสังคม เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม มีหลักสูตรส าหรับคนเกษียณอายุและ        
มีหลักสูตรนอกเวลาเพ่ือให้การศึกษาและฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้ สนใจทุกกลุ่ม      
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8) นวัตกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยหลายแห่งน าการบริหารงานแบบเอกชนมาใช้ 
เช่น การบริหารความเสี่ยงและมีการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ 

จากความท้าทายข้างต้น ท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต้องมี        
การปรับตัวอย่างเหมาะสม เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 
ตลอดจนการบริการวิชาการแก่ประชาคมท้ังในระดับประเทศ และระดับโลก 
2.7.2 แนวโน้มภายในประเทศ 

นอกจากความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ยังเผชิญความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร ปัญหาสุขภาพ และความปลอดภัยในสังคม ค่านิยมและวัฒนธรรมเพ่ือน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการบริหารจัดการที่เหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้ 
ส่งผลต่อนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศ ได้แก่ 

1) นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยต่าง ๆการพัฒนาสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาประชากร เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน ด้านบริหารจัดการด้วยแนวคิด Cluster เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ด้านเศรษฐกิจ คือการพัฒนาระบบนวัตกรรมต่าง ๆเพ่ือความสามารถทางการแข่งขัน 
และการก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบสูง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 

2) นโยบายด้านอุดมศึกษาที่ส าคัญและส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การเปลี่ยน
สถานภาพไปสู่    การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล การน าระบบคัดเลือกเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยแบบ Admission มาใช้ รวมทั้งการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาที่เปลี่ยนจากการจัดสรร
งบประมาณผ่านสถาบันการศึกษามาเป็นการจัดสรรงบประมาณผ่านผู้เรียน ด้วยการใช้กลไกกองทุน
เพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต – กรอ. เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ต้องการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาได้เรียน นอกจากนี้ มีการก าหนดคุณภาพการศึกษา เช่นสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร และการจัดล าดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้านของประเทศ ซึ่งส่งผล
โดยตรงและโดยอ้อมต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็เป็น
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ประเด็นที่ท้าทายที่ส าคัญ ท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือ
การแข่งขันท่ีสูงขึ้นอย่างมีพลวัตในอนาคต 

ตอนที่ 3 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า 

3.1 แนวคิด ทิศทาง และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

 การศึกษาแนวคิด ทิศทาง และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตมีหน่วยงานและ
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใน
อนาคต ดังนี้ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์

ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ได้แก่        

1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 2) พัฒนาเด็ก

วัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสร รค์ มีทักษะ         

การท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 3 ) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะ            

ในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ ต้องการของตลาดงาน 4) พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ

วัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ 

1) ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่ และ

โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 2) ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ 

มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจ

ให้ผู้มศีักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและ

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ เป็น       

การพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและ

ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน        

การเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 4) ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลาง

ที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึก

หรือครูพ่ีเลี้ยงให้ ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
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ผู้เรียน 5) ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ

ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ    

การพัฒนา งานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

6) จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่

ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึงไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ ทางภาษี

จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 7) ปรับปรุงแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน 

อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) สังเคราะห์ข้อมูลจากรายการคืนความสุขให้คน  

ในชาติของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) กล่าวว่า การศึกษาเป็นหัวใจของชาติ       

เป็นการสร้างและพัฒนาคนเพ่ืออนาคตของประเทศ นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องผลักดันเพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยภาพรวมของการศึกษาไทยในปัจจุบันยังเป็น 

ปัญหามาก โดยเฉพาะภาพสะท้อนคุณภาพของเด็กไทยเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนต้องมีการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา) ให้ความส าคัญกับ

การศึกษามาก มีการหยิบยกประเด็นการศึกษาเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ          

โดยมีประเด็นหลักๆ ทางการศึกษา ดังนี้ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ

การศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพ่ือสร้างคนไทยและสังคมไทยให้

เข้มแข็ง มีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาสามารถจัดได้หลายๆ รูปแบบ หลายๆ แนวทางให้เป็นกลไก

ของการแสวงหาความรู้สิ่งต่าง ๆ และบ่มเพาะให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หลักสูตรการศึกษาควรปรับปรุง พัฒนา และน าไปใช้ให้เกิดผลผลิตตรงตามเป้าหมาย โดยหลักสูตร   

แต่ละระดับตั้งแต่เล็กจนโตควรให้มีความต่อเนื่องกัน ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อในระดับ

อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานท า มีอาชีพและมีรายได้ หลักสูตรการศึกษา

ควรก าหนดวิชาเรียนให้น้อยลงให้เหมาะสมกับวัยเด็ก เน้นการเรียนที่มีคุณภาพไม่ใช่เน้นปริมาณ 

รวมถึงควรเป็นหลักสูตรที่มีการปรับพื้นฐานของเด็กให้เท่ากันก่อน และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของเด็ก 

ก็เปิดโอกาสให้เลือกได้ตามความชอบและความถนัด ที่ส าคัญเป็นหลักสูตรให้การศึกษาและการเรียนรู้

ช่วยบ่มเพาะและสร้างค่านิยมที่เข้มแข็งให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคนไทย มีจุดเน้นส าคัญคือ 
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การใช้คุณธรรมและความรู้ที่ถูกต้อง การมีสติ ปัญญา ความเพียร จะน าไปสู่ความสุขในการด าเนิน

ชีวิตอย่างแท้จริง กระบวนการเรียนการสอนต้องสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนหนังสือ ยึดเด็กเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นให้อ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และ

วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้และขยายไปสู่สังคมและประเทศชาติ การจัดกระบวนการเรียน     

การสอนของครูต้องเน้นการสอนในห้องเรียนเป็นหลักมากกว่าการสอนพิเศษเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย

ของผู้ปกครอง ปรับวิธีการสอนให้ง่ายขึ้น โดยเน้นให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด ปรับปรุง

ระบบการวัดประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาไทย      

2) ลดความเหลื่อมทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา หาวิธีการในการเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาให้มากข้ึน โดยสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ิมขึ้น เช่น การให้กู้ยืมเงินที่ผูกกับ

รายได้ในอนาคต การกระจายทุนการศึกษาให้ทั่วถึง และสนับสนุนทุนการศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เป็น

ความต้องการสร้างคนให้ตรงกับการน ามาพัฒนาท้องถิ่นของตน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความทัดเทียมกัน และต้องค านึงถึงการสร้างคนเพ่ือส่งเสริมระบบ

เศรษฐกิจ ในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตน รวมถึงเพ่ิมโอกาสและคุณภาพการศึกษาไทย โดยน าเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกระจายไปยังสถานศึกษาในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ห่างไกลให้มากขึ้น 

ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เข้าไปบูรณาการกับการศึกษาทางไกล เพ่ือใช้

เป็นช่องทางของการเพ่ิมการเรียนรู้ในทุกระดับ และต้องพิจารณาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสม

กับนักเรียน ประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะตามบริบท โดยครูต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น       

การจัดท า Smart Classroom การพัฒนาระบบ e-learning เป็นต้น รวมถึงการจัดบริการการศึกษา

ควรพิจารณาให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม 3) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ      

โดยก าหนดนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ

การเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา

การศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะการปรับปรุง

หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การใช้จ่าย 

งบประมาณ และการกระจายอ านาจทางการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะอ านวยการปฏิรูปการศึกษา 

เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเอกภาพ 

4) พัฒนาครูก าหนดยุทธศาสตร์ด้านครูให้ชัดเจน และขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกด้านทั้ง

การผลิตและพัฒนาครู โดยผลิตครูมืออาชีพ รับประกันการมีงานท า วางแผนพัฒนาครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนการอบรมครูให้เป็นในเชิงรุก คือ สร้างทีม ลงไปท าการฝึกอบรม

ครูในพื้นที่โดยตรง เพ่ือไม่ต้องให้ครูออกจากห้องเรียน และทอดทิ้งนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดครูใน

สาขาที่ขาดแคลน โดยผลักดันให้คุรุสภาออกประกาศเพ่ือก าหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาชีพ ที่ขาด

แคลน ผ่อนปรนให้ผู้ที่มีคุณวุฒิสาขาขาดแคลนสามารถขอหนังสืออนุญาต ปฏิบัติการสอนได้โดยไม่มี        

ใบประกอบวิชาชีพ จากนั้นพัฒนาตนเพ่ือให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูในภายหลัง รวมถึงแก้ไข

ปัญหาหนี้สินครูทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ครู ต้องพัฒนา         

คือ ปรับและพัฒนาวิธีการสอนของตนให้มีคุณภาพ ยึดการพัฒนาเด็กเป็นหลักและใช้เวลาให้มากขึ้ น

ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและเกิดคุณภาพต่อตัวเด็ก 5) ผลิตและพัฒนาก าลังคน

เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งการผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ เขตภูมิภาค โดยบูรณาการการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ       

ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกัน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน เน้นการสร้างคนให้มีความสามารถ มีทักษะ           

ในการท างาน สร้างอาชีพและรายได้จูงใจให้คนเข้าสู่ระบบการศึกษาและหันมาเรียนสายอาชีพมากข้ึน   

ปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาให้ได้รับการยอมรับ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท าข้อตกลง

ความร่วมมือจัดการศึกษาแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา เป็นการช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้

ค่าตอบแทนและได้ประสบการณ์จากการท างาน ส่วนผู้ประกอบการจะได้แรงงานเมื่อเด็ก              

จบการศึกษา ซึ่งช่วยลดภาวะคนตกงานของประเทศลง อีกประการหนึ่งร่วมกัน ปฏิรูปการอุดมศึกษา

ในด้านการผลิตก าลังคนของประเทศ ที่น าไปสู่คุณภาพ ของคนให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยทั้งในระบบ

และนอกระบบควรวางแผน การผลิตก าลังคนในแต่ละปีตามปริมาณและสาขาความต้องการของตลาด 

แรงงาน แต่ละแห่งควรมีอัตลักษณ์หรือมีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเรื่องเฉพาะ 

รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีในวิชาชีพต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาต่อยอดให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกระดับการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

การแข่งขันของประเทศและสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ 6) เตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน คนไทยและประเทศไทยต้องปรับตัวเตรียมพัฒนาก าลังคน และสร้างความเข้มแข็ง

ให้ทันต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน 

โดยการเดินหน้าเรื่องการจดทะเบียน การเตรียมแรงงาน การเพ่ิมคุณวุฒิแรงงานไทย การ เพ่ิมพูน



27 
 

ความรู้ให้กับผู้ที่ยังไม่มีงานท าการพัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยีและ

ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือยืนยันว่าแรงงานไทยมีฝีมือจริง มีความรู้ความสามารถท างานได้

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถก้าวสู่การเป็นแรงงานขั้นสูงจนถึงระดับผู้บริหารได้ตลอดจน

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ถึงภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ

เพ่ือนบ้าน 7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้      

ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย และมีส่ วนรับผิดชอบ              

ในการจัดการศึกษาหันมาให้ความสนใจการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติภาครัฐและ

เอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ ให้เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ 

ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้ทันสมัย เพ่ิมบทบาทของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์สร้างแรงจูงใจ      

ในการเข้าชมได้เรียนรู้อย่างสนุก และเพ่ิมจินตนาการให้กับเด็ก รวมถึงควรน าปราชญ์ชุมชนที่ได้รับ

ความเชื่อถือและการยอมรับจากชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ และทักษะต่าง ๆ 

ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนั้นทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจัดการศึกษาต้องให้แนวคิดและ    

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน เสรีภาพที่มีขอบเขตภายใต้    

การเคารพกฎหมาย ตลอดจนรู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดีรู้จักให้เกียรติบุคคลอ่ืน และทุกคนต้องปรับตัว

เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประเทศชาติจึงจะเดินหน้าพัฒนาไปได้  และ 8) ส่งเสริมระบบ         

ธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา การศึกษาในปัจจุบันต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการทุจริต        

คอร์รัปชันในสังคมไทย โดยการจัดการศึกษาควรมีการปลูกฝังเรื่องการป้องกันและปราบปราม     

การทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่เด็ก มีการบรรจุเข้าไว้ในหลักสูตร อาจสอดแทรกไปในวิชาต่าง ๆ หรือ

รูปแบบของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว การจัดท าหลักสูตร “โตไป    

ไม่โกง” จะช่วยสร้างคน สร้างสังคมและสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยได้ 

 อุดม คชินทร (2561) กล่าวถึง ทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต ในการประชุมมอบ
นโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เมื่อวันที่            
4 มกราคม 2561 ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 1) การพัฒนาศักยภาพของคนทั้ง
ประเทศที่จะมีการลงทุนสี่แสนล้านบาทต่อปีกับเด็กนักเรียน 11 ล้านคน หนึ่งแสนล้านบาทต่อปีกับ
อุดมศึกษา 2 ล้านคน แต่ลงทุนไม่กี่หมื่นล้านบาทกับแรงงาน 35-40 ล้านคน ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้น
เป้าหมายใหม่คือ "คนวัยท างานและผู้สูงวัย" 2) การผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องการ
ตลาด ผ่านหลักสูตรที่ยืดหยุ่น หลากหลาย รู้หลายศาสตร์ มีการลด boundary ระหว่างคณะ โดย
ก าหนดเป้าหมายที่คิดร่วมกับผู้ใช้ และเปิดกว้าง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เน้นจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริง 
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สถานที่จริง ท างานได้จริง 3) สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STEM 
Education & Skill,  Entrepreneurship) 4) การวิจั ยและการบริการวิช าการที่ มองการใช้
ประโยชน์/ผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจนแต่แรกสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย  
ความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม 5) เน้นความร่วมมือกับ
ภาคประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่ (Area-Based Approach) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ ระบบข้อมูล สารสนเทศ กลไกการจัดการ การเตรียมความพร้อมในระดับพ้ืนที่
หรือท้องถิ่น 6) การค้นหา/สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัว เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเติบโตระยะยาว        
อย่างยั่งยืน 7) มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายร่วมกันเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพของโลกสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงสูงอยู่ตลอดเวลา ความจริงที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นคือมหาวิทยาลัยจะด ารงตนอย่างโดดเดี่ยวเหมือนเดิมไม่ ได้อีกต่อไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล      
จึงควรมีการแลกเปลี่ยนคอนเท็นต์/หลักสูตร การช่วยกันพัฒนาคอนเท็นต์/หลักสูตร เปลี่ยนตัวเองให้
เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วไปทั่วโลกนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้และมี credit 
transfer ซึ่งควรเอ้ือต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย 8) ยกระดับ English Proficiency & Digital 
skills 9) Demand-Based Financing ทั้งนี้ เพ่ือเป้าหมายคือ "ตอบโจทย์ของประเทศและโลกและ
ยกระดับสู่ Thailand 4.0" คือ 1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้น   
การพัฒนาการผลิตก าลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่
สั งคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพ่ิมคุณค่ า  (Thailand 4.0 : Value-based Economy) โดย         
ใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 2) มหาวิทยาลัยต้องเน้นการวิจัย   
มุ่ งเป้ าท าหน้ าที่ เป็ นศูนย์บ่ ม เพาะและ  Entrepreneur เพ่ื อสร้ าง  Innovation และต่อยอด
ไปสู่ Commercialization ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง 
3) เป็นก าลังส าคัญในการสร้างเครือข่ายและกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ      
ในทุกระดับอย่างก้าวกระโดด 4) มหาวิทยาลัยยืนอยู่ ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  อย่างไรก็ตาม         
การอุดมศึกษาของชาติในปัจจุบันก าลังเผชิญกับความท้าทาย 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาคนมีคุณภาพ
และศักยภาพสูงในภาคการผลิตและ ภาคบริการโดยมีแผนพัฒนาก าลังคนของประเทศแบบมุ่งเป้า    
2) การส่งเสริมร่วมมือและผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยและพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ 3) การพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู้ให้ทันการก้าวหน้าของโลก และสามารถรองรับ       
การเปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงอายุ 4) การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาของนักเรียนสายสามัญและสายอาชีวะ รวมทั้ งผู้ สู งอายุ  5) การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทเพ่ือความก้าวหน้าและความอยู่รอด  6) การออกแบบและจัดตั้ง
องค์กรระดับชาติที่จะมาขับเคลื่อนการพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติอย่างเร่งด่วน  ดังนั้น             
การอุดมศึกษาจึงควรก าหนดหลักการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการ



29 
 

จัดตั้งและออกแบบ "กระทรวงการอุดมศึกษา" ให้เป็นองค์กรระดับประเทศที่จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ พร้อมทั้งมีการปลดล็อคปัญหาเร่งพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
เพ่ือเอาชนะความท้าทายด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 อีกทั้งควรก าหนดแผนงานที่เป็นจุดเน้นเพ่ือพัฒนาและ
ปลดล็อคปัญหาที่ส าคัญด้านต่าง ๆ ของการอุดมศึกษาของชาติ คือ การเตรียมโครงสร้าง ก าลังคน 
ทรัพยากรและความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือรองรับกระทรวงการอุดมศึกษาที่จะเป็นองค์กร
ระดับประเทศในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาของชาติ การพัฒนายุทธศาสตร์และ Roadmap ของ
การอุดมศึกษาของชาติ 20 ปี การวางแผนก าลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี การพัฒนาระบบวิจัย
และนวัตกรรมของการอุดมศึกษาของชาติ และอีกประการที่ส าคัญคือจะต้องตอบโจทย์การพัฒนา
พ้ืนที่อีกด้วย ดังนั้นนโยบายเร่งด่วนของการอุดมศึกษาไทย จึงต้องเน้นใน  6 ประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้    
1) การทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัย และ สกอ.    
2) เกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ที่จะต้องมีความครอบคลุมเนื้อหา ผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์
ชัดเจน และมีความเป็นสากล 3) การตรวจสอบระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย  ให้มีระบบที่
ชัดเจนและมีความเป็นสากล 4) ปรับปรุงคุณภาพของอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต รวมทั้งให้มีการรับรองหน่วยกิตและเชื่อมโยงกับอุดมศึกษา        
5) เน้นหลักสูตรพันธุ์ใหม่  ที่ตอบโจทย์อนาคต และ 6) เพ่ิมสัดส่วนของหลักสูตร Science & 
Technology : Social Science & Humanity เป็น 70 : 30 ทั้งนี้ต้องการให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติระยะ 20 ปี และเป็นผู้ร่วมในการก่อตั้ งและพัฒนากระทรวง     
การอุดมศึกษาของประเทศไทย เพ่ือร่วมมือกันน า สกอ. (OHEC) และศธ. (MOE)  ไปสู่ 3G คือ Go 
Get Grow เพ่ือผลส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวร่วมกันต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) กล่าวว่า การจัดท าแผนพัฒนาอุดมศึกษา     
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2565) ได้ออกแบบโดยค านึงถึงมิติการบูรณาการ และองค์รวมของ
การพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 มีเป้าหมาย คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา        
ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ 
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับ
มาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบ โดยมีสาระหลัก ๆ 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการวิเคราะห์ภาพฉายปัจจุบันและ
อนาคต (Scenario) ที่ เป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทย จนถึง
อุดมศึกษา มี 7 ประเด็นคือ ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีงานท า
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และตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง การกระจายอ านาจ           
การปกครองเยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง และส่วนที่สอง    
เป็นปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา 9 ประเด็น ได้แก่ รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน การแก้ปัญหา
อุดมศึกษาในปัจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนา
อุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ และ
ทิศทางการพัฒนา ได้แก่ 1) อุดมศึกษาควรจัดตั้งองค์กรผู้ก ากับนโยบายและผู้บริหาร 2) สร้าง
แรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยและผู้เรียนร่วมลงทุนพัฒนาอาจารย์ 3) การพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ตาม
แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) จ าเป็นต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้ 
สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดยุทธศาสตร์การใช้อัตราใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4) มหาวิทยาลัยใหม่
ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอาจารย์เป็นทีม 5) ก าหนดให้รัฐมีพันธกิจสนับสนุนการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชน และ 6) เครือข่ายอุดมศึกษา ทิศทางการพัฒนาโดยรัฐต้อง
สนับสนุนการท างานในลักษณะเครือข่ายโดยใช้กลไกการจัดสรรทรัพยากรและอ่ืน ๆ ที่น าไปสู่การ
ควบคุมรวมในมิติต่าง ๆ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560) ได้น าเสนอ แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีรายละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ตามค านิยาม

ต่อไปนี้ “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “มีคุณภาพชีวิตที่
ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการด ารงชีวิต “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่
ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง “สังคม” หมายถึง สังคมไทย 
ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก  

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม       
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   
 ยุทธศาสตร์      
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล : ผู้เรียน  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์    
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คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง        

2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา : มีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู ครบ ตามเกณฑ์ มีครู
ประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่        

3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ     
การพัฒนาประเทศ : มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่
มีคุณภาพ เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ        
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึก
อาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของ
ภูมิภาค        

4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง 
ตลอดชีวิต : ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท 
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้ รับการยกระดับ
คุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์ เพ่ือขอรับ         
วุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้         

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา : ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน การสอนแบบ
ดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน       

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา : ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใส 
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดย  



32 
 

การกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร 
รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้    

สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ (2557) กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาในอนาคตโดยมีการจัดท า
ข้อเสนอและ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2558 - 2569) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ , 2557) สาระส าคัญของข้อเสนอและ 
Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2558 - 2569) ในข้อเสนอและ 
Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2558 - 2569) ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์เจตนารมณ์หลักการ เป้าหมาย กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ข้อเสนอ การปฏิรูปใน
ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2558) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในระยะต่อไป (พ.ศ. 2559 - 2569) และ
กลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลและต่อเนื่องยั่งยืน โดยสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ การปฏิรูปการศึกษาควรมีเป้าหมาย เพ่ือ 1) เปลี่ยนแปลงผู้เรียนให้ดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ     
มีความรู้และความใฝ่รู้มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของงานและเป็นคนดีมีคุณธรรม  2) จัดการศึกษา
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากลที่จะช่วยยกระดับประเทศไทย
ให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income Trap) ในอนาคต ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
สามารถปรับตัวให้ทันกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา 3) ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ลงสามารถทุ่มเททรัพยากรในระดับที่เพียงพอ เพ่ือลดช่องว่างของโอกาสทางการศึกษา ต้องเป็น    
การปฏิรูปที่ไปให้ถึงการให้หลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างน้อย  12 ปีแก่เด็กบนแผ่นดินไทย
ทุกคน 4) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมได้จริงผ่านการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้พ้ืนที่ และ
สถานศึกษา มุ่งให้อิสระ (Autonomy) ควบคู่ความรับผิดชอบ (Accountability) รวมถึงการเปิด 
ช่องทางแก่ทุกภาคส่วนในการเข้ามาร่วมจัดการศึกษา และสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ (2557) กล่าวว่า 
สิงคโปร์ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่า การปฏิรูปการศึกษา คือ กลไกส าคัญที่
จะสร้างศักยภาพของชาติให้สามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศชั้นน าของโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเป็น
ประเทศที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงในยุคเศรษฐกิจถดถอยของเอเชีย โดยบทเรียนการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศสิงคโปร์มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ (วินัย รังสินันท์, มปป.) จากประเทศเล็ก ๆ 
ที่มีทรัพยากรอย่างจ ากัด แต่ด้วยความเชื่อมั่นว่าทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ คือก าลังส าคัญ          
ในการพัฒนาประเทศ ผู้น าของสิงคโปร์ได้ทุ่มเทงบประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศมาใช้ ในการพัฒนา
การศึกษา และด าเนินการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กับสังคมโลก ผลจากการปฏิรูปการศึกษาท าให้การศึกษาของสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับว่ามีความ
เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ในจ านวนประชากรที่มีอัตราการรู้หนังสือ 91.3 % นั้น 
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ร้อยละ 47.2 จะรู้สองภาษาหรือมากกว่าในด้านศักยภาพการแข่งขัน นักเรียนมัธยมศึกษาของสิงคโปร์
สามารถท าคะแนนได้เป็นที่  1 ของโลกในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยุทธศาสตร์และ
ความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปร์ สิงคโปร์ก้าวสู่การปฏิรูปการศึกษาที่มีศักยภาพ       
ในการแข่งขันมากขึ้น โดยก าหนดวิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาของ
สิงคโปร์ที่ส าคัญไว้ดังนี้  

1. การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ สิงคโปร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ "เทคโนโลยีสารสนเทศ2000: 
วิสัยทัศน์การเป็นเกาะแห่งอัจฉริยะ" (IT 2000 : A Vision of an Intelligent Island) โดยก าหนด
แผน ยุทธศาสตร์ IT 2000 หรือ "IT 2000 Masterplan" ซึ่งก าหนดเป้าหมาย พัฒนาสิงคโปร์ให้เป็น
ศูนย์กลาง ระดับโลก ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกลไกทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงสังคมทั้งใน
ระดับชาติและระดับ โลก และส่งเสริมศักยภาพของบุคคล โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่ งชาติ  (National IT Committee) และคณ ะกรรมการคอมพิวเตอร์แห่ งชาติ  (National 
Computer Board) หรือ NCB เป็นองค์กรส าคัญในการปฏิรูปดังกล่าว  

2. การปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิงคโปร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สิงคโปร์เป็นศูนย์แห่ง 
ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดแผนเทคโนโลยี 
แห่งชาติ  (National Technology Plan : NTP) เพ่ือสร้าง "Singapore Technology Corridor"    
ให้เป็นที่ตั้งสถาบันและศูนย์การวิจัยและพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าสูงทางเทคโนโลยี
และสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ          
ในการด ารงชีวิต จัดตั้ง Science Park เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดให้มี Technology Month เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการวิจัยและพัฒนา โดย         
มีการมอบรางวัลเกียรติยศระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่บุคคลและภาคธุรกิจ 
เอกชน นอกจากนั้น ยังก าหนดแผนพัฒนาสังคม โดยเน้นการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมโยงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติในการปฏิรูป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science 
and Technology Board) หรือ NSTB เป็นองค์กรส าคัญ  

3. การปฏิรูปนวัตกรรม สิงคโปร์ได้ส่งเสริมนักนวัตกรรมเพ่ือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ก าหนด 
แผนพัฒนานวัตกรรม ( Innovation Development Scheme) และแผนให้ ความช่วยเหลือ           
นักนวัตกรรม (Innovator’s Assistance Scheme : IAS) ในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์จัดตั้งสมาคม    
นักนวัตกรรม (Innovators’ s Club) และศูนย์นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Center for Strategic 
Process Innovation : CSPI) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการจัดฝึกอบรมโดยน านวัตกรรมต่าง ๆ ไปใช้
เพ่ือให้องค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน ในการส่งเสริมนวัตกรรมมี NSTB เป็นผู้วางแผน
ด าเนินงานและให้การสนับสนุน  
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4. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Skill Development) ได้ก าหนดแผนสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ 
เพ่ือให้ภาคธุรกิจเอกชนจัดฝึกอบรมให้แก่ก าลังแรงงาน เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือแรงงานโดยรัฐให้
ความสนับสนุนและช่วยเหลือด้านงบประมาณ และให้สถาบันการศึกษาทางเทคนิค ( Institute of 
Technical Education: ITE) ร่วมกับภาคธุรกิจจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แก่ก าลังแรงงาน        
เพ่ือยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน  

5. การปฏิรูปอุดมศึกษา เพ่ือขานรับวิสัยทัศน์ IT 2000 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
(National University of Singapore) หรือ NUS ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชื่อมโยง 
เครือข่ายการวิจัยทั่วโลก และได้ตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2000 จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและ 
มาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก และเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการวิจัย NUS 
ได้รับการจัดอันดับให้ เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และผลงานวิจัยทาง           
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับโลก 
โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม 5% แรกของสถาบันยอดเยี่ยมของโลก ส าหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) หรือ NTU ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็น
ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการศึกษาระดับนานาชาติและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ      
ด้านเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ เพ่ือขานรับวิสัยทัศน์  IT 2000 NTU ได้ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยทั่วโลก และเมื่อเร็ว ๆ นี้ NTU ได้รับการจัดอันดับให้เป็น   
1 ใน 10 สถาบันเทคโนโลยียอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ส่วนสถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute 
of Education : NIE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NTU ก็มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยการศึกษา โดย
จัดตั้งศูนย์วิจัยที่เรียกว่า "NIE Center for Educational Research : NIECE" และศูนย์ผู้บริหาร      
ที่เรียกว่า "Principals’ Education Center" เพ่ือให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครู
และผู้บริหารโรงเรียนในระดับนานาชาติ  

เงื่อนไขสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มีดังต่อไปนี้  
1. วิสัยทัศน์ผู้น านับเป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญล าดับแรกที่ เป็นเงื่อนไขความส าเร็จ            

ในการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปร์สิงคโปร์มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถมองอนาคตได้อย่ าง
ถูกต้อง และแก้ปัญหาได้ตรงจุด  

2. แนวนโยบาย นับจากที่สิงคโปร์เป็นประเทศเอกราชตั้งแต่ปี 2508 เป็นต้นมา ผู้น าสิงคโปร์ 
ได้ก าหนดแนวนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน ก าหนดเป้าหมายและแนวทางเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติท าให้ 
การปฏิรูปการศึกษามีทิศทางท่ีชัดเจน  

3. เจตนารมณ์ทางการเมือง ผู้น าสิงคโปร์ได้แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศึกษา         
ให้การ สนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ  
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4. เสถียรภาพทางการเมือง สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง อันมีผลให้ 
แนวนโยบายและการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปร์สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน 
และก้าวสู่การพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้น  

5. ประสิทธิภาพของรัฐบาล รัฐบาลสิงคโปร์มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่มีทุจริต 
คอร์รัปชัน ท าให้การลงทุนต่าง ๆ ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้มี            
การด าเนินงานอย่างจริงจัง ท าให้ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  

6. การสร้างความร่วมมือ เนื่องจากสิงคโปร์มีลักษณะสังคมแบบหลากหลายทั้งเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม การสร้างความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความร่วมมือจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
สิงคโปร์จึงใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ปลูกฝังให้พลเมือง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ความเป็นพลเมือง รู้จักทั้งการแข่งขัน และการให้    
ความร่วมมือ  

7. การกระจายอ านาจในการปฏิรูปการศึกษา สิงคโปร์ได้ให้ความส าคัญกับโรงเรียน โดยให้ 
โรงเรียนที่มีความพร้อม มีอิสระในการบริหารตนเอง ให้ครูใหญ่มีบทบาทส าคัญและน านวัตกรรมมาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีนวัตกรรม และมีศักยภาพในการแข่งขัน เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ           
ทางการศึกษา  

8. ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา มีการจัดตั้งคณะศึกษาต่าง ๆ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงานโครงการและมาตรการต่าง ๆ จัดตั้งองค์กรรองรับการปฏิรูปการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ     
มีการด าเนินงานอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และระดมเงินทุน
สนับสนุนจากภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับภาคธุรกิจเอกชนใน
การจัดการศึกษาและฝึกอบรม ภาคเอกชนได้มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนโดยเฉพาะ   
การวิจัยและพัฒนา  

9. ศักยภาพความเป็นผู้น า สิงคโปร์ได้ก าหนดความคาดหวังจากการศึกษาทุกระดับหรื อ 
"การศึกษาที่พึงประสงค์" เพ่ือสร้างผู้น าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ส าหรับใน 
ระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดศักยภาพความเป็นผู้น า กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้น าที่มีคุณภาพ และคุณธรรม 
มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสังคม สามารถด าเนินงานได้อย่างฉับไว สามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ มีความเข้าใจผู้อ่ืน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รู้จัก    
การตัดสินปัญหาส าคัญ ๆ โดยมองภาพรวมของประเทศ และท่ีส าคัญคือเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) กล่าวว่า ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของประเทศไทยกับความร่วมมือด้านการศึกษากับนานาชาติ ซึ่งสรุปใจความ
ส าคัญได้ดังนี้  
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1. ประเทศไทยควรค านึงถึงความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับกระทรวง ระดับองค์กรหลัก ระดับสถาบันกับสถาบัน และระดับที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
มิใช่เฉพาะเพียงระดับของรัฐอย่างเดียว และควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ตลอดจน
ผลประโยชน์ในระยะยาวและความยั่งยืนของผลการได้รับความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากประเทศ
ต่าง ๆ มากกว่าพิจารณาเพียงเฉพาะปริมาณ การได้รับความช่วยเหลือเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถ
มองเห็นภาพรวมของการพัฒนาทั้งระบบการศึกษา  

2. วางนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมและ       
การท างานร่วมกันแบบองค์รวม รวมทั้งจัดระบบการติดตามประเมินผล และก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นและเป้าหมายของความร่วมมือด้านการศึกษาและหน่วยงานเจ้าภาพ พร้อมทั้งจัดท าแผนงาน
บันทึกความร่วมมือและบทบาทแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน ซึ่งหากมีหน่วยงานเจ้าภาพและผู้ด าเนินการที่ได้
ท าบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความตกลงร่วมมือด้านการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงและท างานแบบ  
มีส่วนรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ก็จะท าให้เกิดการรับรู้ทิศทางและสามารถน าสู่        
การปฏิบัติได้ก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาแก่ทุกฝ่าย ที่ส าคัญที่ ไม่ควรละเลย คือ          
การติดตามประเมินผลบันทึกความเข้าใจและผลการร่วมมือด้านการศึกษาในด้านต่าง ๆ ว่ามีการน า  
สู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด หรือมีการด าเนินการตามแผนมากน้อยเพียงใด โดยควรจัดท าแผนที่    
น าทาง (roadmap) บันทึกความเข้าใจและผลการร่วมมือดา้นการศึกษา  

3. กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดเป้าหมายที่เป็นองค์รวมของความร่วมมือด้านการศึกษา
กับต่างประเทศ โดยสร้างวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดในอนาคต และก าหนดทิศทางพร้อม
จัดท าแผน บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ โดยระบุให้ชัดเจนของความร่วมมือว่า
เกี่ยวกับประเด็นใดในด้านการศึกษา และร่วมมือกับประเทศใดในภูมิภาคใด และผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
น าสู่การปฏิบัติ ที่ส าคัญควรมีลักษณะหรือรูปแบบความร่วมมือทั้งเป็นการให้และการรับและเน้น      
ที่สร้างความยั่ งยืน  เช่น ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ านพัฒนาครู หรือ             
ด้านการวัดประเมินผล การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทย เป็นต้น ทั้งนี้ควรก าหนดนโยบายการด าเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องในระยะยาว  

4. ปัจจุบันนโยบายความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาควรมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งในเชิงรับ   
มีความร่วมมือมานานแล้ว เช่น ประเทศเยอรมนีให้ความช่วยเหลือในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
แก่ครูอาจารย์ และนักเรียน รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบการเรียนรู้  หรือ
ประเทศอิสราเอลมีผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ด้านการเกษตร เป็นต้น ส าหรับความร่วมมือในลักษณะ
เชิงรุก ประเทศไทยมีโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ    
ให้ความช่วยเหลือน าโครงการดังกล่าว ซึ่งเน้นด้านการอาชีวศึกษามาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาใน
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การด าเนินงานให้กับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศด้อยพัฒนาที่มีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคต เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันจะน ามาซึ่งการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ในอนาคต  

5. ประเทศไทยประสบปัญหาการสอนภาษาต่างประเทศในพ้ืนที่เนื่องจากความขาดแคลนครู
ที่มีความเชี่ยวชาญ และขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญด้านการศึกษาท่ีควรพิจารณา
ให้เป็นความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งต้องเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นต้นไป นอกจากนั้น
โรงเรียนควรน าหลักสูตรอาเซียนมาสอนในโรงเรียน หรืออาจมีการจัดตั้งชมรมภาษาอาเซียน เช่น 
ภาษาลาว ภาษา เวียดนาม เป็นต้น โดยให้ครูในพ้ืนที่มาสอน และยังมีนักเรียนจากประเทศลาว เขมร 
ข้ามมาเรียนฝั่งไทย 

จากการศึกษาแนวคิด ทิศทาง และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตผู้วิจัยได้
ประมวลประเด็นหลักเพ่ือให้เห็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า และก าหนดแหล่งข้อมูลที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์เป็นตัวเลข ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560)  

2. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559)  

3. อุดม คชินทร (2561)  

4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550)  

5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560)  

6. สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ (2557) 

7. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ประเด็นแนวคิด ทิศทาง และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

1 2 3 4 5 6 7

1 การก าหนดนโยบายและทิศทาง ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

2 ก าหนดเป้าหมายสู่การปฏิบัติ ∕ ∕ ∕ ∕

3 การก ากับดูแลและการควบคุมท่ีดี ∕ ∕ ∕

4 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ∕ ∕ ∕ ∕

5 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ∕ ∕ ∕ ∕

6 การประกันคุณภาพการศึกษา ∕ ∕

7 การพัฒนางานวิจัย ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

8 การบริหารงบประมาณ ∕ ∕ ∕

9 การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

10 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

12 การบริหารจัดการท่ีดี ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

13 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประเทศ ∕

14 ระบบการรับนักศึกษาและให้โอกาสเรียนรู้

ตามศักยภาพ
∕ ∕ ∕

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร์บริหาร
แหล่งข้อมูล

 

จากการศึกษาแนวคิด ทิศทาง และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ผู้วิจัยได้

ประมวลประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการน าไปใช้ในการวิจัย โดยใช้หลักเกณฑ์ตามองค์ประกอบของ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2557) และกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  (ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2560) ซึ่งสามารถสรุปได้ 7 ประเด็นหลัก คือ 1) ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอด
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เป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร 2) ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 3) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน 4) ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5) ด้านการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา 6) ด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 7) ด้านการบริหารจัดการ

องค์กรที่ดี   

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ผู้วิจัยก าหนดกรอบการศึกษาจาก
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งภายในประเทส และต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยที่เหมาะสม จึงก าหนดแหล่งศึกษาออกเป็น 4 ประเภท 
คือ 1) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในก ากับ 2) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ 3) ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคล และ 4) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในก ากับ 

3.2.1.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติยาวนานที่สุดของประเทศไทย ตั้งแต่การเป็น

โรงเรียนแพทย์ ณ ศิริราชพยาบาล ชื่อวา "โรงเรียนแพทยากร " ซึ่งกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2432           
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู่หัว หลังจากนั้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486  
จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "มหิดล" 
อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใชแทนชื่อ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญใน
การที่จะตองประสานใหเกิดความกลมกลืนระหว่างความหลากหลายของสาขาวิชา และภายใน
มหาวิทยาลัย การใชระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้เพ่ือใหการด าเนินการตามยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว โดยมี     
องคประกอบยุทธศาสตร์ คือ  วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
2. พันธกิจ : สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของ

คุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Excellence in research with global and social impact 

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) สรรหา คัดเลือก และคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง และธ ารงไว้ซึ่ง

คุณธรรมจริยธรรมทางการวิจัย  
2) มีระบบบริหารจัดการและระบบประเมินนักวิจัยและ ผลงานวิจัย ระบบ

สนับสนุนสิ่งเอ้ืออ านวยต่องานวิจัย ทุกประเภทโดยเฉพาะสหวิทยาการ  
3) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพ่ิมมูลค่า (Value Added) เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน  
4) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับ ต่างประเทศ 

3 .2  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  2  :  Excellence in outcome-based education for 
globally- competent graduates ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์ มาตรฐานระดับสากล  
2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น Self-Awareness and 

Social Awareness ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในและ ต่างประเทศอย่างแท้จริง  
3) พัฒนาระบบและกลไกที่ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรทางการศึกษาให้มี

แนวคิดสมรรถนะ ทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้ของนักศึกษา (Innovative 
System for Teaching and Learning Development)  

4) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและ กิจการนักศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองต่อ รูปแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่
ทันสมัย และสร้างแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของนักศึกษา (Global Open 
Access Learning-University)  

5) ผลักดันให้เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ นักศึกษาน าศักยภาพ
ของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

6) การส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพ่ือพัฒนานักศึกษา
และมหาวิทยาลัยในระดับชาติ และนานาชาติ 

3 .3  ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ที่  3  :  Excellence in professional services and social 
engagement ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริการทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและสร้างผลตอบแทนให้หน่วยงาน  
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2) ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานภายในและ/ หรือภายนอกเพ่ือให้เกิด
การบริการทางวิชาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  

3) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ    
ที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคม         
อย่างมีส่วนร่วม 

3.4 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4  Excellence in management for sustainable 
organization ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบการวางแผนด้านบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และ       
การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงาน 

2) มีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินการ และการวางแผนทางการเงิน   
ที่ดีเพ่ือให้องค์กรมีความยั่งยืน  

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

4) ส่งเสริมให้ส่วนงานมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทาง 
การสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University)  

5) ผลักดันการพัฒนาคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยและ ส่วนงาน         
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับสากล รวมถึงการสร้างเครือข่ายและระบบสนับสนุนเพ่ือ          
การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

6) สร้างระบบและกลไกการสื่อสารองค์กรแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้
ทุกส่วนงานด าเนินการตามระบบ เพ่ือให้ การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
ทั้งมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นประสานวิสัยทัศน พันธกิจของคณะ สถาบัน และวิทยาลัยต่าง ๆ ใหมี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ค่านิยมของมหาวิทยาลัย และปลูกฝังความภักดีและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยให
เกิดแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า การท าใหเกิดเอกภาพเชนนี้จะท าใหมหาวิทยาลัย
สามารถสร้างเครือข่าย และกลไกในการสนับสนุนความมร่วมมือระหว่างส่วนต่าง ๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัยกับภายนอกได้ดีขึ้น   

3.2.1.2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 ตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่
ส่วนภูมิภาค ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาก าลังคนและ   
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องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีความแห้งแล้ง 
และประชาชนยากจนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ให้มีฐานะความเป็นอยู่ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังกระแสพระราชด ารัสแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช        
ในวันเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ซึ่งมีใจความตอน
หนึ่งว่า “การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ิมขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะท าให้การศึกษา
ชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา   
ยกฐานะความ เป็ น อยู่ ขอ งป ระชาชน ในภู มิ ภ าคนี้ เป็ น อย่ างยิ่ ง  ค วามส า เร็ จ ในการตั้ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความส าเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี” โดยมีองคประกอบยุทธศาสตร์ คือ
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 
2. พันธกิจ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

พันธกิจที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
1) เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี 
2) บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีการสร้างรายได้เพ่ือ     

การพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณให้มากข้ึน และปฏิรูประบบการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นกลไกขับเคลื่อนการก้าวไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3) ปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง
และมีความผาสุกเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย 
รวมทั้งการใช้ศักยภาพของผู้เกษียณอายุราชการ 

4) พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันเพ่ือให้สามารถจัดการข้อมูลเพ่ือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 

5) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

พันธกิจที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต 
1) การพัฒนาระบบการรับเข้านักศึกษาทุกระดับเพ่ือให้ได้ผู้เข้าศึกษาที่มี

คุณภาพสูง และเพ่ิมสัดส่วนบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัยเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ มหาวิทยาลัย
วิจัยชั้นน า 

2) มีหลักสูตรที่ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับ
ศตวรรษท่ี 21 
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3) พัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จ านวนอาจารย์
ชาวต่างชาติ และจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ และความเป็นนานาชาติ 

4) สร้างบัณฑิตที่จบการศึกษาให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์     
มีพ้ืนฐานด้านการวิจัย และสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันกับศิษย์เก่า 

5) สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
เพ่ือน าไปสู่การเป็น Smart Campus 

พันธกิจที่ 3 ด้านการวิจัย 
1) สร้างผลงานวิจัยระดับสาขาวิชาให้มีความโดดเด่น โดยได้รับการจัด

อันดับในระดับสูงสุดจากองค์กรระดับชาติหลายสาขาวิชา และได้รับการจัดอันดับในระดับสูงจาก
องค์กรระดับนานาชาติมากขึ้น 

2) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
การเป็นสถาบันวิจัยระดับโลก รวมถึงการสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3) พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ 
4) พัฒนาและส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และ   

การแก้ปัญหาทางสังคม 
พันธกิจที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มี              
ความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึ ง  
สร้างความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
พัฒนาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

3) พัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการให้บริการด้านต่าง ๆ ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

4) ปฏิรูประบบการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์กลาง   
การประสานงานและเกิดการบูรณาการร่วมกันของคณะวิชาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สร้างอุทยานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและ
สังคม 

พันธกิจที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและภาษา 
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2) บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ 

3) พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ประกอบด้วย           

3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) พัฒนาพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green 

and Clean Campus) 
2) พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) 
3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ประกอบด้วย   
6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และ
ปลอดภัย 

2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพักอาศัยที่น าสมัย (Learning and Living 
Smart) 

3) การพัฒนาหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Library) 
4) การพัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรม (Cultural Park) 
5) การพัฒนาอุทยานการเกษตร (Agro Park) 
6) การพัฒนาอุทยานการกีฬา (Sport Park) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย      
7   กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
2) พัฒ นาระบบบริหารงานบุ คคลที่ สนั บสนุนการขับ เคลื่ อน ไปสู่

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 
3) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีดีและได้มาตรฐานสากล 
4) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
5) จัดหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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7) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ 
2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย 
3) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และ  

สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต  ประกอบด้วย     

5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้น าของสังคม 
2) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3) พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย 
4) พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม 
5) การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านวิจัย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยที่ เป็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นไปสู่ระดับสากล 
2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
3) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่

เอ้ือต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
4) น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพ่ือ

สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล  ประกอบด้วย       

3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นสากล 
2) เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล 
3) เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่

อาเซียนและสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย   

2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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1) พัฒ นาระบบและกลไกการบริห ารจัดการงานด้ านท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

2) การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ   
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม ประกอบด้วย          
3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก 
2) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่น าเสนอทางเลือกที่ดี และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
3) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่ส าคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค ประกอบด้วย 

3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลป์และศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนสอนที่บูรณาการศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องทางด้านศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ สถาปัตยกรรม ทั้งหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตร
ระยะสั้น 

3.2.1.3 แผนระยะยาวมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานมหาวิทยาลัย 
ส านักงานวิทยาเขตสงขลา ส านักงานวิทยาเขตพัทลุง ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอ่ืน โดยจัดการ
เรียนการสอนจ านวน 9 คณะ 1 วิทยาลัย โดยที่วิทยาเขตสงขลาเน้นการจัดการเรียนการสอน      
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย คือ 1) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 2) คณะศึกษาศาสตร์ 3) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4) คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 5) คณะนิติศาสตร์ 6) บัณฑิตวิทยาลัย และ 7) วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาวิทยา
เขตพัทลุงเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ประกอบด้วย 3 คณะ คือ 1) คณะวิทยาศาสตร์ 2) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และ        
3) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และมีวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาจัดการเรียนการสอน
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ในหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ    
พ.ศ. 2558-2567 ประกอบด้วย จุดยืนการพัฒนา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการก าหนดกลยุทธ์
พร้อมมาตรการการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

จุดยืนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 10 ปี พ.ศ. 2558-2567 เป็นความมุ่งมั่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนผ่านกลไกของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 จุดยืน ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างปณิธาน และความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขต ในการน าศาสตร์
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม การผลิตบัณฑิตคุณภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาคุณภาพการศึกษา รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตในชุมชน การกระจายรายได้และเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและเติบโต
ในระดับพ้ืนที่ (กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง) และสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาและวัฒนธรรม
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตคุณภาพรองรับ   
ความต้องการของสังคม มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริงในชุมชน มุ่งเน้น        
ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต ด้านการผลิตครู อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม และ
พลังงานทางเลือก  

3. การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือสร้างคุณค่า มูลค่าแก่มหาวิทยาลัย และขับเคลื่อน          
การพัฒนาการแข่งขันขององค์กรรัฐ เอกชน และประเทศในระดับนานาชาติ โดยการแสวงหาโอกาส 
เพ่ิมศักยภาพทางการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิต การศึกษาต่อเนื่อง การวิจัย การบริการ  
วิชาการในระดับนานาช าติ รองรับการเปิ ดประชาคมอาเซียนและสู่ ประชาคมโลก และ               
เป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเพ่ือรองรับการจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ และการยกระดับ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนาให้เป็นศูนย์ศึกษาต่อเนื่องมาตรฐาน ทันสมัย และมีความพร้อมใน
ระดับนานาชาติ พร้อมส่งเสริมให้ทุกคณะ/หน่วยงานสร้างระบบการบริหารการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ให้มีมาตรฐานทางวิชาการ เน้นการด าเนินงานบนฐานการมีส่วนร่วม  

4. การเสริมสร้างขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยให้มีระบบการบริหารการวิจัยให้
มีมาตรฐาน มีนักวิจัยเชี่ยวชาญ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในการผลิตองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงาน
วิชาการ ที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของสังคม สร้างคุณค่า มูลค่า ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
และสังคมในภาพกว้าง 

5. การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม       
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สมบูรณ์ในระดับอุดมศึกษาและระดับสากล โดยเฉพาะครูทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งสร้าง
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สังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืนด้วยระบบการบริการวิชาการเชิงรุกสู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

6. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีภาพลักษณ์ระดับชั้นน า อัจฉริยะ ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสู่สังคมโลก  

เป้าหมายเชิงเวลาของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้เป็น 3 ระยะเพ่ือขับเคลื่อน
ให้เกิดผลในรูปธรรม ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ช่วงแรก (4 ปี) พ.ศ. 2558 – 2561  แยกการพัฒนาเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
1.1 หน่วยงานเดิม จะผลักดันให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจที่

ก าหนดไว้ให้ส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันจะเน้นด าเนินการในสิ่งที่เป็นจุดแข็งเดิมของ
มหาวิทยาลัยในด้านดังนี้ 

1.1.1 การพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการผลิตครูทางด้าน
วิทยาศาสตร์ให้โดดเด่นในภาคใต้และระดับประเทศ พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  

1.1.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้/พัฒนา โดยการส่งเสริม 
สนับสนุน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน ท างานในลักษณะของการประสานและอ านวยความสะดวกให้กับส่วนงาน
วิชาการในการน านิสิตและบุคลากร ไปเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดี มีปัญญา        
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  

1.1.3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย      
การส่งเสริม สนับสนุน   สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ
นานาชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้มีการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมให้มีมูลค่าเพ่ิมโดยการ บูรณาการร่วมระหว่างคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  

1.1.4 ผลักดันให้ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง   
เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีและศิลปะของภาคใต้ รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการทางด้าน
ดนตรีและด้านศิลปะของนิสิต 

1.1.5 ปรับบทบาทวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา (UMDC) ให้
เน้นเรื่องการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาระยะสั้น ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้ด าเนินการในสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
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1.2 หน่วยงานใหม่ เตรียมการเปิดหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (วิศวกรรมศาสตร์ , อุตสาหกรรมเกษตร , พลังงานทางเลือก ,
แพทยศาสตร์) โดยเน้นในด้าน 

1.2.1 ขยายงานและพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
ให้เน้นทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปทางการเกษตร 

1.2.2 เปิดหลักสูตรใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ , พลังงาน
ทางเลือก และการด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

ระยะที่  2 ช่วงที่  2 ( 3 ปี  ) พ.ศ. 2562 – 2564  จะเน้นการพัฒนาในความ
นานาชาติ ดังนี้ 

2 .1  กิ จ ก รรม ก ารแล ก เป ลี่ ย น นิ สิ ต  /  อ าจ ารย์  /  บุ ค ล าก ร  กั บ
สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ 

2.2 ร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
ระยะที่ 3 ช่วงที่ 3 ( 3 ปี ) พ.ศ. 2565 – 2567  จะเน้นการพัฒนา โดยการยกระดับ

คุณภาพระดับสากล โดยเน้นเรื่อง 
3.1 การผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx , TQC , TQA  
3.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในระดับนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยทักษิณมีองคประกอบยุทธศาสตร์ คือวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนาก าลังคน วิจัยและบริการวิชาการ 
เพ่ือรับใช้สังคมท้องถิ่นใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา และสันติสุขท่ียั่งยืน” 

2. พันธกิจ (Mission) 
1) จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนคุณภาพรองรับความต้องการ

ของพ้ืนที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
2) สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการรับใช้ ชี้น าการพัฒนาให้กับสังคม 

และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 
3) บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่

เข้มแข็ง 
4) ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุง รักษา และพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม      

ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพ่ิมแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ 
และอาเซียน 
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5) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ค านึงถึงการสร้าง     
ความเข้มแข็งความเชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และความสุขแก่บุคลากรในทุกระดับ 

3. เป้าประสงค์ (Goal) 
1) มุ่งสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี  มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะสากลสามารถ

น าศิลปวิทยาการ  ไปรับใช้สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 
2) พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบเพ่ือการรับใช้สังคมที่มีความเป็นเลิศ   

ด้านการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ผลงาน         
ทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการและชี้น าการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต้ ประเทศ และประชาคม
อาเซียน มีเครือข่ายที่เข้มแข็งพร้อมบูรณาการการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมภาคใต้ให้สันติสุขอย่างยั่งยืน 

3) สร้างมาตรฐานการบริการวิชาการในระดับสากลเพ่ือสรรค์สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมต่อมหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน และชี้น า การพัฒนา พร้อมตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน ท้องถิ่นใต้ ประเทศชาติและอาเซียน 

4) ยกระดับ สู่ ก ารเป็ นศูนย์ กลางการผลิตและพัฒ นาก าลั งคน  และงาน             
ด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ร่วมสืบสาน ท านุ จรรโลง คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมสังคมภาคใต้ และ
อาเซียน และเป็นแหล่งวิจัยพัฒนา และอ้างอิงทางด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ และอาเซียนตอนใต้  
(เป็นตักศิลาแห่งศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ และอาเซียนใต้) พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความสมบูรณ์แบบ ทันสมัย ที่เป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ มีความมั่นคงทางการเงินการคลัง บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถรองรับ     
การจัดการศึกษาการวิจัย และการบริการวิชาการ พร้อมทั้งเป็นองค์กรแห่งความสุขบนฐานของ
วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สังคมท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) และกลยุทธ์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับ

สากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) ผลิตบัณ ฑิ ตคุณ ภาพ มีทั กษะสากล สมบู รณ์ ใน อัตลักษณ์  รองรับ           

ความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิตทั่วไป เฉพาะกลุ่มพ้ืนที่ในชุมชนภาคใต้ และอาเซียนตอนใต้        
( S4 O3 O4 O5 O6) (Efficiency perspective) 

2) สร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสากล น่าอยู่ และเป็นมหาวิทยาลัย
พหุวัฒนธรรม รองรับการจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนตอนใต้  
(S1 O1 O4) (Customer perspective) 
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3) สร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม  และพลังงานทางเลือก รองรับความต้องการในพ้ืนที่ 
และการเปิดประชาคมอาเซียนผ่านกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายในพ้ืนที่ ประเทศ และระหว่าง
ประเทศ  (S2 O6 O5) ( Internal process perspective) 

4) สร้างความพร้อมในการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์รองรับความต้องการใน
พ้ืนที ่(S2 O6 O5) (Internal process perspective) 

5) พัฒนาหลักสูตร สร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ใช้ชุมชนเป็นฐานมุ่งผลิต
บัณฑิตรับใช้ชุมชน ก้าวทันโลก ( S3 O2 O3) ( Internal process perspective) 

6) ปฏิรูประบบการบริหารขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 
รองรับการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยในระดับสากล (O6 W5 ) ( Learning and growth perspective) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาก าลังคนคุณภาพ
รองรับความต้องการของพ้ืนที่  ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้  

1) ต่ อยอดการพัฒ นาองค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่ อง สู่ น วัตกรรม           
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณค่า มูลค่า และขับเคลื่อนการพัฒนาการแข่งขันขององค์กรรัฐ เอกชน และ
ป ร ะ เท ศ ใน ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  (S8, S9, S10, O12, O13, O15, O16, O17)  (  Efficiency  
perspective) 

2) สร้างระบบบริการของการศึกษาต่อ เนื่อง รองรับความต้องการที่
หลากหลาย ทั่วถึง  (O13, O16, W10, W11) ( Customer perspective) 

3) สร้างระบบการบริหารการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้มีมาตรฐานทาง
วิชาการบนฐานการมีส่วนร่วม  (O13, W10, W11)  ( Internal process perspective) 

4) เสริมสร้างความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาให้เป็นศูนย์ศึกษา
ต่อเนื่องมาตรฐานทันสมัย และมีความพร้อมในระดับนานาชาติ  (Internal process perspective) 

5) สร้างนักพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญ เติมขีดความสามารถทางการศึกษา
ต่อเนื่ องแก่หน่วยงานคณะที่ จัดการศึกษาต่อเนื่ อง  (S7, S8, T6)  ( Learning and growth 
perspective) 

6) สร้างสรรค์ผลผลิตทางองค์ความรู้ นวัตกรรมการสร้างหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง รองรับความต้องการของสังคม และชี้น าการพัฒนาสู่อาเซียน  (O13, O17, W10)               
( Learning and growth perspective)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือ
การรับใช้ ชี้น าการพัฒนาให้กับสังคม  และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคตประกอบด้วย      
กลยุทธ์ ดังนี้  

1) สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการ คุณภาพรองรับความ
ต้องการของสังคม และชี้น าการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง สังคมในภาพกว้าง และอาเซียน (O7 
O8 O11 W6)  (Efficiency perspective) 

2) ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณค่า มูลค่า และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ (S6 O7) (Customer 
perspective) 

3) สร้างระบบการบริหารการวิจัยให้มีมาตรฐานการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยใน
ระดับสากลที่ค านึงถึงการรับผิดชอบต่อชุมชน (S6 O9 O10) (Internal process perspective) 

4) สร้างนักวิจัยเชี่ยวชาญ เติมขีดความสามารถทางการวิจัยแก่คณาจารย์ 
บุคลากร นิสิต (O8 W4 W5)  (Learning and growth perspective) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง 
และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้  

1) น าวิชาการสร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญาเชิงรุกสู่ชุมชน ร่วมสร้างเศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคงและการพัฒนา (O19  O21 O22  W2) ( Efficiency perspective) 

2) พัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองรับการบริการ ความต้องการใน
พ้ืนที่ และนานาชาติ (O18  O20 O21 W4) (Customer perspective) 

3) พัฒนาระบบงานการบริการวิชาการ การให้ค าปรึกษาที่มีความคล่องตัว 
มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลทันสมัย (S7 S8 S9 S10 O15 O16 O14) (Internal process 
perspective)  

4) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการวิชาการทาง
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคใต้ตอนล่าง และเชื่อมโยงอาเซียนใต้  (S7 S8 S10 
S11 S12 O14 O18)  (Learning and growth perspective) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะ วัฒนธรรม          
ภูมิปัญญาและการจัดการ สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่ งยืน
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้  
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1) สร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญา และสันติสุขที่ยั่ งยืนด้วยศิลปะและ
วัฒนธรรมเชิงรุกสู่ชุมชน ร่วมสร้างชุมชนฐานความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งพร้อมรับอาเซียน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  (O19  O21 O22  W2) (Financial perspective) 

2) ท านุบ ารุงศาสนา สร้างจิตส านึกการสืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม       
ภูมิปัญญาภาคใต้ตอนล่าง และความเท่าทันวัฒนธรรมสากล  (O18  O20 O21 W4) (Customer 
perspective) 

3) สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาก าลังคนคุณภาพทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาของชุมชนรองรับการพัฒนาในพ้ืนที่ และประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมสากล (S9 O15 O16  O17)  ( Internal process perspective) 

4) ร่วมเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่าง (S1 S5 T11) (Internal process perspective) 

5) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต พัฒนา
ก าลังคน วิจัย และบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนล่าง และเชื่อมโยงอาเซียน
ใต้  (S7 S8 S10 S11 S12 O14 O18)  (Learning and growth perspective) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ  
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพา
ตนเองได ้ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้  

1) เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยการจัดการทรัพยากร       
การบริการวิชาการ (S14 O23 O24 ) (Efficiency Perspective)  

2) สร้างระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
และพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข วัฒนธรรมเข้มแข็ง (O25 W8) (Customer  Perspective) 

3) เสริมสร้างความพร้อมในระบบสนับสนุนทุกด้านเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากลที่มีสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (S13 S15 O25 ) (Internal Process  Perspective)  

4) พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพมาตรฐานสากล มีภาพลักษณ์ระดับชั้นน า 
อัจฉริยะ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสู่สังคมโลก ( O25 O26 W8 W9 W10  ) (Learning 
and Growth  Perspective) 
3.2.1.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้ งขึ้น เมื่ อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ.2477 ในนามของ 
“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” เป็นมหาวิทยาลัยประเภทตลาดวิชาแห่งแรกใน
ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ.2476 เปิดท าการสอน
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นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต ในปี พ.ศ.2492 
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยเพ่ิมหลักสูตรเนื้อหาวิชาที่ชัดเจน โดยมีองค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์ คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ “สร้างผู้น า ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก” "Leadership through World-
Class Education and Research"  

2. พันธกิจ ประกอบด้วย 
1) จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง        

          2) สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้  
          3) ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม  
          4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาวิชา

ธรรมศาสตร์และการเมือง 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1) สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS  
  2) สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก  
  3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
  4) มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล  
  5) มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
 4. เป้าประสงค ์ประกอบด้วย 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
  1) สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  GREATS2  มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning3 และ
ปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และน าไปใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน 
  3) ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัย และ
นวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
  4) เพ่ือให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม        
  5) เพ่ือให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู ป้องกัน และการสร้าง
เสริมสุขภาพแก่ประชาชน ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
  6) พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยั่งยืน 
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 5. กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1) สร้างบัณฑิตที่ มี คุณลักษณ ะ GREATS มีทั กษะการเป็ น  ผู้ ประกอบการ 
(Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา 
  2) สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาลและตามโมเดลประเทศไทย 4.0 
ที่เน้นการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ระดับชาติ และนานาชาติ ได้แก่  1) Democracy 2) Policy 
Recommendation 3)  Energy & Environment 4) Health, Wellness & Bio-Med, Medical 
Technology 5)  Food Agriculture & Bio-Tech 6)  Mechatronics ,Intelligent Robots, 
Systems Engineering Electronic Control 7) Digital, Internet of Things & Convergence 8) 
Creative, Culture High Value Services (ข้อ 4-8) คือ 5 กลุ่ ม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมายตาม โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา) 
  3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3 สถาบัน (มธ., สวทช., เอไอที ) เพ่ือสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการความร่วมมือที่ใช้ ชื่อว่าโครงการ “NEXT (New Entrepreneur 
Exchange and Transfer)” เพ่ือร่วมสร้าง STARTUP DISTRICT : ความ พร้อมในด้านพ้ืนที่และ
พัฒนาไปสู่ Entrepreneurial University : การจัดการเรียนการสอนเน้น entrepreneur 
  4) จัดตั้ง Clinical Excellence Center /Community base เพ่ือน าองค์ความรู้ที่
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญให้บริการ แก่ชุมชน/ประชาชน เช่น 4.1 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
หัวใจ เส้นเลือด และ เมตาโบลิซึม 4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ 4.3 Community 
Based 
  5) มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง และบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยการ  5.1 
เพ่ิมรายได ้5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพทางการบริหาร 5.3 เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล 

3.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยของรัฐ 

3.2.2.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 

1. วิสัยทัศน์ : มหาิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

2. พันธกิจ ประกอบด้วย 8 พันธกิจ ดังนี้ 
  1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้ งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทันการ
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เปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตของ
ประเทศ 

2) ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล และส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิ ใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

  เป้าประสงค์ 
1. เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ

ในด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากร
ประจ าการ และประชาชนทั่วไป  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ 
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2. สนับสนุนให้มีระบบกลไกการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และ/หรือ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี 

3. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชชาชีพ 
5. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม 
6. สนับสนุนให้หลักสูตรและคณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี มี

ประชาธิปไตย 
7.พัฒนาระบบและกลไก แนะแนวการรับนักศึกษาต่างชาติ 
8. ส่งเสริมการให้อาจารย์ชาวต่างชาติ อาสาสมัคร เป็นอาจารญประจ าหรือ

ผู้เชี่ยวชาญ 
9. สนับสนุนให้มีหลักสูตร จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
10. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ 
11. ส่งเสริมการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
12. ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรจัดกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF  
13. พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา/แนะแนว และพัฒนานักศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
14. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานและการแนะแนวอาชีพ 
15. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการแนะแนวการหางานท า 
16. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ 
  เป้าประสงค์ 
   1. คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2. พัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้มีคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
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   2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย 
   3. ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
   4. ส่งเสริมให้มีระบบการจูงใจบุคลากรในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
   5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพ่ือความสมดุลของชีวิตและ  
การท างาน 
   6. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยฯ 

7. ทบทวนและปรับปรุงระบบค่าตอบแทน/สวัสดิการที่มีความเหลื่อมล้ าให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ 

8. สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้เอ้ือต่อการท างานร่วมกันอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร 

9. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 

  เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการด าเนินงาน      
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. พัฒนางานบริหารองค์กรบนพื้นฐานการวิจัย 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและ

สังคม 
4. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างความร่วมมือการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน เป็นภาคีหุ้นส่วนในการท าวิจัย การบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น 
5. เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
6. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปด าเนินการประกวด จดทะเบียน/    

จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ เพื่อน าใช้ในการ

อ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย 
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาท้องถิ่นและสังคมมาตรฐานการให้บริการวิชาการตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
1. น าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
2. เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น และสังคมในการพัฒนาชุมชนให้

สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 

  1. ส่งเสริมให้มีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือ
ผู้รับบริการ 
  2. ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย 
  3. ส่งเสริมการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
  4. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  5. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการให้บริการวิชาการ 
  6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้เพ่ือการบริการวิชาการ 
  7. พัฒนาให้เกิดกระบวนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  8. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทางการบริการวิชาการให้บริการกับงานวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม 

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 ส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม           
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
  1. เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3 . ส ร้ า ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก าร พั ฒ น าแ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ด้ าน ศิ ล ป วัฒ น ธ รรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  4. สร้างและพัฒนาความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
  5. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 

3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และสังคมอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนของโลก 

เป้าประสงค์ 
  1. มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์เก่าในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
  1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. สร้างและพัฒนาความร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 
  3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร บนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
และในต่างประเทศ 
  4. พัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือกับนักวิจัยในต่างประเทศ 
  5. พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนานาชาติส าหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาและ
บุคลากรกับองค์กรสมาคม หน่วยงานชุมชนในต่างประเทศ 

3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบริหารจัดการที่ดีสู่การก ากับดูแลตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
  1. มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรทีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
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  4. พัฒนาและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ให้ทันสมัยภายใต้
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทุกด้านร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
  6. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ 
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการ 
  8. พัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบความปลอดภัยและการจราจรให้มีประสิทธิภาพ 

3.2.2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นการก าหนดตามภารกิจหลัก เพ่ือ
เป็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธหลักและมาตรการส าคัญเพ่ือใหผู้บริหารและผู้รับผิดชอบน าไป
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนในแต่ละชวงเวลาตอไป โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักไว 5 ด้าน ได้แก 1. การผลิตบัณฑิต 2. การวิจัยและพัฒนา 3. การถ่ายทอด         
องค์ความรู้สู่ชุมชน 4. การอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น 5. การบริหาร
จัดการดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการผลิตบัณฑิต    
ภารกิจหลักที่ 1 : การผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักที่ตองท าการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็น ปัจจัยส าคัญในการชักน าใหเกิดความเจริญ
ยิ่ งยืนนาน และการหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันเสนทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะตองมุ่งเนนการสร้างบัณฑิตใหมีงานท าและสามารถไปท างานได้ทุกแหงในโลก 
การผลิต บัณฑิตในระดับปริญญาโท – เอก จะด าเนินการโดยการมีหุ้นสวน (Partnership) หรือสร้าง
เครือข่าย (Networking) ทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพและความพรอมด้านอาจารยของเราควบคูไปกับมาตรฐานทางวิชาการด้วย นอกจากนี้
จะต้องปรับตัวใหมีพลวัตและความหลากหลาย มากขึ้นในอนาคต ทั้งในเชิงวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ก าลังคนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพ่ือพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ ในฐานะแรงงานทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือพัฒนาจิตส านึกและยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลกกลุ่มเป้ าหมายอุดมศึกษาตองมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้ง
กลุ่มเป้าหมายก่อนเขาสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังตองมีการ
ปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและเนื้อหาสาระอีกด้วย  

พันธกิจ  : สร้างบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องกับความตองการของสังคมและประเทศ  
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เป้าประสงค์ร่วม : 1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งทางด้าน
วิชาการคุณธรรมและจริยธรรม  2. หลักสูตรมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ความต้องการของตลาด  

กลยุทธหลัก :  
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ใหมีความทันสมัย มุ่งสู่

ความเป็นสากล และสร้างหลักสูตร แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์และข้ามศาสตร์ และยุบเลิกวิชาที่มี
ความซ้ าซ้อน  

1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทักษะกระบวนการ "คิดเป็น ท าเป็น แก้ปญหาเป็น" เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณภาพที่
พึงประสงค ์

1.3 สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนทางโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรการเรียนรู้  
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะส่งเสริมให้เกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (KM)   

1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ใน
รูปแบบของสหกิจศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนา    
ภารกิจหลักที่ 2  :  การวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งการวิจัยและ

พัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น เช่น 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือทุน
วัตถุดิบ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข เป็นตน ในขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะให้ความส าคัญ สูงขึ้นแกการวิจัยพ้ืนฐานควบคูไปกับการวิจัยประยุกต โดยมุ่ง
ใหการพัฒนาการวิจัยพ้ืนฐานในสาขาต่าง ๆ เป็นฐานน าไปสู่การวิจัยประยุกตที่มีประสิทธิภาพและ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดานความรูของ ประเทศ
ไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะตองสร้างผู้น าในการท าวิจัย ด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน 
(Partnership) หรือการสร้างเครือข่าย (Networking) กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือใหน าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้นด้วย  

พันธกิจ  :  มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเนนการพัฒนางานวิจัยพ้ืนฐานไปสู่การวิจัย
ประยุกตทีม่ีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ    
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เป้าประสงคร่วม :  
1.  ผลงานวิจัยสามารถใชประโยชนได้อย่างเป็นรูปธรรม      
2.  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ     
3. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยสามารถเชื่อมโยงกับพันธกิจทุกดานของ

มหาวิทยาลัยอย่างสมดุล  
กลยุทธ  :    

1. ผลักดันการใชผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเชื่อมโยง
การจัดการงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต    

2. ก าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานวิจัยที่สามารถ
เชื่อมโยงกับพันธกิจทุกดานของมหาวิทยาลัยอย่างสมดุล  

3. ก าหนดทิศทางและพัฒนาความเชี่ยวชาญเพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มี
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และขีดความสามารถการ แขงขันของประเทศ    

4. พัฒนาคุณภาพวารสารใหได้มาตรฐานเพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร / รวบรวม
องคความรู การจัดการผลงานวิจัยสู่การใช ประโยชนในรูปแบบต่าง ๆ     

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้ งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย     

6. ส่งเสริมเวที "นเรศวรวิจัย" เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิชาการ งานวิจัย
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง      

7. สร้างระบบการก ากับ และติดตามกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบ
บริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพทั้งดานบริหารบุคคลและงบประมาณโดยใชหลักการบริหารจัดการ
อย่างมีสวนร่วม จัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ    

8. พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการงานวิจัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ  

9. สร้างวัฒนธรรมทางการวิจัยให เป็นสวนหนึ่ งของวิถีการท างานใน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร   

ยุทธศาสตร์ที่  3 :  การถ่ายทอดองคความรู้สู่ชุมชน  
ภารกิจหลักที่ 3  :  การถ่ายทอดองคความรูสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมุ่งเน้น

การบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น การใหบริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุน
ที่ส าคัญยิ่งขึ้นของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการใหบริการวิชาการแกกลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง 
เช่น ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งควรได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนและด าเนินการ
รว่มกับภาคเอกชนในการบริการวิชาการบางประเภท โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยทดสอบมาตรฐานใน
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สาขาต่าง ๆ เพ่ือใหบริการทั่วไป เป็นต้น การด าเนินการอาจจะต้องใช้ระบบหุ้นส่วน(Partnership) 
และการสร้างเครือข่าย (Networking) เข้ามาช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคม
โดยทั่วไป  

พันธกิจ  : ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ
ประชาชนในภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง  

เป้าประสงคร่วม  :   
1. มีการใช้องค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีเอกลักษณ      
2. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล  

กลยุทธ  :         
1. สนับสนุนเครือข่ายและการรวมกลุ่มเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยี การบริการวิชาการและบริการด้านสาธารณสุขตลอดจนนวัตกรรมทางการบริหารตาม
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชนแบบมีส่วนร่วม      

2. สนับสนุนการจัดตั้ งศูนย์ความเป็นเลิศ เพ่ือเป็นหน่วยงานรองรับ        
การบริการวิชาการแบบบูรณาการ และยกระดับใหมีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ      

3. ก าหนดพ้ืนที่การบริการวิชาการทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับกลุ่มประเทศ  
สนับสนุนให้โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่างเป็นศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในระดับภูมิภาค (Medical Hub)                         

4. มีระบบสารสนเทศด้านการบริการวิชาการที่ทันสมัย ใหมีการฝกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ใหมีการ ศึกษาวิจัยและเผยแพรองคความรูเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาทองถิ่นและ
ภูมิปัญญาไทยที่สามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอนและ การบริการวิชาการสู่สังคมและทองถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่  4 : การอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น  
ภารกิจหลักที่  4 : การอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น    

มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักดีวาภารกิจด้านนี้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากแนวโน้ม        
การผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีสวนร่วมในประชาคมโลกในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ท าให    
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ควรถูกจ ากัดอยู่แต่ในการอนุรักษมรดกทาง ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เท่านั้น แต่ควรหมายรวมถึงการศึกษาใหเขาใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปสู่การสงวน      
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยูร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณและศักดิ์ศรี             
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและคานิยมที่ พึงประสงคใหเกิดข้ึนกับบุคคล องคกร และสังคมอีกด้วย  

พันธกิจ : สงเสริมและสนับสนุนการสรงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ 
ในการพัฒนาทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ     
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เป้าประสงคร่วม :   
1. เป็นองคกรแห่งการสร้างจิตส านึกด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
2. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค  

กลยุทธ : 
1. สร้างระบบกลไกและภาคีหุ้นส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ

สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม     
2. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือความเขาใจอัน

ดีของประชาชนในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียน     
3. เรียนรู้ ฟื้นฟูและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยมหาวิทยาลัย

เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ฟนฟูระบบนิเวศ และธรรมชาติวิทยา สงเสริมและสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น     

4. ส่งเสริม สนับสนุนในการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการ  
ภารกิจหลักที่ 5 : การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นองคกรที่บริหาร

จัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในทุกระดับและปลูกฝงใหเป็นคานิยมหลักขององคกร ตองมีการ
ปฏิรูปการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชวงเวลา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของพันธกิจเป็นส าคัญด้วยการเน้นหลักความเสมอภาค และใช้หลัก 6 ด้านร่วมกัน ได้แก             
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความส านึกรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า เพ่ือการรักษา “ความสมดุล” ในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนั้นยังต้องสร้าง
ภาคีเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งต้องให้
ความส าคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green Area) ที่มีพ้ืนที่ปาไม้อุดมสมบรูณคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัยตลอดจนการสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ  

พันธกิจ  : บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงคร่วม :  

1. เป็นองคกรที่มีการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง     
2. มีระบบการสรรหา และพัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ     
3. มหาวิทยาลัยเป็นองคกรแหงการเรียนรู้อย่างมีสวนร่วม  
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กลยุทธ   :      
1. ก าหนดนโยบายธรรมาภิบาลและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับมหาวิทยาลัย

นเรศวร ด้วยการสร้างระบบและกลไกสงเสริมระบบธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีสวนร่วมและความ
โปร่งใส    

2. น าตัวบงชี้และเกณฑการประเมินทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใชเป็นระบบการบริหาร ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย     

3. สร้างและบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหเป็นระบบเดียวกัน 
และก าหนดการบริหารจัดการบุคลากรแนวใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต      

4. ปฏิรูประบบการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัว
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกควบคุมภายในและ ระบบรายงานทางการเงินที่
เปิดเผยตอสาธารณะได้     

5. สร้างระบบและกลไกในการท างานร่วมกับภาคสวนต่าง ๆ ในลักษณะ
เครือข่ายและภาคีเพ่ือการพัฒนาให้แพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งการท างานจ้างเหมาร่วมกับภาคเอกชน  
(Outsourcing) ใหเป็นเอกภาพและเกิดประโยชนสูงสุด     

6. ก าหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ เขตการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และรองรับการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนในก ากับหรือโรงเรียน
วิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นตัวป้อนที่ดีแกมหาวิทยาลัยนเรศวรและเป็นตนแบบใหแกโรงเรียนต่าง ๆ ใน
ภาคเหนือตอนล่าง      

7. ก าหนดแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และแผนการบริหารความเสี่ยง
เป็นระยะตามบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน     

8. ปรับระบบการสรรหา เพ่ือใหสามารถคัดสรรผู้บริหารที่ดี ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนพฒันาภาวะผู้น าและการบริหารทรัพยากรบุคคล  

9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพและการจัดการเรียนรู เป็นวัฒนธรรมองคกร 

3.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

3.2.3.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 
พ.ศ.2564) 

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในยุทธศาสตร์เดิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
ได้ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยให้แต่ละวิทยาเขตมี Flagship ในการด าเนินตาม    
แผนยุทธศาสตร์ และมีเป้าหมาย Ranking ใน 20 ปีข้างหน้าว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จะเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นอันดับที่ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัย
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ในภาคอีสาน เป็นอันดับที่ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และ เป็นอันดับที่ 1 ใน 100       
ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย การจะเข้าสู่เป้าหมาย Ranking ได้จะต้องหมั่นตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะปัจจัยรอบข้างและน ามาปรับจุดยืน ปรับจุดเน้นและปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาและการก าหนดเป้าหมายการ Repositioning ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์        
การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) : มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติที่มีพลังนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม มั่งคั่ง 
ยั่งยืน Innovative Power Professional University for Social Wealth and Sustainability 

2. พันธกิจ (Mission) :  
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี

คุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ  
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม  
4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม  
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการ 4.0  

กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างภาวะผู้น าและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างศักยภาพการบริหารสินทรัพย์  
กลยุทธ์ที่ 1.4 ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดการสร้างสรรค์นวัตกรรม (การจัดการศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม)  

กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาหลักสูตรที่รองรับยุทธศาสตร์ชาติ  
กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตราชมงคลอีสาน  
กลยุทธ์ที่ 2.4 เสริมสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชุมชนนวัตกรรม (Startup Entrepreneurs ภายใน
มหาวิทยาลัย รอบมหาวิทยาลัย สู่สังคมไทยและสังคมโลก)  

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองสู่ชุมชนและสังคม  
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กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างชุมชน Startup ภายในมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างชุมชน Startup ภายนอกมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่ 3.4 เสริมสร้างเครือข่ายกับชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายสู่ความเป็นสากล  
กลยุทธ์ที่ 4.1 เสริมสร้างเครือข่ายต่างประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  
กลยุทธ์ที่ 4.3 เสริมสร้างเครือข่ายอุดมศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4.4 เสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน (ประชารัฐ) 

3.2.3.2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พ.ศ. 2551-2565) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัย       

ราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 
ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะระดับปริญญาเป็นหลัก 
 1. วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น ท าเป็น ใช้เป็น อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. พันธกิจ :  
  1. ผลิตก าลังคนในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
  2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตและการบริการที่สามารถ
ถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ 
  3. ให้บริการแก่สังคมที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 3. เป้าประสงค์ :  
  1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  2. ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 
  3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ 
  4. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะเหมาะสม 
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  5. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถตอบสนองชุมชนและสังคม 
 4. จุดเน้นและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ 
  1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และพัฒนาแรงงานด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
  3. เน้นความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาหารปลอดภัย 
ประมงและสิ่งแวดล้อม การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  4. เป็นศูนย์ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและวิศวกรรมทางทะเล 
  5. เป็นศูนย์ศึกษาเทคโนโลยีการยางและโพลีเมอร์ และพลังงานทดแทน 
  6. เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
  7. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการด้านระบบอัตโนมัติ 
  8. มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามต้องการทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมและ
สังคม ในขณะที่มีความเข้มแข็งในเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

3.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

3.2.4.1 มหาวิทยาลัยฮารวารด 

มหาวิทยาลัยฮารวารดเป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ของอเมริกา (วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, 
2543) และเป็นอันดับ 1 ของโลก  (THES-QS, 2007; ARWU-SJTU, 2007) ได้กอตั้งเมื่อวันที่          
8 กันยายน ค.ศ.1316 เป็นมหาวิทยาลัยประเภท Doctoral/Research Universities – Extensive  
(The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 2 0 0 6 )  ส ถ า น ที่ ตั้ ง 
Cambridge Massachusetts, สหรัฐอเมริกา บนเนื้อที่ 380 เอเคอร์ ก าลังขยายเป็นอาณาบริเวณสี
เขียวที่ชุมชน Allston มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป และ 50 ป โดยขยายฐานทางวิชาการ
เป็น          สหสาขาวิชาการ (interdisciplinary campus)  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน ใน 3 ป
ย้อนหลัง (ค.ศ. 2005-2006) ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ
นิตยสาร Times Higher Education Supplement: THES ซึ่งมาจากคุณภาพการศึกษาโดยแท้จริง 
เนื่องจากระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยฮารวารดเป็นแบบ Collegiate เป็นชุมชนมหาวิทยาลัย
แบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ มีการบริหารงานโดยมอบอ านาจและเพ่ิมพลังสรงสรรคใหกับคณะ ส านักวิชา 
หรือหน่วยงานที่เทียบเทาคณะมีความเป็นอิสระ และกระจายอ านาจในการบริหารงานหน่วยงาน 
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้   
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ด้านการเรียนการสอนมีคุณภาพ การสอนแบบกรณีศึกษา (Case study) มหาวิทยาลัย     
ฮาร์วาร์ดได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิธีการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาที่กระตุนใหผู้เรียนและ
ผู้สอนได้แสวงหาความรูทั้งจากภายในและนอกห้องเรียน ซึ่งกลายเป็นวัฒนธรรมการศึกษาที่กอร่างให้
ผู้เข้ามาสัมผัสวิถีดังกล่าวได้รับการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูในเรื่องนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งได้         
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการน าผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือการฝกทักษะ ผู้เรียนตาม   
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน แต่ละวิชาผู้สอนจะมีกิจกรรมหลายรูปแบบในการฝกทักษะที่   
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียน เชน ในวิชาที่ เกี่ยวของกับศิลปะการสื่อสารจะมีการ          
จัดกิจกรรมที่ฝกการพูดในที่ชุมนุมชน ฝกการเขียนบทความ การเขียนสุนทรพจน ในวิชาที่ว่าด้วย      
การฝึกฝนภาวะผู้น า ผู้เรียนจะได้ฝกการเป็นผู้น าในหลายรูปแบบ อาทิ การใหผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้น า
กลุ่มย่อยระหว่างสัปดาห์ ดูภาพยนตร์ ฟงเพลง เพ่ือวิเคราะห์ภาวะผู้น าและการตอบสนองตอ      
สถานการณของผู้น าประเภทต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนที่มีการน าสิ่งรอบตัวมาเป็นเครื่องมือใน  
การเรียนการสอน ท าใหผู้เรียนรู้สึกตื่นตัวในการร่วมกิจกรรมเหลานั้น  

ด้านการสร้างแรงจูงใจใหผู้เรียนค้นคว้าก่อนเข้าห้องเรียน พบว่าผู้สอนจะมีโครงร่าง การเรียน
การสอน  (Course syllabus) ที่ละเอียด ทั้งหนังสือและวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน พบว่า 
ผู้สอนวางแผนล่วงหน้าในการสอนอย่างดี ผู้เรียนสามารถท าความเขาใจกับหัวขอที่จะเรียนในแต่ละ
คาบก่อนเข้า เรียน ประกอบกับการเข้าชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์ผู้สอนมักมีค าถามให้ผู้เรียนตอบค าถาม
ก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง และมีการให้คะแนนในสิ่งที่ผู้เรียนตอบ และระบบการใหคะแนนสงผลให้ผู้เรียน
จ าเป็นต้องอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ  

ด้านสื่อการสอนที่มีคุณภาพ การเรียนการสอนใน แต่ละวิชามีเป้าหมาย เพ่ือผู้เรียนได้เขาถึง
แหล่งความรูที่ดีที่สุด โดยพบว่าแต่ละวิชาผู้สอนจะคัดเลือกหนังสือที่ดี มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ 
โดยการตีพิมพในหลายภาษามาใหผู้เรียนได้อ่านประกอบการเรียนการสอน รวมถึงมีบทความ มีชุด
หนังสือประกอบการสอนแต่ละคาบ  (Course package) ที่รวมบทความหรือข้อเขียนของคนที่มี
ชื่อเสียงอย่างหลากหลายมาไวด้วยกัน  

ด้านการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ มหาวิทยาลัยฮารวารดมีวัตถุประสงคใหผู้เรียน
ทุกคนตองท าวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นต้นฉบับ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัยจะ
เข้มงวดในการให้ค าปรึกษาและมีสวนในการควบคุมคุณภาพการผลิตผลงานวิจัยของผู้เรียน ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผลิตบุคลากรที่ได้รับรางวัลโนเบล 15 รางวัล พูลิตเซอร์ 15 รางวัล และมีส่วน
ในการผลิตปรมาจารย์ชื่อดังมากมายกระจายไปทั่วโลก  

ด้านคณาจารย์ที่มีคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจง กลาวคือ อาจารย
ผู้สอนเป็นผู้ที่มีประสบการณในวิชาที่สอนอยางลึกซ้ึง ซึ่งท าให้ลงรายละเอียดในภาคปฏิบัติและทฤษฎี
ได้อย่างสมดุลท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเห็นภาพในภาคปฏิบัติอย่างชัดเจน อาจารยผู้สอน    
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ทุกคนตองมีผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมักจะไม่รับนักศึกษาที่จบใหม่มาเป็นอาจารย แต่ให้
ออกไปสร้างผลงานก่อน ต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ใหโอกาสนักศึกษาของตนเองเขามาสอน เชน    
การได้รางวัลทางวิชาการต่าง ๆ หรือมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ  มีประสบการณและ
ความส าเร็จการท างานในสาขานั้นอย่างเฉพาะเจาะจง ประการที่ส าคัญ อาจารยในมหาวิทยาลัยตอง
แขงขัน โดยการสร้างผลงานวิชาการภายใน 5 ป เพราะด้วยเงินค่าจ้างที่แพงมาก ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยได้จ้างอาจารย์ผู้สอนหมุนเวียนทุกป เพ่ือผลิตนักศึกษาและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง 
อันเป็นแรงกดดันอยากหนักที่ท าใหอาจารยผู้สอนที่ไม่มีผลงานทางวิชาการต้องออกไปได้ 

ด้านการระดมเงินทุนได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตามปัจจัยหนึ่ งที่ท าให้
มหาวิทยาลัยฮารวารดสามารถคงความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับหนึ่งได้คือ เงินกองทุนพัฒนา 
หรือ Endowment Fund เป็นกองทุนที่สร้างความมั่นคงให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากเพราะมี
ขนาดใหญ่ที่สุดกวามหาวิทยาลัยใด ๆ ในโลก กองทุนดังกล่าวจะจัดสรรเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู  เช่น 
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ จัดสรรเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาในมหาวิทยาลัย 
เงินจากกองทุนสวนหนึ่งจะจัดสรรใหแก่นักเรียนทุนจากทั่วโลก ในทุก ๆ ปี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ฮารวารดมีหนาที่เดินสายหาเงินทุนสนับสนุน โดยการระดมเงินบริจาค และระดมทุนสนับสนุน      
การวิจัยจากรัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ ปจจุบันเงินกองทุนที่หามาได้มีจ านวนสะสมถึง 30,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  (1,050,000-1,080,000 ลานบาท) ท าให้มหาวิทยาลัยฮารวารดสามารถจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ดึงดูดคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาได้อย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ     

องคประกอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮารวารดมีดังนี ้
1. วิสัยทัศน 2020  (Vision 2020) :  เชื่อมโยงการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเดนอย่าง

ยั่งยืน (A Bridge to Campus Sustainability)  
2. ค่านิยม  (Values Statement)  มหาวิทยาลัยฮารวารดมีความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าง

แรงกลาที่จะจัดการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงสุด เพ่ือเป็นผู้น าในการบุกเบิก
เผยแพรความรู และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรแต่ละคนใหมีคุณภาพชีวิตในการท างานและมี
ความเป็นผู้น าความส าเร็จของเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของบุคลากรสายวิชาการหลายพันคน 
นักศึกษา บุคลากร สนับสนุนทั่วทั้งมหาวิทยาลัย บางคนมีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน   
การสอนและวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนมีบทบาทหนาที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหนาที่ ชุมชน
ของมหาวิทยาลัยฮารวารดจึงจ าเป็นตองยึดถือคุณคาหรือคานิยมตอไปนี้  

1) การใหการยอมรับนับถือเรื่องสิทธิหนาที่ ความแตกต่างและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์   

2) ซื่อสัตยสุจริตในภารกิจที่เก่ียวข้องทั้งปวง  (integrity)   
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3) มีจิตส านึกในการท างานสู่ความเป็นเลิศ  
4) มีความรับผิดชอบในการกระท าที่เปิดเผย  (Accountability) และมีพฤติกรรมที่

ดีในองคกร  
3. พันธกิจ  (Mission) เป็นไปตามบทบาทหนาที่ และจุดมุ่งหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวของ

ในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก  
1) ยึดถือหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ดานของความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์มีผลงานวิจัยที่นานและท ารายได้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร  
2) มีมุมมองเชิงสหวิทยาการในบทความทางวิชาการเป็นหลักสูตรและการเรียน    

การสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม  
3) การวางแผนหลักเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4) การพัฒนานักศึกษาใหมีมุมมองเชิงสหวิทยาการมีโลกทัศนสากล  
5) เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus Institutions) เอาใจใสสิ่งแวดลอมที่ดี  
6) มีศักยภาพการแข่งขันท่ียั่งยืน  
7) ยุทธศาสตร์การลงทุนและการประกอบการ  
8) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ผิดพลาดน้อยที่สุด  
9) มีระบบการรายงานการเงินและบัญชีที่ชัดเจน  
10) ยอมรับความหลากหลาย และความเป็นนานาชาติ  
11) พัฒนาความเป็นเลิศของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อ

สังคมเป็นจ านวนมาก  
12) เพ่ิมบทบาทใหบริการสู่ภายนอกใหมากยิ่งขี้น (more outreach)          
13) พัฒนาคุณภาพชีวิต ร่างกาย สมอง และจิตใจ   
14) เป็นผู้สร้างสรรค์งาน (creators) อย่างต่อเนื่อง  
15) มีระบบการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีและมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับการใช อินเทอร์เน็ต 

และเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ  
16) พัฒนานักศึกษา และการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และ 

Post-Doctoral Fellowship รวมทั้งการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีครอบครัวรายได้ต่ า   
17) การจัดระบบฐานข้อมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดี

เลิศ มีห้องสมดุที่มีข้อมูลสารสนเทศท่ีดีที่สุด มีการจัดการความรูอย่างเป็นระบบ   
18) สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับศิษย์ เกา มีสมาคมศิษย์ เกา  (Harvard Alumni 

Association) ทั่วโลก และศิษย์เกาให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  
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19) มีระบบการตรวจการมหาวิทยาลัย (University Ombudsman) เพ่ือแกไข
ปัญหา และรับเรื่องรองเรียนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

3.2.4.2 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge)     

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นมหาวิทยาลัยเกาแกที่สุดอันดับ 2 ของประเทศสหราชอาณาจักร 
และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ งของโลกในป ค.ศ. 2011 จากการประเมินของ QS World 
University Rankings 2011/12  (THE-QS)  เป็นมหาวิทยาลัย 5 ดาวทางด้านคุณภาพการวิจัย 
(Research Quality)  คุณ ภ าพ การสอน  (Teaching Quality) ก ารมี งาน ท าของนั กศึ กษ า  
(Graduate Employability)  โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น  ( Infrastructure)  ค ว า ม เป็ น น า น า ช า ติ 
(Internationalization,) และการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Innovation & Knowledge 
Transfer) (http://www.top universities.com/university-rankings/world-university rankings/2011mk.) ก่อตั้ง
เมื่อปี  ค.ศ. 1209 เป็นมหาวิทยาลัยประเภทกลุม Russell group คือ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
(Research University) และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ      

องคประกอบของยุทธศาสตร์ ระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นมหาววิทยาลัย
และชุมชนเพ่ืออาชีพ  (Collegiate community) ระบบการบริหารงาน และพลังสร้างสรรค์ 
(Empowerment) ใหกับวิทยาลัยต่าง ๆ หรือหน่วยงานเทียบเทาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหาร
จัดการของตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. พันธกิจ  (Mission) ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมผานทางการศึกษา การเรียนรู และการวิจัยที่มีมาตรฐานเป็นเลิศสูงสุดในระดับนานาชาติ  

2. ค่านิยม  (core values) :  มีเสรีภาพทางดานความคิด และการแสดงออก มีเสรีภาพใน
เรื่องของความแตกต่าง ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

3. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ได้แก่   
3.1 ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวของกับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย 1) มีขอบข่ายของ

ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความกล้าหาญในการเสาะแสวงหาความจริงของจิตวิญญาณ 2)  สร้างสรรค์
คุณภาพทางวิชาการในรายวิชา และกลุ่มวิชาต่าง ๆ  3) มีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิด  (close inter – 
relationship) ระหว่างการสอน ความเป็นนักวิชาการ และการวิจัย  4) สนับสนุนนักวิจัยอย่างจริงจัง
ทั้งรายบุคคล และกลุ่มนักวิจัยทั้งรายบุคคล และกลุ่มนักวิจัย 5) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้นักศึกษา  
พักอาศัยในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างประสบการณชีวิต และ 6) สงเสริมการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความสามารถให้กับนักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  

3.2 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพกับสังคม ได้แก่ 1) สงเสริมการติดต่อเข้า
กับมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง 2) เผยแพร่ความรู้ให้ชุมชนรู จักใชความรูใหเกิดประโยชน                  
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3)  มหาวิทยาลัยต้องใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นและเป็นแหล่งเข้าถึงความรู้ ได้อย่างกว้างขวาง          
4)  สร้างโอกาสเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจ อุตสาหกรรม มูลนิธิการกุศลและศูนย์สงเสริมสุขภาพ สงเสริม
การประกอบการ เป็นต้น และ 5) ใสใจต่อคุณภาพของสิ่งแวดลอม       

3.3 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพภายในกลุ่มมหาวิทยาลัย  (The Collegiate 
University) ได้แก่ 1) ธรรมชาติพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยคือ สัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยและ 
วิทยาลัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2) การบูรณการและการเสริมสร้างศาสตร์เป็น            
สหวิทยาการ (interdisciplinary) เป็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะผสมผสานการเรียน      
การสอน การวิจัย 3) เพ่ิมพูนคุณภาพในประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือนักศึกษาและบุคลาการของ
มหาวิทยาลัยโดยการเป็นสมาชิกของวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย 4) การให้ยอมรับและจูงใจบุคลากรใน
ฐานะทุนมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 5) กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพ่ือการพัฒนาวิถีชีวิตในอาชีพ (career 
path) ส าหรับบุคลากรทุก ๆ คน และ 6) สร้างโอกาสและเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้กับ
นักศึกษา บุคลาการ ให้เกิดสปิริตของความร่วมมือ โดยผ่านกิจกรรมทางด้านการกีฬา ดนตรี ละคร 
ศิลปะ และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามยุทธศาสตร์ความคิดริ เริ่ม
สร้างสรรค์ (strategic initiations) ของหน่วยงานประกันคุณภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหราชฮาณาจักรและองค์การอ่ืน ๆ ในระดับนานาชาติทั่วโลก    

3.2.4.3 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น  (University of Melbourne)      

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น  ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย  มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้ งใน ป  ค.ศ. 1853 โดยมุ่งที่ จะจัดการเรียนการสอน              
การค้นคว้าวิจัย และถ่ายทอดความรู้ ให้กับสังคม เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและสมบูรณ แบบ              
เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศและมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นได้รับการจัด
อันดับที่ 19 ของโลก  (THES, 2005)  อันดับที่ 8 ด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อันดับที่  10   
ด้านชีวเวชศาสตร์ และอันดับที่ 32 ด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
ยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสองปซ้อน จาก the Commonwealth Government's Learning and 
Teaching Performance Fund for Australian universities  และได้รับการยกย่องเป็น  1 ใน 3 
ของ มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศในการผลิตบัณฑิตด้านความเป็นผู้น าและสร้างนวัตกรรม     

องค์ประกอบของยุทธศาสตร์  
1. วิสัยทัศน์ : ระยะเวลา 10 – 20 ป นับตั้งแต่ป ค.ศ. 2004 มุ่งมั่นในการพัฒนาเป็น 

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ งที่ดีที่ สุดในโลก  (one of the finest universities in the world) เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการเรียนการสอน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ
ปราดเปรื่องทางปัญญาและวัฒนธรรม (intellectually and culturally)  
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2. ค่านิยม (values) : มุ่งเน้นลักษณะเด่นของความเป็นมนุษย์และคุณคาทางวิชาการ  
(human and scholarly values) ซึ่งได้ก าหนดความส าคัญทางค่านิยม ได้แก่ 1) รักษามาตรฐาน
นานาชาติสูงสุด โดยมีมาตรฐานด้านจริยธรรม คุณภาพของการวิจัย การเรียนการสอน 2) ส่งเสริม
ปัญญา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สวัสดิการสังคมของมหาวิทยาลัยและชุมชน รวมทั้งการยอมรับ          
ภูมิปัญญา 3) ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือขยายโอกาสและเพ่ิมพูนคุณภาพทาง  
การศึกษา และกิจกรรมวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก 4) สนับสนุนและด ารงรักษาพ้ืนฐานของความเป็น
มนุษย์ และสิทธิมนุษยชน เพ่ืออารยธรรมของมนุษยชาติ ความรับผิดชอบทางศีลธรรมจรรยา          
มีความอดทนตความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้การยอมรับชุมชน นานาชาติ 5) ปกป้องเสรีภาพ
ทางวิชาการส าหรับบุคลากรและนักศึกษาทุกคนในการแสวงหาความจริง วิวาทะทางปัญญาและ     
ข้อโต้แย้งต่าง ๆ จากสาธารณะโดยปราศจากความหวาดกลัว 7) ธ ารงรักษาความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมในการท างาน และการเรียนรู้ที่ยั่งยืนรวมทั้งการได้รับแรงจูงใจรางวัลต่าง ๆ ที่เหมาะสม          
และ 8) ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้และทักษะในวิชาชีพ และการประกอบการส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21     

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) คุณภาพของบุคลากร 2) คุณภาพของ
การวิจัย 3) คุณภาพของการเรียนรู้ 4) การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 5) การ 
บริการทางวิชาการแก่สังคมให้มากขึ้น 6) คุณภาพของการบริหารจัดการ 7) คุณภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 8) คุณภาพในการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ  และ 9) ความเท่าเทียมกันในการติดต่อเข้าถึง  
(access) มหาวิทยาลัย     

จุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ (identity) และคุณค่าส าคัญซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นคือการยอมรับและความต่อเนื่องในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารก็ยังสานต่อแผนยุทธศาสตร์หรือเป้าหมาย
ที่ผู้บริหารรุ่นเดิมได้ จัดท าไวตามห่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์    
The Melbourne Model หรือ The Triple helix  แนวคิดที่จะท าให้มหาวิทยาลัยยิ่งใหญ่จะต้องมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันใน 3 ภารกิจหลัก คือ การวิจัยหลักสูตร การเรียนการสอน และ           
การถ่ายทอดความรู้ (knowledge transfer) สู่ชุมชนและการเปลี่ยนผ่านความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่    

จากการศึกษาแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ผู้วิจัยได้ก าหนด
แหล่งข้อมูลเป็นตัวเลข และสังเคราะห์ประเด็นที่ส าคัญเพ่ือชี้ให้เห็นประเด็นย่อย มีรายละเอียดดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน    
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ    
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4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
9. มหาวิทยาลัยฮารวาร์ด 
10. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
11. มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น    

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 การก าหนดนโยบาย ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

2 ก าหนดเป้าหมายสู่การปฏิบัติ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

3 การก ากับดูแลท่ีดี ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

4 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

5 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

6 การพัฒนางานวิจัย ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

7 การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากร ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

8 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ∕ ∕

9 การบริการวิชาการแก่สังคม ∕ ∕ ∕ ∕

10 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ∕ ∕ ∕

11 การเป็นนานาชาติ/สากล ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

12 การบริหารจัดการท่ีดี ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

13 การระดมทุนเพ่ือการศึกษา ∕ ∕

14 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

แหล่งข้อมูล
ประเด็นยุทธศาสตร์บริหารท่ี
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จากการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต ผู้ วิจัยได้สรุปประเด็นที่ส าคัญตาม
องค์ประกอบของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2557) และกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) ซึ่งสามารถสรุปได้ 7 ประเด็นหลัก คือ 1) ด้านการก าหนด
นโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร 2) ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 4) ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์            
5) ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 6) ด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ      
7) ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพ่ือแสดงภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต ดังนี้ 

1) ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยการจัดสัมมนาร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน ซึ่งแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ ชุมชน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เมื่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยแล้วน าแผนสู่การปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลัยต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้จะมีการ
ก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนในระหว่างที่น าแผนสู่การปฏิบัติ โดยจะมีตัวชี้วัดผลส าเร็จเป็นตัว
ควบคุมการด าเนินงานและจะมีการรายงานผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  หากพบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
จะท าการแก้ไขได้ทันท่วงที  

2) ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม พบว่าต้องมีการพัฒนานักศึกษาแบบองค์
รวม คือ มีการจัดการระบบมาตรฐาน ก ากับคุณภาพหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษา ให้ผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภาพสูงออกสู่ตลาดแรงงาน การบ่มเพาะนักศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
และพัฒนากิจการนักศึกษาให้สามารถเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนานักศึกษาควรสอดแทรกกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา 
ศิลปะ ท านุบ ารุงศาสนา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นทั้งคนเก่ง และคนดี 

3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศจะให้
ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นล าดับต้นๆ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้น
ในการเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถ โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จากศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ 
สามารถบูรณาการและปรับใช้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย หรือเหมาะสมกับ       
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การพัฒนาประเทศ เป็นการช่วยความได้เปรียบให้กับนักศึกษา เช่น หลักสูตรอาเซียน หลักสูตร          
การประกอบการนานาชาติ หลักสูตรด้านบัญชี ภาษี เป็นต้น  

4) ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ท างานวิจัยเชิง        
บูรณาการเพ่ือการใช้ประโยชน์ งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถดึงดูดแหล่งเงินทุนภายนอก 
ส่งเสริมองค์ความรู้จากการวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้การยอมรับ และสามารถน า         
องค์ความรู้นั้นมาพัฒนาการเรียนการสอนทางวิชาการและบริการทางสังคมได้ มหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ พัฒนานักวิจัยเดิมให้มีศักยภาพมากขึ้น เน้นเพ่ิม
ปริมาณงานวิจัยคุณภาพสามารถเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานชาติ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับ
หน่วยอื่นทั้งในและต่างประเทศได้  

5) ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง แบ่งแยกหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานชัดเจนให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ มีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สร้างขวัญและ
ก าลังใจ พัฒนาระบบสวัสดิการ และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ด้วยความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ    

6) ด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในระดับชาติและนานาชาติ ผลักดันการท างานร่วมกับอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ชุมชน 
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม 
เกษตร สมาคมวิชาชีพ และเครือข่ายอุดมศึกษาทั่วประเทศ และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากนี้การสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน  

7) ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี   มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล การพัฒนาโครงสร้างและการท างานให้ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ท างานอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรให้คุณค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด พัฒนาระบบการประเมินผล
ให้สามารถวัดประสิทธิภาพของงานทุกระดับ โดยการก าหนดตัวชี้วัดที่ยอมรับร่วมกัน การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของบุคลากรที่ทันสมัย รวมทั้งน าระบบเทคโนโลยีใช้งานในการบริหารจัดการ  

3.3 แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า  

การศึกษาแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษ ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตทั้งหมด 7 ประเด็นหลัก คือ 1) ด้าน
การก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร 2) ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษา
แบบองค์รวม 3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 4) ด้านการพัฒนางานวิจัยและ           
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งานสร้างสรรค์ 5) ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 6) ด้านการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการ 7) ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ดังนี้ 
 1. ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร  

การก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร เป็นหน้าที่หลักของ          
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยของ 
สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา คือ สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก ากับนโยบาย ให้ความเห็นชอบ
ระเบียบ ข้อบังคับ และควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ แต่การบริหารงานมีความเป็ น
อิสระเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้า (Martorana and Hollis,1963) ระบบ      
การบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน องค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย เรียกว่า      
สภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการก าหนดนโยบาย การก ากับ
ดูแล และช่วยสนับสนุนการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นต้น ส่วนการก ากับดูแล
มหาวิทยาลัย เป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จะท าการติดตามผลการด าเนินงานทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน เช่น การก าหนดมาตรการ การก าหนดตัวชี้วัด การท า   
ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่าง ๆ  
 วิจิตร ศรีสะอ้าน (2553) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยของรัฐในสหรัฐอเมริกา ใช้รูปแบบการบริหาร
โดยองค์คณะบุคคลที่เรียกชื่อย่อ ๆ ว่า Governing Board มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
ก ากับการดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้ าน Governance 
ส่วนอธิการบดีจะรับผิดชอบด้าน Management  
 สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ (2554) กล่าวว่า สมาคมสภาสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(AGB) ได้ก าหนดแนวทางในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ 1) สภา
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของสถาบัน สามารถใช้อ านาจหรือตัดสินใจให้
เป็นไปตามพันธกิจ 2) ธ ารงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในการพิจารณาพันธกิจของสถาบันด้วยการให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่อธิการบดี 3) พึงมีความมั่นใจว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและการบริหาร
จัดการได้ด าเนินการอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 4) พึงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ประชาคม 5) พึงค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน 6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นผู้แทน
จากกลุ่มต่าง ๆ พึงปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม และ 7) ส าหรับสถาบันที่มีหลายวิทยาเขต  
ควรตกลงเรื่องอ านาจหน้าที่ให้มีความชัดเจน 

2. ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) กล่าวว่า ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ  โดยในระดับปริญญาตรี 
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สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องก าหนดเป้าหมายและด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้   

1) คุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น 

2) ความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพมีความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักใน
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3) ทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมิน
ข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา
และงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 
ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะ
ผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT สามารถศึกษาและท า
ความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่าง
สม่ าเสมอ  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ
การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
 ประกอบ คุปรัตน์ และบุญศิริ อนันตเศรษฐ (2542) กล่าวว่า การปฏิรูปอุดมศึกษาในประเทศ
อังกฤษในด้านการสร้างความเสมอภาคทางอุดมศึกษา และนโยบายการรับนักศึกษาใหม่ ที่เรียกว่า 
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emergent students รับนักศึกษาที่ขาดโอกาสและการให้ความส าคัญกับนักศึกษา part-time        
ที่สามารถท างานควบคู่กับการเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับระบบการท างานและการเสริมสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศมากข้ึน 

3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา (Case 
Study) ที่หลากหลาย เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
ทั้งจากภายในและภายนอกห้องเรียน โดยมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นประเด็นส าคัญดังนี้ 1) การสอนที่
เน้นน าผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริง 2) การสอนที่เน้นสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนค้นคว้าก่อนเข้าห้องเรียน 3)  
การสอนที่เน้นใช้สื่อหลากหลาย 4)การสอนที่มุ่งท าวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ 5)การสอนโดย
คณาจารย์ที่มีคุณภาพเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจง และ 6) คณาจารย์จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพสูง 

บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และคณะ (2549) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย โดยสภา
วิชาการได้ก าหนดแนวทางด้านการเรียนการสอนที่ส าคัญไว้ 9 ประการ ดังนี้ 1) สร้างบรรยากาศเพ่ือ
กระตุ้นปัญญา 2) สอดแทรกงานวิจัยในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น 3) ตระหนักใน
พลวัตของบริบทสังคมที่ส่งผลกระทบต่อส่วนร่วม 4) หลักสูตรการเรียนการสอนมีความเป็นสากล    
5) เอาใจใส่และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 6) ท าให้ความคาดหวังของผู้เรียนและ
มาตรฐานการจัดการศึกษามีความชัดเจน 7) เน้นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการทดลอง ปฏิบัติ ให้ข้อมูล 
ป้อนกลับ และประเมินผล 8) เทคโนโลยีและทรัพยากรการเรียนรู้ต้องได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษเน้น
เรื่องคุณภาพ และ 9) หลักสูตรต้องสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

4. ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555) กล่าวว่า งานวิจัยเป็น

กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นคว้าหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ และงานสร้างสรรค์ คือ ผลงานศิลปะที่มีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาการทางศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 

ชูเวช ชาญสง่าเวช (2542) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียแต่ละแห่งมีหน่วยงานกลาง
ที่รับผิดชอบดูแลการบริหารงานวิจัย ทุนวิจัยทั้งของโครงการวิจัยและนักศึกษาวิจัย โดยใช้ชื่อต่าง ๆ 
เ ช่ น  Research Services Office , Office of Research and Higher Degrees , Office of 
Research and Development , Research and Innovation เป็นต้น การวิจัยเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการเป็นสากลของมหาวิทยาลัย สภาวิจัยของออสเตรเลีย (ARC) เป็นหน่วยงานก าหนด
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นโยบาย และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความ
ร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบันต่างประเทศ จึงมีนักวิจัยต่างชาติเข้าร่วมในโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุน 
ท าให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการวิจัยระดับอุดมศึกษา (APHERN) ซึ่ง
เชื่อมโยงระหว่างผู้วิจัยและผู้สอนในภูมิภาค Asia-Pacific 

 5. ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
สถาบันคลังสมองของชาติ (2558) กล่าวว่า ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้

หลักอย่างหนึ่งมาจากการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาตินั้น รัฐบาลได้ก าหนดกรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไว้ในส่วนกลาง ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยมีการแข่งขันด้านการ
พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ คุณภาพของการเรียนการสอน คุณภาพหลักสูตร และคุณภาพของการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
ออสเตรเลียได้จัดตั้ง Institute for Teaching and Learning (ITL) ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอนในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องหลากหลาย
กิจกรรม  เช่น  การจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ การพัฒนา
อาจารย์ใหม่  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (scholarship) และ Teaching Leadership เป็น
ต้น ซึ่งความพยายามต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้มหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของ
ประเทศออสเตรเลีย 

Ross (1976 อ้างถึงในอุทุมพร จามรมาน, 2545) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท าหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์การรับ
อาจารย์ ดังนี้ มีความรู้ระดับปริญญาเอก มีประวัติการท างานด้านการสอน การวิจัยเสนอต่อสถาบันที่
เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐาน มีการทดลองปฏิบัติงานอาจารย์ โดยการจ้างเป็นรายปีแล้วมีระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติราชการ 3-5 ปี ส่วนบุคลาการสายสนับสนุนวิชาการระดับอ่ืน ๆ คณะกรรมการบริหาร
จะก าหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมกับภาระงานแต่ละประเภทมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานเฉลี่ย       
6 เดือน การจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นสมควร 

6. ด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ  
ชูเวช ชาญสง่าเวช (2542) กล่าวว่า การปฏิรูประบบเครือข่ายสารสนเทศการจัดการเรียน  

การสอนของออสเตรเลียเป็นการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น และมีการสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอุดมศึกษาร่วมกัน รวมทั้งมีความสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
ประชาชนในฐานะประชาคมโลก ตัวอย่างเช่น เครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยี (ATN) เป็น    
การรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ซึ่งเน้นการศึกษาในเชิงปฏิบัติการระดับอุดมศึกษาและวิจัย 
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มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้มีพ้ืนฐานเหมือนกัน คือ การพัฒนามาจากมหาวิทยาลัยเทคนิค สามารถพัฒนา
ด้านโครงสร้างแบบยืดหยุ่น และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เชิงปฏิบัติการ โดยผ่านกิจกรรมทาง
การศึกษา นั่นคือ การผลิตบัณฑิตและสร้างงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และ
สังคม 

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
Swanson, Mow & Bartos (2005) กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียแต่

ละแห่งมีนโยบาย (Board Policy) ในการท างานที่แตกต่างกัน แต่สภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะให้
ความส าคัญกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยข้อก าหนดที่ถือเป็นนโยบายส าคัญ ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือหน้าที่อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยต้อง
ก าหนดจรรยาบรรณ บทลงโทษ และกฎหมายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัยต้อง
ยอมรับกระบวนการที่ ได้มาซึ่ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยการแต่งตั้ งอย่างเป็นระบบ                
4) มหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ภายในมหาวิทยาลัย       
5) มหาวิทยาลัยต้องประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 6) สภามหาวิทยาลัยต้องรับ
เอาข้อก าหนดความรับผิดชอบตามข้อบัญญัติธรรมาภิบาลแห่งชาติ (National Governance 
Protocols) 7) สภามหาวิทยาลัยต้องจัดให้มี โครงการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
8) องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยมีกรรมการสภาไม่เกิน 22 คน 9) สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่
ก ากับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดขั้นตอนอย่างเหมาะสม และ 10) รายงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยต้องแสดงถึงประสิทธิผลของการด าเนินงานในระดับสูง และต้องบรวมรายงานการ
จัดการความเสี่ยงด้วย 

สุชาติ เมืองแก้ว (2544) กล่าวว่า หลักการบริหารจัดการที่ดีประการหนึ่งที่ส าคัญที่ทุก
มหาวิทยาลัยทุกแห่ งให้ความส าคัญ เป็นอย่างมาก คือ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิ บัติ 
(accountability) มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เช่น University of Melbourn ก าหนดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมกว้างขวาง ได้แก่ 1) รับผิดชอบต่อ
รัฐวิคตอเรีย โดยมีข้อก าหนดที่จะต้องรายงานกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อรัฐบาล
ส าหรับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ โดยผ่านทาง Department of Employment Education, 
Training And youth Affairs (DEETYA) โดยการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและล าดับ
ความส าคัญของการอุดมศึกษาของรัฐที่ Commonwealth ก าหนดเป็นระยะ ๆ 2) รับผิดชอบต่อการ
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภายนอกประเทศ เช่น  องค์กรที่สนับสนุนทุน            
3) รับผิดชอบต่อบัณฑิตส าหรับชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับ 4) รับผิดชอบต่อนักศึกษาปัจจุบันใน
การจัดหาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม อย่างเข้มข้น ซึ่งจะ
สนับสนุนให้การบริการและโครงสร้างภายในมีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะท าได้ 5) รับผิดชอบต่ออาจารย์
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และบุคลากรทั่วไปของมหาวิทยาลัยส าหรับการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ในสภาวะการท างาน 
การพัฒนาวิชาชีพ และการให้รางวัล 6) รับผิดชอบต่อชุมชนในขอบเขตที่กว้างขึ้น 7) รับผิดชอบใน
ระดบัชาติและนานาชาติในการสร้างความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 

ตอนที่ 4 บริบททั่วไปและการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

การศึกษาบริบททั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เห็นความสอดคล้องแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยก าหนดกรอบในการศึกษาออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1) ประวัติความเป็นมา        
2) บทบาทมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และ        
3) การบริหารเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีรายละเอียด ดังนี้  
4.1 ประวัติความเป็นมา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2548 โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 
ตอนที่ 6ก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 พระราชบัญญัตินี้มีผลท าให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล จ านวน 9 แห่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลรัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึ่ง
ในเก้ามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง    
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท าการสอน วิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยดวงตรา         
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลที่ 9 อยู่ภายในวงกลมมีรูปดอกบัวบาน  8 กลีบ เหนือวงกลม    
มี เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุ อักษรชื่อ 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ” 

  1. ดวงตราพระราชลัญจกร เลข 9 และมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ        
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย และรูปดอกบัว 
8 กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ตามภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คือ ดอกบัวสวรรค์ เป็นไม้พุ่ม        

มีกลิ่นหอม ดูแลง่าย และออกดอกตลอดปี ตามภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คือ สีแดง หมายถึง สีแห่งความเป็น

มงคล ตามภาพท่ี 3 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 สีประจ ามหาวิทยาลัย 
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4.2 บทบาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ภายใต้พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2548 
โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ให้เป็นไปตามกรอบการวิจัยดังต่อไปนี้  
4.2.1 ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร  
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย 
ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศส าหรับ
ส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ และก ากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ส่วนการถ่ายทอดเป้าหมายสู่ การปฏิบัติเป็น
บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการมอบหมายให้อธิการบดีและคณะฝ่ายบริหารน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในการสร้างความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ การแสวงหาวิธี การจัดท าแผน 
และสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย มีอ านาจแต่ งตั้ง
คณะกรรมการก ากับติดตาม การจัดระบบตรวจสอบ การออกระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง และ
อธิการบดีปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านงบประมาณและการบริหารบุคคล 
และการรายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

4.2.2 ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่

เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่งสังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญยาเป็นหลัก ซึ่งการ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ                 
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

4.2.3 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และสภาวิชาการมีหน้าที่พิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
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เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชน 

4.2.4 ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการมีหน้าที่ส่งเสริมการวิจัยและ
บริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชน 

4.2.5 ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในวิชาชีพ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  และ
เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และน าเสนอความ
คิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

4.2.6 ด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ  
เพ่ือประโยชน์ในความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย ให้มี

คณะกรรมการอธิการบดีมีหน้าที่เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การร่วมมือ
ด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และจัดให้
ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ
ปฏิบัติภารกิจ และจัดให้มีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เป็นของ
รัฐและเอกชน ในการให้ความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับ
ปริญญา และก าหนดแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกับชุมชน 
องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2.7 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย และพิจารณาด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย และ
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย 
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4.3 แนวทางการบริหารเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประกอบด้วย
องค์ประกอบต่อไปนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of 

Entrepreneurship)” 
2. พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และ         
การจัดการสู่สังคมการประกอบการ 

2) ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 

3) เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคมการประกอบการ 

4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาไทย 
5) บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพ่ือเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้

มาตรฐาน 
6) พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์และ

การจัดการสู่สังคมการประกอบการ 
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3) บริการวิชาการ/การจัดหารายได้ มีชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น

จากการได้รับบริการจากมหาวิทยาลัย 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาไทย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนา

บุคลากรทุกระดับเพ่ือเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 
6) พัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยสู่สากล 

4. การสะท้อนเจตนารมณ์ 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่จัด

การศึกษาด้านวิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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สังคมการประกอบการ : การจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นบัณฑิต
นักปฏิบ ัต ิการที ่ม ีการบูรณาการความรู ้ ท ักษะ  ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปกรรม         
การบริการ และบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
อาชีพได้ด้วยตนเอง 

5. เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTR Uniqueness)  
“ ศิลปวิทยาการสู่สังคม ” (ศิลปวิทยาการ สู่สังคม หมายถึงความสามารถในการน า

ความรู้ทางวิชาการและทักษะทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ในการท างาน เพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ)      

6. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTR Identity)  
“ บัณฑิตนักปฏิบัติ ” (บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติที่จะต้องได้รับ        

การฝึกฝนทั้งใจและกาย และทั้งจะต้องเป็นนักปฏิบัติงานที่มีหลักวิชาดีด้วย และที่ส าคัญต้องมี       
การปรับปรุงตัวเองให้มีการพัฒนาให้มีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ใฝ่ใจศึกษาทั้งทางลึกและ       
ทางกว้าง เพ่ือให้บัณฑิตใช้วิชาชีพความสามารถความบริสุทธิ์ใจความฉลาดรอบคอบ สามารถ
สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมได้สัมฤทธิ์ผล) 

4.4 สรุปแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษ
หน้า 

การศึกษาแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน
ทศวรรษหน้า ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และการศึกษา
แหล่งข้อมูลในเชิงพหุกรณี เพ่ือชี้ให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาที่พึงประสงค์ และสามารถสังเคราะห์ และ
คัดกรองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้ 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร  
 1) ความสอดคล้อง 
 2) การมีส่วนร่วม 
 3) หลักธรรมาภิบาล 
 4) การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
 5) การทบทวนนโยบายแลยุทธศาสตร์ 
 6) การติดตามประเมินผล 
2. ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  
 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 2) การผลิตนักศึกษาแบบองค์รวม 
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 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 4) การรับนักศึกษา 
 5) การเตรียมนักศึกษาออกสู่สังคมการประกอบการ 
3. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
 1) การตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสถานประกอบการ 
 2) หลักสูตรเฉพาะทาง 
 3) หลักสูตรนานาชาติ 
4. ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 1) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน และประเทศ 
 2) การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
 3) การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 4) การวิจัยการเรียนการสอน 
 5) จัดตั้งหน่วยงานวิจัย 
5. ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 2) ทักษะวิชาชะเฉพาะทาง 
 3) การพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 4) สวัสดิการและความเป็นอยู่ 
6. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
 1) เครือข่ายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 2) เครือข่ายการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3) เครือข่ายการพัฒนานักศึกษา 

4) เครือข่ายในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 1) ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 
 2) ความรับปิดชอบ 
 3) การมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ 
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ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้
แนวโน้มยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า จ านวน 
7 ด้าน ดังนี้ คือ  

1) ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร  
 การก าหนดนโยบาย หมายถึ ง กระบวนการตัดสิน ใจแบบมีส่ วนร่วมของ              

สภามหาวิทยาลัยในการเลือกกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ ความต้องการ และความพร้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 การถ่ายทอดเป้าหมาย หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดนโยบาย เป้าประสงค์ กรอบ
ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสู่ผู้ปฏิบัติ 

 การก ากับดูแลองค์กร คือ กลไกและกระบวนการในการจัดการเพ่ือให้เกิดการ
ควบคุมและการตรวจสอบการด าเนินงาน 

2) ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  หมายถึง การจัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิต
เพ่ือให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกลุ่มวิชาและการจัด
ประสบการณ์ที่ก าหนดเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะทางและ
หลักสูตรความเป็นสากล 

 4) ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ที่มี
คุณค่าต่อสังคม  

5) ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา เช่น การสร้างแรงจูงใจ การสร้างเครือข่ายบุคลากร การให้ทุนการศึกษา 

6) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง ความเชื่อมโยงของกลุ่มอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพ่ือท ากิจกรรมทางวิชาการภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิความเชื่อถือ 
ความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

7) ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  หมายถึง กลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดย
อาศัยหลักธรรมาภิบาล โดยสรุปแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 4 
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ภาพที ่4 กรอบแนวคิดการวิจัยแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย

คณะบริหาร
มหาวิทยาลัย

ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอด
เป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร 

ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษา
แบบองค์รวม

ด้านการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน 

ด้านการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

ด้านการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการ 

แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า

ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า มุ่ งศึกษายุทธศาสตร์การด าเนินงานที่จะน าไปสู่อนาคต         

ที่พึงประสงค์และความเป็นไปได้ในทศวรรษหน้า การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยอนาคต ประกอบด้วย     

วิธีการศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง และวิธีการศึกษาจากผู้ เชี่ยวชาญด้วย

กระบวนการ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มขีั้นตอนดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

การวิจัยระยะที่ 1 : จัดท าร่างแนวโน้มที่พึงประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า และวิเคราะห์บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ตามแนวโน้มหลัก 

การวิจัยระยะที่  2 : การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้ วยกระบวนการ  EDFR 

(Ethnographic Delphi Futures Research) ได้แก่  

- การเลือกผู้เชี่ยวชาญ  

- การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  

- การตอบแบบสอบถาม  

โดยการศึกษาภาพอนาคตที่พึงประสงค์หรือภาพความเป็นไปได้ การประมาณค่าแนวโน้ม     

ที่จะเกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง และสรุปผลการวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาเป็นล าดับขั้นตอนและ    

มีระยะข้ันตอนการวิจัย ดังภาพที่ 5 
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ภาพที ่5  ขั้นตอนการวิจัยแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดการด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาเอกสารและ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และระยะที่ 2 การเสนอภาพอนาคตที่พึงประสงค์หรือภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น

จริง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการวิจัยอนาคต  

แนวคิดทางด้านยุทธศาสตร์การบริหารองค์การ แนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ประมวลข้อมูลเพ่ือพัฒนาเป็นประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ใช้เป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

 

EDFR รอบท่ี 2
ใช้แบบสอบถาม แล้วน ามาหาค่า  

 IR , Mode

EDFR รอบท่ี 1 
- สัมภาษณ์
- ถอดเทป
- รายงานการสัมภาษณ์

องค์ประกอบของแนวโน้มยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า การวิจัยเอกสาร

   - แนวคิดการวิจัยอนาคต
   - แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
    - แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า
   - บริบทท่ัวไปและการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในทศวรรษหน้า

ตกลง

1

2

3

4 ปฏิเสธ

แนวทางการสัมภาษณ์

แบบสอบถาม

เร่ิมต้น

ส้ินสุด
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 ระยะที่ 2 การเสนอภาพอนาคตที่พึงประสงค์หรือภาพอนาคตที่จะเกิดข้ึนจริง  

 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 

50 คน มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนการก าหนดและเตรียมผู้เชี่ยวชาญ 

  1.1 การก าหนดผู้เชี่ยวชาญ 

  ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้  โดยการก าหนดเลือก

ผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามเกณฑ์ 

และสอดคล้องกับหลักการวิจัยแบบ EDFR โดยเลือกจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 17 คน 

การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 50 คน สามารถแบ่งออก 3 กลุ่ม ดังนี้ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 

2546) 

1) กลุ่มผู้บริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา 

จ านวน  15 คน 

2) กลุ่มผู้บริหารระดับคณะ/หัวหน้างาน/นักวิชาการ ที่มีวิสัยทัศน์และ   

พันธกิจมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน 

3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

จ านวน 25 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการ จ านวน 15 คน, 

นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในขณะด าเนินการวิจัย/ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 10 คน 

  1.2 การเตรียมผู้เชี่ยวชาญ  
  การเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยนี้มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน

เบื้องต้น ผู้วิจัยต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนต่าง ๆ ของการ

วิจัย เวลาที่ใช้โดยประมาณและประโยชน์ของการวิจัย ย้ าถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการใช้

ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงขอความร่วมมือ และเมื่อได้รับการตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยต้อง

ด าเนินการนัดวันและเวลาส าหรับการสัมภาษณ์  โดยผู้วิจัยได้ส่งประเด็นส าคัญของงานวิจัย          

แนวค าถาม หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
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2. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ หรือ EDFR รอบท่ี 1 

  ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้วิจัยได้ส่งหัวข้อการสัมภาษณ์ไปยังผู้เชี่ยวชาญ

ก่อนที่จะเดินทางไปสัมภาษณ์เพ่ือผู้ เชี่ยวชาญจะได้ศึกษาประเด็น วางแผน และเตรียมข้อมูล

ประกอบการให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-

Structure Interview) ซึ่งน าแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าทั้ง 7 ด้านมาใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 50 คน   

ซึ่งในการสัมภาษณ์จริงผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นในด้านต่าง  ๆ ที่อยู่นอก

ประเด็นการสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะคาดการณ์แนวโน้มที่

เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าให้

สมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านด้วยตนเอง พร้อมทั้งจดบันทึก ใช้เทป

บันทึกเสียง บันทึกภาพ ทั้งนี้ได้รับอนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญ และส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สะดวกให้ผู้วิจัย

ด าเนินการไปสัมภาษณ์ได้นั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในขณะท าการ

สัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้เทคนิค Cumulative Summarize ในการสรุปประเด็นให้ผู้เชี่ยวชาญฟังเป็นระยะ  

เพ่ือเป็นการทบทวนและให้ผู้เชี่ยวชาญตัดต่อ ตัดแต่ง สิ่งที่ให้สัมภาษณ์ ระยะเวลาในการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านแตกต่างกันตั้งแต่ 30 นาที- 1 ชั่วโมง  

3. แนวทางการสัมภาษณ์ หรือ EDFR รอบท่ี 1 

ในวันนัดสัมภาษณ์ ผู้วิจัยไปถึงสถานที่นัดหมายก่อนเวลาประมาณ 15 นาที โดยแจ้ง

ให้เลขานุการ หรือเจ้าหน้าที่หน้าห้องหรือผู้เชี่ยวชาญทราบว่าผู้วิจัยได้มาถึงแล้ว เมื่อได้รับอนุญาตให้

เข้าพบผู้วิจัยท าการแนะน าตัวและเกริ่นน าเกี่ยวกับงานวิจัย รวมไปถึงขออนุญาตน าเสนองานวิจัย

เอกสาร บทที่ 1 ถึงบทที่ 3 พอสังเขปประมาณ 10 นาทีก่อนน าเข้าสู่การสัมภาษณ์ โดยน าเสนอ

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการทบทวน และล าดับภาพให้ผู้เชี่ยวชาญทราบเบื้องต้นและเพ่ือความเข้าใจใน

ขอบเขตการวิจัยและประเด็นการสัมภาษณ์ที่ตรงกันซึ่งในล าดับนี้ผู้เชี่ยวชาญจะได้ทบทวนและแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า จากการศึกษาเอกสารของผู้วิจัย หากเห็นด้วยผู้วิจัยจะน าไปสู่ประเด็นค าถามต่อไป   

หากไม่เห็นด้วยผู้วิจัยจะถามถึงแนวโน้มในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือง่ายต่อการเปิดประเด็นสัมภาษณ์ 

และก่อนการสัมภาษณ์ได้ขออนุญาตบันทึกเสียง และบันทึกภาพขณะสัมภาษณ์  ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่
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สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ผู้วิจัยได้จัดส่งรายละเอียดเอกสารงานวิจัยบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 ให้ แก่

ผู้เชี่ยวชาญได้อ่านล่วงหน้าก่อนวันนัดสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ 

ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ คือ ผู้เชี่ยวชาญมีทัศนะเกี่ยวกับแนวโน้มยุทธศาสตร์       

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ในด้านต่าง ๆ ตามกรอบ

แนวคิดการวิจัย โดยเน้นแนวโน้มด้านบวก แนวโน้มด้านลบ และแนวโน้มที่เป็นไปได้  

ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญให้ทัศนะ และข้อมูลครอบคลุมทุกองค์ประกอบหลักแล้ว และ

เวลาในการสัมภาษณ์ยังเหลือ หรือผู้เชี่ยวชาญยังสนุกกับการให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะพิจารณาสัมภาษณ์ใน

ประเด็นแนวโน้มย่อยในแต่ละแนวโน้มหลักต่อไป โดยย้ าถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้ทั้งที่พึงประสงค์ และ           

ไม่พึงประสงค์ในอนาคตข้างหน้าในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและปัจจัยส่งผลต่อแนวโน้มยุทธศาสตร์    

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้ามีอะไรบ้าง 

ส่วนในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญให้ทัศนะและข้อมูลยังไม่ครอบคลุม ผู้วิจัยจะท าการถามใน

ประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่ได้ให้ทัศนะ หรือประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญในด้านนั้นน้อย แต่จะ

ไม่คะยั้นคะยอเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยเทคนิค       

การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) และใช้กรอบที่ได้จากการศึกษาเอกสารเป็นกรอบ          

ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด    

ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน ด้วยการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้   

จากการสัมภาษณ์ ที่อยู่ในประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยที่ผู้วิจัยพยายามรักษาค าพูดของผู้ให้

สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด จัดกลุ่ม จัดประเด็น จัดท าความถี่ของประเด็น แนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวถึง 

4. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เนื้อหา สร้างเป็นข้อ

ค าถามมาตราประเมินค่าแบบลิเคิท (Likert Scale) ตั้งแต่ 1-5 คือ จากน้อยที่สุด ไปถึง มากที่สุด 

แทนค่าเป็นตัวเลขจาก 1,2,3,4 และ 5 ตามล าดับ จัดประเด็นหลัก ประเด็นย่อย โดยมีข้อความบ่ง

บอกแนวโน้ม หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “และ”,“หรือ’ ในข้อความที่เป็นแนวโน้ม และแนวโน้มทุก

แนวโน้มจากการสัมภาษณ์บรรจุในแบบสอบถามทั้งหมด และได้ปรับประเด็นย่อยจากการวิเคราะห์ 
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และสังเคราะห์แนวโน้มจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยจัดกรอบข้อค าถามจากการ

สัมภาษณ์จ านวน 7 ด้านดังนี้ 

1) ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร  

2) ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  

3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

4) ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

5) ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

6) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  

7) ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ พบว่าบางแนวโน้มไม่สามารถจัดกลุ่มรวมกับแนวโน้มอ่ืนได้เลย 

เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญให้ค าจ ากัดความของแนวโน้มที่เจาะจง ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดแยกเป็นอีกแนวโน้ม   

ท าให้แบบสอบถามมีค าถามที่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม

นาน ในแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลแนวโน้มของผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืนและ

แนวโน้มค าตอบเดิมของตนเอง โดยผู้วิจัยได้เข้าพบผู้เชี่ยวชาญ เพ่ืออธิบายรายละเอียดในการตอบ

แบบสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลและค าตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจ

ตรงกัน โดยผู้วิจัยได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาค าตอบของแต่ละแนวโน้มทั้งหมด รวมไปถึง

การยืนยันค าตอบเดิมที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้แนวโน้มไว้ในรอบแรกจากการสัมภาษณ์ 

5. ขั้นตอนการท า EDFR รอบท่ี 2  

  เมื่อสร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย EDFR รอบที่ 2 โดย

การน าส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง ในแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้

ข้อมูลแนวโน้มทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทุกคนผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง 

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาตอบค าถามแนวโน้มรวมถึงแนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญเคยให้ไว้จากการ

สัมภาษณ์อีกครั้ง เพ่ือเป็นการยืนยันค าตอบเดิมที่ได้ให้ไว้ในรอบการสัมภาษณ ์

  ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง เมื่อรวบรวมได้

หมดแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ (Interquartile Range) และค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 1 กับควอไทล์   

ที่ 3 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ค านวณได้ของแนวโน้มใดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 แสดงว่า      
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ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน (Consensus) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มใด

มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่สอดคล้องกัน โดยผลการวิจัยคือ      

ผลที่ผ่านเกณฑ์ที่มีค่า Interquartile Range หรือ ค่า Q3 – Q1 มีค่าไม่เกิน 1.5 

  การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) ซึ่งจะกระท าตั้งแต่การเก็บข้อมูลในบางขั้นตอนที่สามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ และกระท า

หลังจากการเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด โดยจ าแนกข้อมูลตามกรอบความคิดของการวิจัย การวิเคราะห์

ข้อมูลจากแบบสอบถามในกระบวนการ EDFR รอบที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ (Interquartile Range) โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 

  5.1 แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ระดับคะแนน ดังนี้ 

    1 หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริง น้อยที่สุด 

    2 หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริง น้อย 

    3 หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริง ปานกลาง 

    4 หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริง มาก 

    5 หมายถึง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริง มากที่สุด 

  5.2 ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ค านวณได้จากค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์ความ

เป็นไปได้หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น พิจารณาในระดับมาก และมากท่ีสุด คือ ค่าคะแนนมัธยฐาน ตั้งแต่ 

3.50-5.00 โดยการแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนดตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ระดับช่วง ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

1.00 - 1.49 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีแนวโน้มจะเป็นไปได้ น้อยที่สุด 

1.50 - 2.49 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีแนวโน้มจะเป็นไปได้ น้อย 

2.50 - 3.49 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีแนวโน้มจะเป็นไปได้ ปานกลาง 

3.50 - 4.49 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีแนวโน้มจะเป็นไปได้ มาก 

4.50 - 5.00 ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีแนวโน้มจะเป็นไปได้ มากที่สุด 
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  5.3 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) ผู้วิจัยค านวณหาค่าความ

แตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 1 (Q1) กับควอไทล์ที่ 3 (Q3) ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ที่ค านวณได้ของ

แนวโน้มใดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน 

(Consensus) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของ

กลุม่ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่สอดคล้องกัน 

5.4 ภาพอนาคตที่พึงประสงค์พิจารณาจากค่าคะแนนความถี่ที่คิดเป็นร้อยละ 

(Percentage) 85 ขึ้นไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาในขั้นตอนนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประมวลภาพแนวโน้มที่พึงประสงค์ในการวิจับ
เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้วย
กระบวนการแบบ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ผู้วิจัยได้คัดกรองแนวโน้มของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสอดคล้อง และครอบคลุมจุดมุ่งหมายของงานวิจัย จ านวน 50 คน ตามคุณสมบัติ
ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ผลการศึกษาแยกการน าเสนอออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 ผลการศึกษาแนวโน้มที่พึงประสงค์ในการวิจับเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
 ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 50 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกเป็น    
3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน  15 คน 2) กลุ่มผู้บริหารระดับคณะ/หัวหน้างาน/นักวิชาการ ที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจมุ่งเน้น
การพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน และ3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 25 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ที่อยู่ในสถาน
ประกอบการ จ านวน 15 คน, นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในขณะด าเนินการวิจัย/ศิษย์เก่าที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 10 คน 
 1.1 ผลการศึกษาบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
  ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 50 ท่าน ตามกรอบที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ประเด็นแนวโน้มจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งหมด 7 ด้าน คือ 1) ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร 2) ด้านการ
ผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 4) ด้านการ
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5) ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 6) ด้านการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และ 7) ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร  
  การก าหนดนโยบายเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างแม่นย า นโยบายมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต    
การถ่ายทอดเป้าหมายที่ดีไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับเป็นกระบวนการในการท าให้เป้าหมายบรรลุผล
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ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะต้องมีการก ากับดูแลที่ดีด้วย จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสามารถจ าแนกประเด็น
ส าคัญๆ ออกเป็น 6 ประเด็น คือ  
  ประเด็นความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และบริบททางสังคม ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 5, คนที่ 8 และคนที่ 28 กล่าวว่า การก าหนดนโยบายต้องศึกษากรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี บริบท
ของสภาการศึกษา จะต้องดูสถานประกอบการและตลาดว่าเป็นยังไงทั้งภายในและภายนอก คือ      
1) Demand ว่านักศึกษาที่จบแล้วไปไหน ไปเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการหรือออกไปสร้างงาน
เป็นเจ้าของกิจการ 2) Supply ดูแนวโน้มอาชีพของคนสมัยใหม่ที่จะเข้ามาในระบบการศึกษา เพ่ือ
พิจารณาก าหนดนโยบายและควรมีกระบวนการรวบรวมปัจจัยเพ่ือให้ได้ประเด็นหลักส าคัญโดยใช้
กลไกเข้ามาช่วย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2,คนที่ 7 กล่าวว่าควรมีนโยบายเป็นทิศทางส าคัญที่สุด ต้องเกิด
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ต้องมองมหาวิทยาลัยรอบข้างด้วย คือมองให้ครบ 360 องศา จากนโยบาย
มหาวิทยาลัย 40% อีก 60% ให้นโยบายชาติซึ่งสภาพัฒน์จะมีกลุ่มงานนโยบายในแต่ละภาคโดยจะดู
ความเชื่อมโยงของแต่ละพ้ืนที่ ถ้ามหาวิทยาลัยจะสร้าง/พัฒนาหลักสูตรจะต้องดูว่าสนับสนุนชุมชน
บริเวณนั้นหรือไม่ และมาตรฐานอุดมศึกษา การบริหารจัดการเน้นความเป็นตัวเด็ก สร้างผู้เรียนให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพันธกิจ วิสัยทัศน์ต้องมีความยืดหยุ่น  ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16 กล่าวว่า 
นโยบายควรมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพราะมหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิต   
นักปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11 , คนที่ 14 กล่าวว่า การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยทั่วโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษา เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษา เป็นการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและโดดเด่น เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการศึกษาน้อยลงเรื่อย ๆ ต้องมอง
การจัดการศึกษานอกระบบมากขึ้น เช่น หลักสูตรผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้นที่เน้นการน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการท างานเพ่ือความรวดเร็วและแม่นย า มีการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคน มีความ
ยืดหยุ่น และเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1, คนที่ 26 ,คนที่ 32 กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีนโยบายในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 70% ด้านเทคโนโลยี 30% 
มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 และตอบโจทก์การพัฒนาประเทศ เพ่ิม
ศักยภาพด้านก าลั งคน เน้นผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติชั้นสูง ผู้ เชี่ยวชาญคนที่  21 กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยีในการ
ให้บริการนักศึกษา เพราะถ้าเทคโนโลยีดีจะส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาที่ดีด้วยเช่นกัน และควรเน้น
สอดแทรกนวัตกรรมเข้าไปในการปฏิบัติงานเพ่ือประหยัดต้นทุนในการรวบรวมฐานข้อมูลในระบบ
ข่าวสาร ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 22 กล่าวว่า นโยบายที่ดีจะต้องท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน นั่น
คือการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12 กล่าวว่า การก าหนดนโยบายต้องก าหนดให้มีความชัดเจนและต้องสามารถ
สื่อสารให้คนในองค์กรรับรู้และมองภาพในอนาคตให้เป็นภาพเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13 กล่าวว่า 
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มหาวิทยาลัยมีนโยบายดีอยู่แล้ว แต่ต้องหาวิธีการในการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญ   คนที่ 18, คนที่ 25 กล่าวว่า การก าหนดนโยบายของแผน 20 ปี      
แผน 15 ปี และแผน 5 ปีนั้นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับสังคมดิจิตอล  
ทุกคนในมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7 กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
มีการก าหนดนโยบายโดยกระจายอ านาจการบริหารให้รองอธิการบดีดูแลในแต่ละด้าน ซึ่งมีนโยบาย
พัฒนา Smart University การพัฒนาการสื่อสาร การประหยัดพลังงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุม 80% พัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย เพ่ิมพ้ืนที่ Working Space , 
E-book, E-Catalog และเพ่ิมขนาดการให้บริการห้องสมุดให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17 กล่าวว่า นโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดต้อง
ชัดเจน คือคนทุกระดับสามารถเข้าใจนโยบายได้ง่าย ไม่ต้องตีความซับซ้อน และน าไปปฏิบัติได้จริง 
  ประเด็นการมีส่วนร่วม ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 กล่าวว่า การก าหนดนโยบายจะต้องมีส่วน
ร่วมกันก าหนดทั้งผู้บริหาร นักวิชากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่ส าคัญนโยบายต้องสามารถ 
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และประเด็นส าคัญอีก 1 ประเด็นคือ มหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิต   
นักปฏิบัติ เพราะฉะนั้นบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติเก่ง  
  ประเด็นหลักธรรมาภิบาล ผู้ เชี่ยวชาญคนที่  20 ,คนที่  29 กล่าวว่า การบริหาร
มหาวิทยาลัยถ้าผู้ บริหารน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารและปกครองก็จะท าให้                
การบริหารงานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะหลักธรรมาภิบาลยึดหลักการท างานที่มีหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่ามาใช้
ในการบริหารมหาวิทยาลัยท าให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
  ประเด็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4, คนที่ 6 กล่าวว่า การถ่ายทอด
เป้าหมายที่ดี คือการที่ทุกคนต้องรับรู้และเข้าใจเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะถ่ายทอด
เป้าหมายจากบนลงล่าง และให้บุคลการทุกคนสามารถปฏิบัติงานเพ่ือสนองต่อเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11 กล่าวว่า การถ่ายทอดเป้าหมายควรสร้างแอพพลิเคชั่นของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ถ่ายทอดเชิงระบบเป็นยุทธศาสตร์เชิงเทคโนโลยีและคนควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
และควบคุมได้ง่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนโยบายในยุคถัดไปต้องพัฒนาคนอย่างรวดเร็ว คนต้อง
ท างานได้ในหลายบทบาทหน้าที่จึงจะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยได้ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 28, คนที่ 38 
กล่าวว่า การถ่ายทอดเป้าหมายจะตอ้งเริม่ตน้จากการสร้างความเข้าใจของคนซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติ
ก่อนว่าเป้าหมายนั่นมีความส าคัญต่อองค์กรและบุคลากรยังไง ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13 กล่าวว่า            
การถ่ายทอดเป้าหมายให้ถ่ายทอดไปในทิศทางเดียวกัน หากมีคนออกนอกแนวทางที่วางไว้ก็จะต้องมี
คนค่อยก ากับดูแล และจะต้องสอดแทรกธรรมะ คุณธรรมในการสอนและการปฏิบัติงานด้วย 
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ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9 กล่าวว่า การถ่ายทอดแผนที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติในรูปแบบของเทคโนโลยีหรือ
อบรมสัมมนา ซึ่งจะต้องถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกคน รับรู้ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องวัดได้จริง  
  ประเด็นการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 26 , คนที่ 40 กล่าวว่า 
ควรมีการทบทวนนโยบายจะต้องมีการทบทวนอย่างมีระบบ ซึ่งอย่างจะเริ่มต้นทบทวนจากข้างล่างข้ึน
ข้างบน เช่น จากสาขาไปคณะ จากคณะไปมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นั่นสามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยได้จริง ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 กล่าวว่า การถ่ายทอดเป้าหมายต้องสะท้อนความเป็นจริง 
และการถ่ายทอดนั่นต้องเป็นเรื่องส าคัญ และต้องเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เริ่มคิด ระหว่างลงมือท า จนสู่การ
ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ และทุกข้ันตอนต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 
  ประเด็นการติดตามประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9 , คนที่ 15 กล่าวว่า การก ากับดูแล
องค์กรและการติดตามประเมินผล จะต้องมุ่งเน้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น
และท าการประเมินเชิงนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14 กล่าวว่าการก ากับดูแลที่ดีนั่น ผู้บริหารระดับสูง
จะต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการควบคุมมหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
  ด้านที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  
  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ประเด็นดังนี้ 
  ประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้ เชี่ยวชาญคนที่ 4 กล่าวว่า การพัฒนาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยต้องค านึงคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยก าหนดให้ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) มีความรู้ 3) มีทักษะทางปัญญา 4) มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT 
อย่างไรก็ตามบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ควรมุ่งเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
สามารถปฏิบัติงานได้จริง และต้องมีทักษะทางด้านภาษาและใช้สารสนเทศในการท างานได้ 
  ประเด็นการผลิตนักศึกษาแบบองค์รวม ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 31, คนที่ 32 กล่าวว่า ควรน า
บทเรียนออนไลน์มาใช้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถทบทวนได้หลังเลิกเรียน และอาจารย์ก็ต้องมีการ
พัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน คือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เน้นการสอนที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 28 ,คนที่ 35 กล่าวว่า การผลิตและพัฒนานักศึกษา
นั้นให้มองภาพแบบสหกิจศึกษา คืออาจารย์มีหน้าที่เป็นโค้ช เป็นไกด์ ค่อยแนะน านักศึกษามากกว่า
การบอกหรือสั่งให้นักศึกษาท าตาม อาจารย์จะมีกระบวนการในการพัฒนาคนในอนาคตเป็นการสร้าง
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนานักศึกษา กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการเข้าไป
สัมภาษณ์ในสถานการณ์จริง ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม จะต้อง
ประกอบด้วยทักษะ 2 ทักษะหลักๆ คือ 1) ทักษะอาชีพ (Hard Skills) คือ ความรู้และทักษะที่ใช้ใน
การท างาน จะต้องสุข ดี เก่ง 2) ทักษะคน (Soft Skills) คือทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคน       
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เป็นทักษะที่เก่ียวข้องกับการเข้าสังคมและอารมณ์เป็นหลักซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างมากในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งมีหลักๆ อยู่ 4 ด้าน คือ 1) ทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 2) ทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน สามารถเป็นผู้น าได้รู้ว่าสถานการณ์ไหนควรท าอย่างไร และสามารถท างานเป็นทีมกับ
ผู้อื่นได้ 3) ทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะในการแก้ปัญหาได้ดี 4) ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ซึ่งจะน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและแก้ปัญหา ถ้ามหาวิทยาลัยมีทักษะ 2 ตัวนี้มหาวิทยาลัยก็
สามารถสร้างทรัพยากรที่เป็นทุนมนุษย์ที่ดีได้ ซึ่งทักษะทั้ง 2 ตัวนี้ต้องมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน  
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 ,คนที่ 15 กล่าวว่า การผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมยังขาดการน าคณะที่
เก่งมาสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน นักศึกษาควรเก่งวิชาสาขาของตัวเอง และแต่ละคณะควรมีความ
เชี่ยวชาญแต่ละศาสตร์ของตัวเอง มีความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12, คนที่ 16,      
คนที่ 37 กล่าวว่า ควรผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และพัฒนา
บัณฑิตในเรื่องภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้ากับยุค Thailand 4.0 และมุ่งเน้นให้ผลิต
บัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทุกเรื่องจะต้องมีการพัฒนาร่วมกันเป็นองค์รวม ผู้เชี่ยวชาญ        
คนที่ 18 กล่าวว่า เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  เป้าหมาย
ของคณะ สาขา เป้าหมายสูงสุด คือ เป็นผู้ประกอบการ คือ มีคุณสมบัติ/บุคลิกภาพตามที่           
Ryan et al. (1999, p.12-13) ได้รวบรวมและสรุปปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จไว้ดั งนี้             
1) มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ 2) มีความมั่นใจในตนเอง 3) มีความคิดเกี่ยวกับธุรกิจตนเอง
อย่างชัดเจน 4) มีแผนงานที่เป็นระบบ 5) มีความสามารถในการบริหารเงิน 6) มีความสามารถทาง
การตลาด 7) มีความสามารถมองเห็นสภาพการแข่งขันในอนาคตได้ 8) มีแหล่งสนับสนุนที่ดี            
9) มีทักษะในการประสานงาน และ 10) มีการจัดองค์กรทีเ่หมาะสม 
  ประเด็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 46-50 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่ในระหว่างการท าวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องมีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา 
พัฒนาทั้งวิชาการและวิชาชีพควบคู่กันไป พัฒนาประสบการณ์ โดยการท างานจริงในสถาน
ประกอบการหรือศึกษาดูงานในสถานประกอบการ อีกทั้งควรสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันในระดับต่าง ๆ และควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษา เช่น การประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน งานแนะแนวและจัดหางานให้กับ
นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 41-45 เป็นกลุ่มศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษา
ท ากิจกรรมให้เยอะ เพราะเวลาออกไปท างานบัณฑิตจะได้รู้วิธีการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มาก และท าให้
บัณฑิตอยู่ในสังคมนั่น ๆ ได้ ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพ่ือ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับเป็นบัณฑิตที่      
พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ผู้ เชี่ยวชาญคนที่ 16 , คนที่ 34 กล่าวว่า ควรมีกิจกรรมให้
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นักศึกษาได้พัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถสร้างงานด้วยตนเองได้  และกิจกรรมควรมีการ
จัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงศิลปวัฒนธรรม กีฬา จิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิชาการเอามาโยงเข้ากับ       
การเรียนการสอน  
  ประเด็นการรับนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 21 กล่าวว่า กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
ควรจะมีการสมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์เข้ามาใช้ และคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ เรียนดี          
มีความสามารถพิเศษเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย อีกทั้งมหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดแผน    
การรับนักศึกษา และมีการปรับแผนการรับนักศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
  ประเด็นการเตรียมนักศึกษาออกสู่สังคมการประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 26 กล่าวว่า 
ก่อนที่นักศึกษาจะออกสู่สังคมการท างาน นักศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะบัณฑิตในอนาคต คือ ต้องมี
ความรู้เฉพาะทางที่ช านาญ รู้จริง ปฏิบัติ และประยุกต์ได้จริง  และนักศึกษาต้องมีการใช้ภาษาที่
นอกเหนือจากภาษาไทยได้ เช่น ภาษาอาเซียน และที่ส าคัญนักศึกษาต้องมีความรู้ทางด้านสารสนเทศ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 30 กล่าวว่า นักศึกษานอกจากมีความพร้อมทางด้านวิชาชีพแล้ว จะต้องมีทักษะทาง
สังคมด้วย เช่น มีความมุ่งมั่น มีระเบียบวินัย มีความพากเพียร อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความเป็นผู้น า    
มีความยืดหยุ่น เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ รู้จักให้อภัย และมีความอดทนในการท างาน 
  ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ าแนกประเด็นส าคัญได้ดังนี้  
  ประเด็นการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ  
คนที่  2 , คนที่ 10 กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรให้ เป็นยอมรับต้องศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยดูความต้องการภายในประเทศก่อน แล้วค่อยดูความต้องการของต่างประเทศ และ
หลักสูตรต้องมุ่งเน้นให้มีการพัฒนานักศึกษาและคนให้มีสมรรถนะตามสายวิชาชีพที่แข็งแกร่ง 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 28 กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนการสอนในอดีตยังไม่ตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการ เพราะหลักสูตรที่ดีต้องสามารถบูรณาการและสร้างความร่วมมือกับศาสตร์ต่าง ๆ 
ได้ การพัฒนาถึงจะสามารถไปได้ไกล ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 21 , คนที่ 46-50 กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนควรให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย เพราะบัณฑิตในอนาคตต้องมี
จิตส านึกที่ดี มีสุขภาพดี เน้นวิชาการเอาตัวรอดหรือการใช้ชีวิต ให้นักศึกษามีประสบการณ์จริง และ
อาจเพ่ิมเติมในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือป้องกันการทุจริต เพราะมหาวิทยาลัยต้องพัฒนา
หลักสูตรให้บัณฑิตเป็นทั้งคนดีและคนเก่งควบคู่กันไป  ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 25 กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ควรจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning คือการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสาน
การท างานให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสอนและการท างาน เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด การท างานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
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  ประเด็นหลักสูตรเฉพาะทาง ผู้ เชี่ยวชาญคนที่ 3 , คนที่ 5 กล่าวว่า ปัจจุบันสังคม
ผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มหาวิทยาลัยต้องสร้างหลักสูตรเพ่ือรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ และหลักสูตร
เฉพาะทางส าหรับศิษย์เก่า ควรสร้างหลักสูตรที่หลากหลายและท าให้ เขาโตในสายอาชีพได้           
ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ที่ท าให้ชุมชน และเปิดให้บุคคลภายนอกที่ต้องการ
ใบรับรอง Certificate เพ่ือประกอบวิชาชีพ หรือเพ่ือเติมเต็มและต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการท างานต่อไป ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8, คนที่ 14 กล่าวว่า หลักสูตรต้องมีการพัฒนาร่วมกัน เน้น
หลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติ หลักสูตรเชิงประยุกต์มากขึ้น อาจารย์ผู้สอนต้องตีความและดึงประโยชน์จาก
อาจารย์ภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ดึงคนที่อยู่ในสถานประกอบการ/สหกิจ เข้ามาช่วยเสริมหรือ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และในการเรียนการสอนอาจารย์ควรเชิญวิทยากรภายนอกเก่งๆ   
มาให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคคลกลุ่มนี้จะมีบทบาทส าคัญมาก หรือมหาวิทยาลัยอาจจะใช้ศิษย์เก่าที่มี
ความช านาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้กับน้อง ๆ นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12 กล่าวว่า การสร้าง
มูลค่าให้หลักสูตรด้วยการท าความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ และหลักสูตรที่พัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ความต้องการของ      
สถานประกอบการในปัจจุบัน และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกด้วย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7 กล่าวว่า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลักสูตรต้องพัฒนาให้มีความทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรเกี่ยวกับนวัตกรรม 
  ประเด็นหลักสูตรนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 24 , คนที่ 37 กล่าวว่า ปัจจุบันแรงงาน  
ทั้งไทยและต่างประเทศมีการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีมากขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียม      
ความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นสากล ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน และอุปกรณ์ 
โดยเฉพาะควรมุ่งเน้นด้านภาษาให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และสามารถสื่อสารได้  
  ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนก
ประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
  ประเด็นด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน และประเทศ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 19 กล่าวว่า     
ควรส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และน าผลงานการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้
อาจารย์ท างานวิจัยที่ตอบโจทก์สังคม มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  และจะต้องจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
เพ่ือสามารถน าไปต่อยอดได้ในอนาคต เน้นงานวิจัยใหม่แตกต่างจากคนอ่ืน สามารถสร้างประโยชน์ 
ต่อยอดได้ และขายได้ และประเด็นที่ส าคัญอีกอย่างคือ ทั้งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต้องเติมงาน
ขายเข้าไปด้วย ต้องเติมความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เข้าไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 
กล่าวว่า การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เน้นงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา วิจัยเชิงประยุกต์ วิจัย  
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เชิงปฏิบัติ วิจัยเพ่ือการพัฒนาสร้างรายได้ วิจัยสะท้อนภาพ และต้องใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง
คณะคือคณะต้องท างานวิจัยร่วมกันนั่นเอง ผู้ เชี่ยวชาญคนที่ 12 กล่าวว่า การสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) ที่ ตอบสนองความต้องการของ           
สถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8 กล่าวว่า ควรพัฒนา Cluster งานวิจัยในด้านที่มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพและแตกต่างหน่วยงานอ่ืน เช่น ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16 กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างงานสร้างสรรค์เพ่ือแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนได้เพราะงานสร้างสรรค์เป็นงาน
เฉพาะบุคคล ลอกเลียนแบบได้ยาก ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรท างานวิจัยร่วมกับ
ภาคเอกชน พัฒนาอาจารย์ไปร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เน้นการท าวิจัยในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก และปริญญาตรีเน้นท างานเป็น ปฏิบัติเยอะ สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
  ประเด็นการพัฒนาบุคลากรวิจัย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 21 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรมี    
การให้รางวัลส่งเสริมเชิดชูนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15 กล่าวว่า บุคลากรวิจัยต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ สนใจ   
ในการพัฒนาสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือคิดค้นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพ่ือน าไปพัฒนาประเทศได้ 
  ประเด็นด้านการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ผู้ เชี่ยวชาญคนที่ 22     
กล่าวว่า ควรขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยและสร้างระบบสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติมากขึ้น และพัฒนาภาคีวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ 
ท้องถิ่น/ชุมชน สถาบันวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือเสาะแสวงหา
แหล่งเงินงบประมาณและการท าโครงการวิจัยขนาดใหญ่ร่วมกัน  ผู้ เชี่ยวชาญคนที่ 5 กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยควรท าความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสร้างงานวิจัยโดย
ดูความต้องการของโลกว่าเขาต้องการอะไร และมหาวิทยาลัยควรท าโครงการ (Project) ร่วมกับ
บริษัทให้มากขึ้น   
  ประเด็นด้านการวิจัยการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควร
สร้างระบบให้อาจารย์สามารถไปท างานภาคอุตสาหกรรม และให้มีการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างระบบการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่
ชัดเจน โดยเฉพาะระบบวิจัย ในบัณฑิตศึกษาและการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาในโครงงานนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
  ประเด็นจัดตั้งหน่วยงานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 19 กล่าวว่า ควรต่อยอดสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติในหัวข้อยุทธศาสตร์การวิจัย และก าหนดสัดส่วนของ
งบประมาณและกลไกที่จะสนับสนุนโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 23 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลงานวิจัยที่หลากหลาย เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูล และควรมีคลินิกนักวิจัย ค่อยให้ค าแนะน าในการท าวิจัย 
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  ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
จ าแนกประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
  ประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 6 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เกิดความช านาญในสายอาชีพ ทั้งนี้ต้อง
ท างานวิจัย ท าการสอน และพัฒนาวิธีการสอนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือจะน าความรู้ใหม่ๆ มาถ่ายทอด
ให้กับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผู้ เชี่ยวชาญคนที่  11 กล่าวว่า บุคลากรทั้งสายวิชาการและ           
สายสนับสนุนจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีจุดเด่น คือ 1 คน สามารถท างานได้หลายหน้าที่ ไม่ใช่ท างาน
หน้าเดียว เพราะปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้น มหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวและเพ่ิมสมรรถนะให้กับ
บุคลากร เลือกที่จะท างานกับคนเก่งๆ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 37 กล่าวว่า อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนให้มีความน่าสนใจอาจารย์ต้องใฝ่หาความรู้และเก็บเกี่ยวความรู้ตลอดเวลาอาจารย์ไม่ เพียงท า
หน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว แต่อาจารย์ต้องเข้าร่วมสหกิจกับนักศึกษามีบทบาทการท างานร่วมกัน 
และอาจารย์ควรท างานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 12 กล่าวว่า กระตุ้นให้บุคลากรเป็น
ผู้รู้ตลอดเวลา และมีความรักองค์กร ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7 กล่าวว่า อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ต้องพัฒนาความรู้ เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ           
ในอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่ๆ อีกทั้งยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ อาจารย์ต้องมีความรู้ด้านนี้ต้องเข้ารับ
การอบรมเพ่ือน าความรู้มาสอนนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องก าหนด
คุณลักษณะของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน และบุคลากรต้องท างานเชิงรุก มีทักษะเฉพาะ
มากขึ้น 
  ประเด็นทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 26 กล่าวว่า การเพ่ิมทักษะวิชาชีพ
ให้แก่อาจารย์ท าได้โดยให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ และสามารถสร้างานวิจัยเพ่ือ
รองรับความต้องการของสถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 38 กล่าวว่า การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาจะอบรมให้ความรู้อย่างเดียวไม่พอ มหาวิทยาลัยต้องมีกลไกหรือวิธีการใหม่มา
ทดสอบความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 26 กล่าวว่า ให้อาจารย์ไป
เป็นอาจารย์เชี่ยวชาญร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือให้มีความรู้ภาคเอกชน อาจารย์ต้องอยู่ในภาคสนามด้วย    
ฝังตัวร่วมกับท างานในสถานประกอบการจริง 
  ประเด็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้อง
สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร เช่น สายวิชาการให้ท าต าแหน่งทางวิชาการ เช่น         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  ส่วนสายสนับสนุนให้ท าต าแหน่งช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปได้เร็วขึ้น 
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  ประเด็นด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่  ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5 กล่าวว่า การพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี นั่นหมายถึงบุคลากรต้องมีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าจะเป็น    
การสร้างสวัสดิการ การให้ขวัญก าลังใจ การให้รางวัล มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายด้านนี้ให้ชัดเจน  
  ด้านที่ 6 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ จ าแนกประเด็น
ส าคัญได้ดังนี ้
  ประเด็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 19 กล่าวว่า 
ควรมีการจัดประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตร ท าข้อตกลงร่วมกัน บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการท่ีมหาวิทยาลัยลงนามกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
  ประเด็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 40 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชการ  (MOU และ 
MOA) เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ งานวิจัย กับหน่วยงานภายนอก 
  ประเด็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 44 กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยต้องมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ มิใช่เพียงเยี่ยมเยือน แต่ควร
สร้างความร่วมมือและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ให้นักศึกษาต่างชาติมาอยู่
กับเรา และนักศึกษาเราไปอยู่กับประเทศที่เราท าความร่วมมือไว้ และให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
มหาวิทยาลัยถึงจะพัฒนาไปสู่สากลได้เร็วขึ้น 
  ประเด็นเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 33 กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยต้องสร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงการท างานไว้ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยให้มากที่สุด 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในเครืออุดมศึกษาด้วยกัน เพ่ือสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 38 กล่าวว่า สร้างความร่วมมือแบบนวัตวิถี คือ ส่งเสริมสิ่งที่เป็นชีวิตประจ าวัน แต่ใช้เทคโนโลยี
ไปช่วย Impact ต้องตอบสนองนโยบายของชาติ เพ่ือเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ า ความยากจน 
ลดการย้ายถิ่นฐาน ไม่ต้องการให้สังคมเมืองกับชนบทแตกต่างกันมาก  
  ด้านที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี จ าแนกประเด็นส าคัญได้
ดังนี้ 
  ประเด็นการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ผู้ เชี่ยวชาญคนที่  6 กล่าวว่า การบริหาร
มหาวิทยาลัยต้องมีหลักเกณฑ์ความโปร่งใส มีคุณธรรมที่ดี และต้องมีแนวทางการประเมินที่ดีด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 18 กล่าวว่า การบริหารมหาวิทยาลัยต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
ดังนี้  1) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 2) หลักประสิทธิภาพ 
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(Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  3) หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา      
ที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง 
การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 5) หลักความ
โปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 6) หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม    
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจ            
การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แ ก่หน่วยการปกครองอ่ืน             
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้            
ส่วนเสีย 9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง      
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และ10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหา
ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
เพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์  
  ประเด็นความรับผิดชอบ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 19 กล่าวว่า สนับสนุนให้บุคลากรมีการ

พัฒนาบุคลากรทุกรูปแบบทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และสร้างระบบให้เอ้ืออ านวยต่อ

การเข้าสู่ต าแหน่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สร้างกลไกและเอกลักษณ์เพ่ือความภาคภูมิใจในความ

เป็นราชมงคลรัตนโกสินทร์ตามวัฒนธรรมองค์กรหรือปณิธาน  ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5 กล่าวว่า ให้เพ่ิม

เครื่องมือการตรวจวัดสมรรถนะบุคคล โดยใช้ตัวชี้วัดมาควบคุมการท างานเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขันให้กับคน เพ่ือพัฒนาคนแล้วเรื่องอ่ืน ๆ ก็จะพัฒนาตาม 

  ประเด็นการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 กล่าวว่า ควรให้

บุคลากรทุกส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความรู้สึกรักองค์กรเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง 

ถ้าครอบครัวเราอยู่ไม่ได้ตัวเราก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8 กล่าวว่า เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่

เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัย ให้ทุกคนมีโอกาสเท่า ๆ กัน มหาวิทยาลัยต้องสร้างคนให้เป็นคนเก่ง     
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เป็นผู้น าของมหาวิทยาลัยได้ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 15 กล่าวว่า การพัฒนาระบบงานให้มีระบบการจัดการ

ได้อย่างยั่งยืน มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14 กล่าวว่า บริหารอัตราก าลัง

คนให้เหมาะสมและเป็นระบบเพียงพอกับภารกิจภายใต้การปรับสมดุลของภาระงานทุกมิติ และ

ก าหนดความเชี่ยวชาญบุคคล (สอนหรือวิจัย) เพ่ือผลักดันการสร้างงานตามบทบาทของหน่วยงานให้

บรรลุผลส าเร็จ อีกทั้งต้องจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ผู้บริหาร

ระดับสูงมีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างทั่วถึงทุกระดับ  

1.2 แนวโน้มที่เป็นไปได้ทั้งหมดของอนาคตภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้วิจัยรวบรวมแนวโน้มจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 50 คน ผู้วิจัยได้สรุป

ประเด็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ตามกรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าได้ทั้งหมด 114 แนวโน้ม สามารถแยกกรอบแนวคิดการวิจัย 

ตามประเด็นแนวโน้มหลัก 7 ด้าน  ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร จ านวน 

24 แนวโน้ม 

ด้านที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม จ านวน 15 แนวโน้ม 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จ านวน 22 แนวโน้ม 

ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน 23 แนวโน้ม 

ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 13 แนวโน้ม 

ด้านที่ 6 ด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน  8 แนวโน้ม 

ด้านที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี จ านวน 9 แนวโน้ม 

ผู้วิจัยจะน าเสนอประเด็นแนวโน้มพร้อมความถี่ในการตอบแบบสัมภาษณ์ของ

ผู้เชี่ยวชาญตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่6 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี          

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

1 นโยบายมีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

38 9.16

2 นโยบายมีทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

และผู้รับผิดชอบ

18 4.34

3 นโยบายควรมีข้อความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และสอดรับกับความ

ต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

34 8.19

4 นโยบายต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความพร้อมด้านทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 17 4.10

5 นโยบายต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา 24 5.78

6 สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ 26 6.27

7 นโยบายท่ีได้รับมาสามารถน าไปจัดท าแผนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 7 1.69

8 จัดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับแนวนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี

12 2.89

9 นโยบายเกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย 

และเกิดจากการระดมความคิดเห็นเห็นของผู้ปฏิบัติ

22 5.30

10 นโยบายท่ีดีต้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทุกคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพได้

29 6.99

11 การน านโยบายไปปฏฺบัติ ต้องก่อให้เกิดความร่วมมือกับคนท่ัวท้ังองค์กร 18 4.34

12 เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ 9 2.17

13 มหาวิทยาลัยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 19 4.58

14 สภามหาวิทยาลัยมีวิธีการบริหารงานท่ีดีและผลักดันให้ผู้บริหารน า

หลักธรรมมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงาน

8 1.93

15 กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ 

มองการณ์ไกล มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบในการท างานสูง

11 2.65

ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร
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ตารางที่  6 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร 

(ต่อ) 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

16 กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องรู้แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีทันต่อโลก 

เพ่ือจะได้ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างแม่นย าและมี

ประสิทธิภาพ

9 2.17

17 มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้อง

กับนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด

16 3.86

18 มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงาน ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

3 0.72

19 มีการจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

8 1.93

20 ก าหนดให้บุคลากรท้ังหมดของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ

กระบวนการจัดท าแผน

27 6.51

21 มีการทบทวนทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

21 5.06

22 ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนภายใต้นโยบายด้าน

ต่างๆ

5 1.20

23 ก าหนดให้มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามมติของ

สภามหาวิทยาลัย

14 3.37

24 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ

20 4.82

415 100.00รวม
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ตารางที่  7 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

1 บัณฑิตต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 37 12.46

2 บัณฑิตต้องมีความคิดร่ิเร่ิมสร้างสรรค์ ท างานเป็นและมีจิตสาธารณะ 18 6.06

3 บัณฑิตต้องมีทักษะทางด้านภาษาและทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้

27 9.09

4 บัณฑิตต้องเป็นท้ังคนดี คนเก่ง และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 20 6.73

5 ควรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบติ ท่ีเป็นนักปฏิบัติจริงๆ อดทน 

สู้งาน และแก้ปัญหาได้ดี

40 13.47

6 บัณฑิตต้องมีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตควบคู่กัน 26 8.75

7 บัณฑิตต้องมีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีตัวเองจบมาเป็นอย่างดี 22 7.41

8 การผลิตบัณฑิตต้องค านึงถึงกลไกภายในมหาวิทยาลัย และ

ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

23 7.74

9 ก าหนดให้สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผนผลิตและพัฒนาบัณฑิต

17 5.72

10 เสริมสร้างนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 5 1.68

11 มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา จิตใจและให้

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ

18 6.06

12 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สหกิจศึกษา ศึกษาดูงาน

ในสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษามีโลกทัศน์ท่ีกว้างข้ึน และ

สามารถพัฒนาตัวเองได้มากข้ึน

28 9.43

13 มีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี ประพฤติดี 

มีความสามารถพิเศษเข้าสู่มหาวิทยาลัยมากข้ึน

5 1.68

14 มีการปรับโครงสร้างการรับนักศึกษาให้มีปริมาณเหมาะสมและเน้นผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

3 1.01

15 ควรผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของตลาดแรงงาน

8 2.69

297 100.00

ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 

รวม
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ตารางที่  8 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

1 หลักสูตรต้องค านึงถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อการท างานของบัณฑิต

ในท้องถ่ิน

17 5.99

2 หลักสูตรควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัย 25 8.80

3 ผลิตหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียน เช่น หลักสูตรส าหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะส้ันท่ีต้องการ

ใบรับรองวิชาชีพ

34 11.97

4 เน้นจัดท าหลักสูตรสหกิจศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือผู้เรียนจะได้สัมผัสการ

ท างานจริง

18 6.34

5 หลักสูตรต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 26 9.15

6 จัดท าหลักสูตรท่ีเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม 8 2.82

7 สาขาวิชาท่ีเปิดสอนต้องค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และ

ความสามารถในการหางานท าของบัณฑิตด้วย

21 7.39

8 การสร้างหลักสูตรควรให้กลุ่มมอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วน

ร่วมด้วย

12 4.23

9 จัดท าหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6 2.11

10 มีหลักสูตรเชิงบูรณาการระหว่างคณะต่างๆ ให้มากข้ึน 8 2.82

11 มีหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน TQF 4 1.41

12 หลักสูตรต้องก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

ประสบการณ์

13 4.58

13 การจัดท าหลักสูตรควรมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลท้ัง 9 แห่ง

8 2.82

14 การจัดท าหลักสูตรต้องค านึงถึงความพร้อม ความถนัด ศักยภาพ และ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

7 2.46

15 ควรจัดท าหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติ 3 1.06

16 มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังใน

และต่างประเทศ

17 5.99

ด้านการ พัฒนาหลักสูตรการ เรี ยนการสอน 
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ตารางที่  8 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

17 หลักสูตรต้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 1.41

18 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นภาวะความเป็น

ผู้น า การเอาตัวรอด การท างานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า

13 4.58

19 มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการสอนและสามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้กับนักศึกษาไอย่างมีประสิทธิภาพ

21 7.39

20 ต้องมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีพร้อมส าหรับการเรียนการสอน 9 3.17

21 มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 6 2.11

22 ก าหนดให้มีหลักสูตรนานาชาติหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง และมีอาจารย์

ประจ าท่ีเป็นเจ้าของภาษาด้วย

4 1.41

284 100.00รวม
 

ตารางที่  9 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

1 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่เน้นการวิจัยเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด สร้างนวัตกรรม

 และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

36 14.06

2 มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความโดดเด่นเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน 17 6.64

3 มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถสร้างรายได้ 23 8.98

4 มุ่งเน้นให้น าผลงานวิจัยไปให้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

ให้ได้มากท่ีสุด

16 6.25

5 มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีชัดเจน 9 3.52

6 นักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องมีหน่วยงานให้ความรู้ในการท าวิจัยและทีมท่ีปรึกษา 

เช่น คลีนิกนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

8 3.13

7 ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยแบบบูรณาการระหว่างคณะ หรือ

ระหว่างหน่วยงานให้มากข้ึน

6 2.34

ด้านการ พัฒนางานวิจัยและงานสร้ างสร ร ค์  
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ตารางที่  9 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

8 สร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาหลัก 12 4.69

9 สร้างความร่วมมือทางการวิจัย และงานวิชาการในกลุ่มมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง  9 แห่ง

8 3.13

10 สร้างแรงจูงใจด้วยการให้ค่าตอบแทน และน าผลงานวิจัยท่ีใช้ประโยชน์

ได้จริงมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

21 8.20

11 สร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์

ดีเด่นให้เป็นท่ีประจักษ์

5 1.95

12 สร้างความตระหนักให้อาจารย์ท าวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนให้มาก

ข้ึน

15 5.86

13 มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และหาแหล่งเงิน

ในการท างานวิจัยอย่างต่อเน่ือง

3 1.17

14 ท างานวิจัยท่ีตอบโจทก์สังคม มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  และจะต้องจด

ลิขสิทธ์ิทางปัญญา เพ่ือสามารถน าไปต่อยอดได้ในอนาคต

9 3.52

15 เน้นงานวิจัยใหม่แตกต่างจากคนอ่ืน สามารถสร้างประโยชน์ ต่อยอด

และขายได้

3 1.17

16 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และน าผลงานการวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย

4 1.56

17 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ 

(Multidisciplinary) ท่ีตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ

11 4.30

18 ควรพัฒนา Cluster งานวิจัยในด้านท่ีมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและ

แตกต่างหน่วยงานอ่ืน เช่น ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

5 1.95

19 สร้างงานสร้างสรรค์เพ่ือแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนได้เพราะงานสร้างสรรค์

เป็นงานเฉพาะบุคคล ลอกเลียนแบบได้ยาก

7 2.73

20 ท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาอาจารย์ไปร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 14 5.47

21 บุคลากรวิจัยต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ สนใจในการพัฒนาส่ิงใหม่อย่างต่อเน่ือง มี

ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือคิดค้นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ

5 1.95

 

 



119 
 

ตารางที่  9 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

22 ควรขับเคล่ือนเครือข่ายวิจัยและสร้างระบบสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากข้ึน

11 4.30

23 พัฒนาภาคีวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคอุตสาหกรรม สมาคม

วิชาชีพ ท้องถ่ิน/ชุมชน สถาบันวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาและ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือเสาะแสวงหาแหล่งเงินงบประมาณ

และการท าโครงการวิจัยขนาดใหญ่ร่วมกัน

8 3.13

256 100.00รวม
 

ตารางที่ 10 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

1 ก าหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรให้เช่ือมโยงกับทิศทาง 

โครงสร้าง และยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

38 18.27

2 ก าหนดแนวทางในสายอาชีพหรือข้ันตอนในการพัฒนา

บุคลากรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

7 3.37

3 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เกิดความช านาญในสายอาชีพ 26 12.50

4 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนจะต้องพัฒนาตัวเอง

ให้มีจุดเด่นสามารถท างานได้หลายอย่าง

23 11.06

5 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนาความรู้เพ่ือให้

ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

9 4.33

6 มหาวิทยาลัยต้องก าหนดคุณลักษณะของบุคลากรในแต่ละ

ต าแหน่งให้ชัดเจน และบุคลากรต้องท างานเชิงรุก มีทักษะ

เฉพาะมากข้ึน

13 6.25

7 อาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ และสร้างานวิจัย

เพ่ือรองรับความต้องการของสถานประกอบการ

31 14.90

8 มหาวิทยาลัยต้องสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร 18 8.65

ด้านการ พัฒนาอาจาร ย์และบุคลากรทางการ ศึกษา
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ตารางที่ 10 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  (ต่อ) 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

9 จัดเวทีการสัมมนา การประชุมทางวิชาการในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

4 1.92

10 ก าหนดเกณฑ์การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับศักยภาพ

อาจารย์และพนักงานอย่างชัดเจน

6 2.88

11 สร้างกลไกการพัฒนา การให้รางวัล และการตอบสนองต่อ

ความต้องการพ้ืนฐานของอาจารย์

12 5.77

12 พิจารณาความดีความชอบหรือการให้รางวัลต้องเน้นท่ี

สมรรถนะ ประเมินตามสภาพจริง และเป็นธรรม

7 3.37

13 บุคลากรต้องมีความสุขและมีความเป็นอยู่ท่ีดี 14 6.73

208 100.00รวม
 

ตารางที่ 11 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง ควรสร้างเครือข่ายร่วมกัน

ในการก าหนดนโยบาย ภารกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกัน

28 20.44

2 มหาวิทยาลัยต้องสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและ

ต่างประเทศ

32 23.36

3 มีการจัดประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตร ท าข้อตกลงร่วมกัน 

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยลงนามกับ

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

12 8.76

4 มหาวิทยาลัยต้องท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชการ  (MOU และ 

MOA) เพ่ือแลกเปล่ียนนักศึกษา คณาจารย์ งานวิจัย กับหน่วยงาน

ภายนอก

15 10.95

ด้านการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ  
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ตารางที่ 11 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ) 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

5 สร้างความร่วมมือและมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง มีการ

แลกเปล่ียนนักศึกษา ให้นักศึกษาต่างชาติมาอยู่กับเรา และ

นักศึกษาเราไปอยู่กับประเทศท่ีเราท าความร่วมมือไว้ และให้มี

การเทียบโอนหน่วยกิตได้ มหาวิทยาลัยถึงจะพัฒนาไปสู่สากล

ได้เร็วข้ึน

21 15.33

6 สร้างความร่วมมือแบบนวัตวิถี คือ ส่งเสริมส่ิงท่ีเป็น

ชีวิตประจ าวัน แต่ใช้เทคโนโลยีไปช่วย Impact ต้องตอบสนอง

นโยบายของชาติ เพ่ือเป้าหมายในการลดความเหล่ือมล้ า ความ

ยากจน ลดการย้ายถ่ินฐาน ไม่ต้องการให้สังคมเมืองกับชนบท

แตกต่างกันมาก

9 6.57

7 สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคน หรือ

การพัฒนาวิชาการกับมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ

12 8.76

8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด

เพ่ือพัฒนาร่วมกัน

8 5.84

137 100.00รวม
 

ตารางที่ 12 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

1 ต้องมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังเชิงนโยบาย

 การปฏิบัติงาน และการเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม

36 21.56

2 น าหลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนาหรือค าสอนมาใช้กับ

บุคลากรทุกระดับ

8 4.79

3 น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร

27 16.17

4 สภามหาวิทยาลัยต้องตระหนัก รับผิดชอบในการสร้าง

ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยให้เกิดข้ึน

21 12.57

 ด้านการบริหารจัดการองค์กร ท่ีดี
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ตารางที่ 12 ความถี่จ านวนคนตอบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี (ต่อ) 

ข้อ ประเด็นแนวโน้ม ความถ่ีในการตอบ ค่าร้ อยละ

5 ต้องปรับทัศนคติของบุคลากรให้เห็นความส าคัญต่อส่วนรวม 

ซ่ือสัตย์ และรักองค์กร

8 4.79

6 มีระบบการจูงใจให้บุคลากรได้ปฏฺบัติตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยจนประสบผลส าเร็จ โดยการยกย่อง และการให้

ความดีความชอบ

16 9.58

7 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรออกมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

12 7.19

8 การจัดสรรงบประมาณต้องค านึงประโยชน์ส่วนรวมและความ

คุ้มค่า

15 8.98

9 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี

ถูกต้อง แม่นย า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

24 14.37

167 100รวม
 

จากตารางดังกล่าวข้างต้นได้สรุปจ านวนแนวโน้มความถี่ของประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์ การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบาย 

ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ นโยบายมีความสอดคล้องกับปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ประเด็นแนวโน้ม

ที่ได้ค่าสูงสุด คือ ควรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่เป็นนักปฏิบัติจริง ๆ  อดทน สู้งาน และแก้ปัญหาได้ดี    

ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ ผลิตหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น หลักสูตรส าหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการใบรับรอง

วิชาชีพ ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่      

เน้นการวิจัยเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด สร้างนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้านการพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ ก าหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรให้เชื่อมโยงกับ

ทิศทาง โครงสร้าง และยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยต้องสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ประเด็นแนวโน้มที่ได้ค่าสูงสุด คือ ต้องมีระบบบริหารจัดการ      

ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งเชิงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มที่เป็นไปได้ในการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 การวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 50 คน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มเดิมเพ่ือเป็นการยืนยันค าตอบเดิม โดยแบบสอบถามนี้แบ่งเป็นมาตราส่วน 5 ช่วงคะแนน 
หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพ่ือหา
แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และแนวโน้มที่มีความสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญมีค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 เป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์มีค่าร้อยละ 5 ขึ้นไป (ดวงนภา มกรานุรักษ์, 
2554) โดยสรุปแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กรมี

โอกาสเป็นไปได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (Md≥3.5) และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นแนวโน้มพึง

ประสงค์ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในแต่ละ

แนวโน้ม (QR≤1.5)  

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแล

องค์กร นโยบายมีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

นโยบายควรมีข้อความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และสอดรับกับความต้องการของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่ามัธยฐานอยูในช่วง 4.50-5.00 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่านโยบายมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีแผนงานโครงการ 

กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ นโยบายตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความพร้อมด้านทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

นโยบายต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน และสถานประกอบการ นโยบายที่ได้รับมาสามารถน าไปจัดท าแผนการปฏิบัติงานได้อย่าง

ชัดเจน จัดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

และอธิการบดี นโยบายเกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย และเกิดจาก

การระดมความคิดเห็นเห็นของผู้ปฏิบัติ นโยบายที่ดีต้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทุกคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพได้ การน านโยบายไปปฏิบัติ        

ต้องก่อให้เกิดความร่วมมือกับคนทั่วทั้งองค์กร เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ 

มหาวิทยาลัยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ สภามหาวิทยาลัยมีวิธีการบริหารงานที่ดี
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และผลักดันให้ผู้บริหารน าหลักธรรมมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้อง

เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบในการท างานสูง กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยต้องรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ทันต่อโลก เพ่ือจะได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา     

มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงทั้ งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ซึ่งได้รับ         

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือเชื่อมโยง

ไปสู่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ก าหนดให้บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกระบวนการ

จัดท าแผน มีการทบทวนทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้นโยบาย     

ด้านต่าง ๆ ก าหนดให้มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย มีการติดตาม

ผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ มีโอกาส

ความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.50-4.49 และผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 
 

 

ตารางที่ 13 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 นโยบายมีความ

สอดคล้องกับปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

2 นโยบายมีทิศทางการ

ด าเนินงานท่ีชัดเจน มี

แผนงานโครงการ 

กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

ด้านท่ี 1 ยุทธ ศ าสตร์

การก าหนดนโยบาย 

ถ่ายทอดเป้าหมาย 

และก ากับดูแลองค์ กร

ภาพอนาค ต (%) มัธ ย

ฐาน

(Md)≥3.5

ค วาม

สอดค ล้อง

ของค วามเห็น

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต
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ตารางที่ 13 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

3 นโยบายควรมีข้อความ

ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย

 และสอดรับกับความ

ต้องการของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

4 นโยบายต้ังอยู่บน

พ้ืนฐานความพร้อมด้าน

ทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัย

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

5 นโยบายต้องมีความ

ยืดหยุ่น และสามารถ

ปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

6 สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน และ

สถานประกอบการ

100 0 5.00 5.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

7 นโยบายท่ีได้รับมา

สามารถน าไปจัดท า

แผนการปฏิบัติงานได้

อย่างชัดเจน

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

8 จัดให้มียุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยท่ี

สอดคล้องกับ

แนวนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัยและ

อธิการบดี

100 0 4.00 3.00 1.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

9 นโยบายเกิดจากการมี

ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย 

และเกิดจากการระดม

ความคิดเห็นเห็นของผู้

ปฏิบัติ

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้อง

ข องค วามเห็น

ด้านท่ี 1 ยุทธ ศ าสตร์

การก าหนดนโยบาย 

ถ่ายทอดเป้าหมาย 

และก ากับดูแลองค์ กร

ภาพอนาค ต(%) มัธ ย

ฐาน

(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5
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ตารางที่ 13 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

10 นโยบายท่ีดีต้องสามารถ

ใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

ทุกคนให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันและเกิด

ประสิทธิภาพได้

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

11 การน านโยบายไปปฏิบัติ

 ต้องก่อให้เกิดความ

ร่วมมือกับคนท่ัวท้ังองค์กร

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

12 เปิดให้มีการรับฟังความ

คิดเห็นจากบุคลากรทุก

ระดับ

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

13 มหาวิทยาลัยบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

10ประการ

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

14 สภามหาวิทยาลัยมี

วิธีการบริหารงานท่ีดีและ

ผลักดันให้ผู้บริหารน า

หลักธรรมมาภิบาลไปใช้

ในการบริหารงาน

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

15 กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยต้องเป็นนัก

คิด นักสร้างสรรค์ 

มองการณ์ไกล มี

ศักยภาพ และมีความ

รับผิดชอบในการท างาน

สูง

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

16 กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยต้องรู้

แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงท่ีทันต่อโลก 

เพ่ือจะได้ก าหนดทิศ

ทางการพัฒนา

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

ด้านท่ี 1 ยุทธ ศ าสตร์

การก าหนดนโยบาย 

ถ่ายทอดเป้าหมาย 

และก ากับดูแลองค์ กร

ภาพอนาค ต(%) มัธ ย

ฐาน
(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้อง

ข องค วามเห็น
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ตารางที่ 13 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

17 มีการทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่านิยมหลัก 

ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้อง

กับนโยบายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยก าหนด

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

18 มีการจัดท าแผนบริหาร

ความเส่ียงท้ังในระดับ

มหาวิทยาลัยและ

หน่วยงาน ซ่ึงได้รับความ

เห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

19 มีการจัดท าแผนท่ี

ยุทธศาสตร์ (Strategy 

Map) เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

20 ก าหนดให้บุคลากร

ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย

มีส่วนร่วมในการ

กระบวนการจัดท าแผน

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

21 มีการทบทวนทิศทางการ

พัฒนาให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิยมหลัก และ

ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

22 ก าหนดมาตรการและ

แนวทางการปฏิบัติท่ี

ชัดเจนภายใต้นโยบาย

ด้านต่างๆ

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

23 ก าหนดให้มีระบบการ

ติดตามผลการด าเนินงาน

ตามมติของ

สภามหาวิทยาลัย

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้อง

ข องค วามเห็น

ด้านท่ี 1 ยุทธ ศ าสตร์

การก าหนดนโยบาย 

ถ่ายทอดเป้าหมาย 

และก ากับดูแลองค์ กร

ภาพอนาค ต(%) มัธ ย

ฐาน
(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5
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ตารางที่ 13 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

24 มีการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานและรายงาน

ผลการด าเนินงานตาม

แผนงานท่ีก าหนดไว้

อย่างสม่ าเสมอ

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

ด้านท่ี 1 ยุทธ ศ าสตร์

การก าหนดนโยบาย 

ถ่ายทอดเป้าหมาย 

และก ากับดูแลองค์ กร

ภาพอนาค ต (%) มัธ ย

ฐาน

(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้อง

ของค วามเห็น

 

 

ด้านที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับมากถึงมากที่สุด (Md≥3.5) และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุก

แนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5)  

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม บัณฑิตต้องมี

ทักษะทางด้านภาษาและทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ บัณฑิตต้องเป็นทั้ง

คนดี คนเก่ง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ควรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่เป็นนักปฏิบัติ

จริง ๆ อดทน สู้งาน และแก้ปัญหาได้ดี บัณฑิตต้องมีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตควบคู่กัน อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ค่ามัธยฐานอยูในช่วง 4.50-5.00 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละ

แนวโน้ม (QR≤1.5) 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ต่อวิชาชีพ บัณฑิตต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท างานเป็นและมีจิตสาธารณะ บัณฑิตต้องมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาที่ตัวเองจบมาเป็นอย่างดี การผลิตบัณฑิตต้องค านึงถึงกลไกภายในมหาวิทยาลัย 

และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก าหนดให้สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตเข้ามา           

มีส่วนร่วมในการวางแผนผลิตและพัฒนาบัณฑิต เสริมสร้างนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา จิตใจและให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น สหกิจศึกษา ศึกษาดูงาน  
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ในสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น          

มีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถพิเศษเข้าสู่มหาวิทยาลัยมากขึ้น   

มีการปรับโครงสร้างการรับนักศึกษาให้มีปริมาณเหมาะสมและเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ควรผลิต

บัณฑิตในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดแรงงาน  มีโอกาส       

ความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.50-4.49 และผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 
 

 

ตารางที่ 14 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 บัณฑิตต้องเป็นบุคคลท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

2 บัณฑิตต้องมีความคิดร่ิเร่ิม

สร้างสรรค์ ท างานเป็นและมี

จิตสาธารณะ

96 4 4.00 4.00 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 พึงประสงค์ สอดคล้อง

3 บัณฑิตต้องมีทักษะทางด้าน

ภาษาและทักษะด้าน

เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือให้

สามารถแข่งขันได้

100 0 5.00                                                       1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

4 บัณฑิตต้องเป็นท้ังคนดี คนเก่ง

 และเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงาน

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

5 ควรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต

นักปฏิบติ ท่ีเป็นนักปฏิบัติ

จริงๆ อดทน สู้งาน และ

แก้ปัญหาได้ดี

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

6 บัณฑิตต้องมีทักษะวิชาชีพ

และทักษะชีวิตควบคู่กัน

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

7 บัณฑิตต้องมีความเช่ียวชาญ

ในสาขาท่ีตัวเองจบมาเป็น

อย่างดี

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

ด้านท่ี 2 ยุทธ ศ าสตร์การผลิต

และพัฒนานักศึ กษาแบบองค์ รวม

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน

(Md)≥3.5

ค วาม

สอดค ล้อง

ข องค วามเห็น

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต
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ตารางที่ 14 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

8 การผลิตบัณฑิตต้องค านึงถึง

กลไกภายในมหาวิทยาลัย และ

ตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

100 0 4.00 3.00 1.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

9 ก าหนดให้สถานประกอบการ/

ผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมใน

การวางแผนผลิตและพัฒนา

บัณฑิต

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

10 เสริมสร้างนักศึกษาให้มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

11 มีกิจกรรมเสริมทักษะด้าน

วิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา 

จิตใจและให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

12 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สหกิจ

ศึกษา ศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษา

มีโลกทัศน์ท่ีกว้างข้ึน และ

สามารถพัฒนาตัวเองได้มากข้ึน

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

13 มีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผล

การเรียนดี ประพฤติดี 

มีความสามารถพิเศษเข้าสู่

มหาวิทยาลัยมากข้ึน

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

14 มีการปรับโครงสร้างการรับ

นักศึกษาให้มีปริมาณ

เหมาะสมและเน้นผลิตบัณฑิต

ท่ีมีคุณภาพ

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

15 ควรผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพ

เฉพาะทางเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับ

การขยายตัวของตลาดแรงงาน

100 0 5.00 5.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้อง

ข องค วามเห็น

ด้านท่ี 2 ยุทธ ศ าสตร์การผลิต

และพัฒนานักศึ กษาแบบองค์ รวม

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน
(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5
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ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในระดับ

มากถึงมากที่สุด (Md≥3.5) และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม     

(มีค่าร้อยละ 85 ขึน้ไป) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5)  

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรควรเกิดจาก

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัย ผลิตหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียน เช่น หลักสูตรส าหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการใบรับรองวิชาชีพ 

หลักสูตรต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ค่ามัธยฐานอยูในช่วง 

4.50-5.00 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรต้องค านึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีผลต่อการท างานของ

บัณฑิตในท้องถิ่น เน้นจัดท าหลักสูตรสหกิจศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือผู้เรียนจะได้สัมผัสการท างานจริง 

จัดท าหลักสูตรที่ เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม สาขาวิชาที่ เปิดสอนต้องค านึงถึง        

ความต้องการของตลาดแรงงาน และความสามารถในการหางานท าของบัณฑิตด้วย การสร้าง

หลักสูตรควรให้กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจัดท าหลักสูตรเพ่ือรองรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีหลักสูตรเชิงบูรณาการระหว่างคณะต่าง ๆ ให้มากข้ึน มีหลักสูตรที่

มีมาตรฐาน TQF หลักสูตรต้องก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์  

การจัดท าหลักสูตรควรมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง การจัดท า

หลักสูตรต้องค านึงถึงความพร้อม ความถนัด ศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ควรจัดท า

หลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติ มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับ

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรต้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นภาวะความเป็นผู้น า การเอาตัวรอด การท างานเป็นทีมและ 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนและสามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้กับนักศึกษาไอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมส าหรับการเรียนการสอน 

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน ก าหนดให้มีหลักสูตรนานาชาติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

และมีอาจารย์ประจ าที่เป็นเจ้าของภาษาด้วย มีโอกาสความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ค่ามัธยฐานอยู่

ในช่วง 3.50-4.49 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์

1 หลักสูตรต้องค านึงถึงศักยภาพ

ของพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อการท างาน

ของบัณฑิตในท้องถ่ิน

100 0 5.00 5.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

2 หลักสูตรควรเกิดจากการมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับ

มหาวิทยาลัย

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

3 ผลิตหลักสูตรท่ีมีความ

หลากหลาย เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียน เช่น 

หลักสูตรส าหรับผู้สูงอายุ 

หลักสูตรระยะส้ันท่ีต้องการ

ใบรับรองวิชาชีพ

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

4 เน้นจัดท าหลักสูตรสหกิจศึกษา

ให้มากข้ึน เพ่ือผู้เรียนจะได้

สัมผัสการท างานจริง

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

5 หลักสูตรต้องมีเป้าหมาย

ชัดเจนเพ่ือสร้างบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

6 จัดท าหลักสูตรท่ีเน้นสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับ

อุตสาหกรรม

100 0 5.00 5.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

7 สาขาวิชาท่ีเปิดสอนต้อง

ค านึงถึงความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และ

ความสามารถในการหางาน

ท าของบัณฑิตด้วย

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

8 การสร้างหลักสูตรควรให้กลุ่ม

อุตสาหกรรมหรือผู้ใช้บัณฑิต

เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

100 0 4.00 3.00 1.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

9 จัดท าหลักสูตรเพ่ือรองรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

10 มีหลักสูตรเชิงบูรณาการ

ระหว่างคณะต่างๆ ให้มากข้ึน

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

ด้านท่ี 3 ยุทธ ศ าสตร์การ พัฒนา

หลักสูตรการ เรี ยนการสอน

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน
(Md)≥3.5

ค วาม

สอดค ล้องข อง

ค วามเห็น

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต
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ตารางที่ 15 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

11 มีหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน TQF 96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง
12 หลักสูตรต้องก าหนดให้

นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา

เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

13 การจัดท าหลักสูตรควรมีความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

14 การจัดท าหลักสูตรต้อง

ค านึงถึงความพร้อม ความ

ถนัด ศักยภาพ และทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัย

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

15 ควรจัดท าหลักสูตรนานาชาติ

เพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติ

100 0 5.00 5.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

16 มีเครือข่ายความร่วมมือใน

การพัฒนาหลักสูตรกับ

สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและ

ต่างประเทศ

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

17 หลักสูตรต้องส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง

100 0 4.00 3.00 1.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

18 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้น

ภาวะความเป็นผู้น า การเอา

ตัวรอด การท างานเป็นทีม

และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

19 มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในการสอนและ

สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ

นักศึกษาไอย่างมีประสิทธิภาพ

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

20 ต้องมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ี

พร้อมส าหรับการเรียนการสอน

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

21 มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

กับการเรียนการสอน

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

22 ก าหนดให้มีหลักสูตร

นานาชาติหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

 และมีอาจารย์ประจ าท่ีเป็น

เจ้าของภาษาด้วย

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้องข อง

ค วามเห็น

ด้านท่ี 3 ยุทธ ศ าสตร์การ พัฒนา

หลักสูตรการ เรี ยนการสอน

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน
(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5
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ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในระดับ

มากถึงมากที่สุด (Md≥3.5) และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ในทุกแนวโน้ม     

(มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5)  

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่

เน้นการวิจัยเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด สร้างนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มุ่งเน้น

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถสร้างรายได้ สร้างงานสร้างสรรค์เพ่ือแข่งขันกับ

หน่วยงานอื่นได้เพราะงานสร้างสรรค์เป็นงานเฉพาะบุคคล ลอกเลียนแบบได้ยาก อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่ามัธยฐานอยูในช่วง 4.50-5.00 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความโดดเด่นเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้สู่

ชุมชน มุ่งเน้นให้น าผลงานวิจัยไปให้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมให้ได้มากที่สุด        

มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ชัดเจน นักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องมี

หน่วยงานให้ความรู้ในการท าวิจัยและทีมท่ีปรึกษา เช่น คลินิกนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม

ให้อาจารย์ท างานวิจัยแบบบูรณาการระหว่างคณะ หรือระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น สร้างความ

ร่วมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาหลัก สร้างความร่วมมือทางการวิจัย และงานวิชาการ

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สร้างแรงจูงใจด้วยการให้ค่าตอบแทน และ       

น าผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ สร้างขวัญและ

ก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างความตระหนัก

ให้อาจารย์ท าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้มากขึ้น มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน     

ให้ค าปรึกษา และหาแหล่งเงินในการท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ท างานวิจัยที่ตอบโจทก์สังคม            

มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  และจะต้องจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา เพ่ือสามารถน าไปต่อยอดได้ในอนาคต  

เน้นงานวิจัยใหม่แตกต่างจากคนอ่ืน สามารถสร้างประโยชน์ ต่อยอดและขายได้ ส่งเสริมการพัฒนา

งานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และน าผลงานการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ 

เชิงนโยบาย การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary)               

ที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ควรพัฒนา Cluster งานวิจัยในด้านที่มหาวิทยาลัย

มีศักยภาพและแตกต่างหน่วยงานอ่ืน เช่น ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 

พัฒนาอาจารย์ไปร่วมกับภาคอุตสาหกรรม  บุคลากรวิจัยต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ สนใจในการพัฒนาสิ่งใหม่
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อย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือคิดค้นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ควรขับเคลื่อน

เครือข่ายวิจัยและสร้างระบบสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากขึ้น พัฒนา

ภาคีวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ ท้องถิ่น/ชุมชน สถาบันวิจัย 

เครือข่ายอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือเสาะแสวงหาแหล่งเงินงบประมาณและ   

การท าโครงการวิจัยขนาดใหญ่ร่วมกัน มีโอกาสความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 

3.50-4.49 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 
 

 

ตารางที่ 16 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่เน้นการ

วิจัยเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด 

สร้างนวัตกรรม และสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

2 มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

ความโดดเด่นเพ่ือพัฒนาองค์

ความรู้สู่ชุมชน

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

3 มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรม และสามารถ

สร้างรายได้

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

4 มุ่งเน้นให้น าผลงานวิจัยไปให้

ให้เกิดประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์และเชิงสังคมให้

ได้มากท่ีสุด

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

5 มีนโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนางานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท่ีชัดเจน

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

6 นักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องมี

หน่วยงานให้ความรู้ในการท า

วิจัยและทีมท่ีปรึกษา เช่น 

คลีนิกนักวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา

100 0 5.00 5.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

ด้านท่ี 4 ยุทธ ศ าสตร์การ พัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรร ค์

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน

(Md)≥3.5

ค วาม

สอดค ล้องข อง

ค วามเห็น

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต
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ตารางที่ 16 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

7 ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย

แบบบูรณาการระหว่างคณะ 

หรือระหว่างหน่วยงานให้มาก

ข้ึน

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

8 สร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนา

งานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา

หลัก

100 0 4.00 3.00 1.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

9 สร้างความร่วมมือทางการวิจัย

 และงานวิชาการในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลท้ัง  9 แห่ง

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

10 สร้างแรงจูงใจด้วยการให้

ค่าตอบแทน และน า

ผลงานวิจัยท่ีใช้ประโยชน์ได้

จริงมาเป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

11 สร้างขวัญและก าลังใจและยก

ย่องนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ดีเด่นให้เป็นท่ี

ประจักษ์

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

12 สร้างความตระหนักให้

อาจารย์ท าวิจัยเก่ียวกับการ

เรียนการสอนให้มากข้ึน

98 2 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

13 มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริม

 สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และ

หาแหล่งเงินในการท างานวิจัย

อย่างต่อเน่ือง

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

14 ท างานวิจัยท่ีตอบโจทก์สังคม 

มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

และจะต้องจดลิขสิทธ์ิทาง

ปัญญา เพ่ือสามารถน าไปต่อ

ยอดได้ในอนาคต

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้องข อง

ค วามเห็น

ด้านท่ี 4 ยุทธ ศ าสตร์การ พัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรร ค์

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน
(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5
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ตารางที่ 16 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

15 เน้นงานวิจัยใหม่แตกต่างจาก

คนอ่ืน สามารถสร้างประโยชน์

 ต่อยอดและขายได้

100 0 5.00 5.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

16 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่

การสร้างนวัตกรรม และน า

ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม

ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

และเชิงนโยบาย

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

17 การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมในลักษณะสหสาขา

วิชาชีพ (Multidisciplinary) 

ท่ีตอบสนองความต้องการของ

สถานประกอบการ

100 0 4.00 3.00 1.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

18 ควรพัฒนา Cluster งานวิจัย

ในด้านท่ีมหาวิทยาลัยมี

ศักยภาพและแตกต่าง

หน่วยงานอ่ืน เช่น ด้าน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

19 สร้างงานสร้างสรรค์เพ่ือ

แข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนได้

เพราะงานสร้างสรรค์เป็นงาน

เฉพาะบุคคล ลอกเลียนแบบ

ได้ยาก

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

20 ท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

 พัฒนาอาจารย์ไปร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

21 บุคลากรวิจัยต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ 

สนใจในการพัฒนาส่ิงใหม่

อย่างต่อเน่ือง มีความคิด

สร้างสรรค์ เพ่ือคิดค้นองค์

ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ

100 0 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

ด้านท่ี 4 ยุทธ ศ าสตร์การ พัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรร ค์

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน
(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้องข อง

ค วามเห็น
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ตารางที่ 16 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

22 ควรขับเคล่ือนเครือข่ายวิจัย

และสร้างระบบสนับสนุนให้มี

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติมากข้ึน

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

23 พัฒนาภาคีวิจัยร่วมกับภาค

ส่วนต่าง ๆ ท้ัง

ภาคอุตสาหกรรม สมาคม

วิชาชีพ ท้องถ่ิน/ชุมชน 

สถาบันวิจัย เครือข่าย

อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย

ในต่างประเทศ เพ่ือเสาะ

แสวงหาแหล่งเงินงบประมาณ

และการท าโครงการวิจัยขนาด

ใหญ่ร่วมกัน

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้องข อง

ค วามเห็น

ด้านท่ี 4 ยุทธ ศ าสตร์การ พัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรร ค์

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน

(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

 
 

ด้านที ่5 ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสเป็นไปได้อยู่

ในระดับมากถึงมากที่สุด (Md≥3.5) และผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ใน        

ทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม 

(QR≤1.5)  

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ก าหนด

กรอบการพัฒนาบุคลากรให้ เชื่อมโยงกับทิศทาง โครงสร้าง และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย ก าหนดแนวทางในสายอาชีพหรือขั้นตอนในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและ  

ระยะยาว บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีจุดเด่นสามารถท างานได้

หลายอย่าง มหาวิทยาลัยต้องสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่ามัธยฐานอยูในช่วง 4.50-5.00 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 
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ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เกิดความช านาญในสายอาชีพ อาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนาความรู้ เพ่ือให้ทันกับเทคโนโล ยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 

มหาวิทยาลัยต้องก าหนดคุณลักษณะของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน และบุคลากรต้องท างาน

เชิงรุก มีทักษะเฉพาะมากขึ้น อาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ และสร้างานวิจัยเพ่ือรองรับ

ความต้องการของสถานประกอบการ จัดเวทีการสัมมนา การประชุมทางวิชาการในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ ก าหนดเกณฑ์การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับศักยภาพอาจารย์และพนักงาน

อย่างชัดเจน สร้างกลไกการพัฒนา การให้รางวัล และการตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของ

อาจารย์ พิจารณาความดีความชอบหรือการให้รางวัลต้องเน้นที่สมรรถนะ ประเมินตามสภาพจริง 

และเป็นธรรม บุคลากรต้องมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดี มีโอกาสความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.50-4.49 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 
 

 

ตารางที่ 17 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 ก าหนดกรอบการพัฒนา

บุคลากรให้เช่ือมโยงกับทิศทาง

 โครงสร้าง และยุทธศาสตร์

การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

2 ก าหนดแนวทางในสายอาชีพ

หรือข้ันตอนในการพัฒนา

บุคลากรท้ังในระยะส้ันและ

ระยะยาว

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

3 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เกิด

ความช านาญในสายอาชีพ

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

4 บุคลากรท้ังสายวิชาการและ

สายสนับสนุนจะต้องพัฒนา

ตัวเองให้มีจุดเด่นสามารถ

ท างานได้หลายอย่าง

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

5 อาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาต้องพัฒนาความรู้

เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ๆ

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

ด้านท่ี 5 ยุทธ ศ าสตร์การ พัฒนา

อาจาร ย์และบุค ลากร

ทางการ ศึ กษา

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน

(Md)≥3.5

ค วาม

สอดค ล้องข อง

ค วามเห็น

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต
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ตารางที่ 17 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

6 มหาวิทยาลัยต้องก าหนด

คุณลักษณะของบุคลากรในแต่

ละต าแหน่งให้ชัดเจน และ

บุคลากรต้องท างานเชิงรุก มี

ทักษะเฉพาะมากข้ึน

100 0 5.00 5.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

7 อาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถาน

ประกอบการ และสร้างานวิจัย

เพ่ือรองรับความต้องการของ

สถานประกอบการ

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

8 มหาวิทยาลัยต้องสร้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ให้แก่บุคลากร

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

9 จัดเวทีการสัมมนา การ

ประชุมทางวิชาการใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ

98 2 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

10 ก าหนดเกณฑ์การท าผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือยกระดับ

ศักยภาพอาจารย์และ

พนักงานอย่างชัดเจน

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

11 สร้างกลไกการพัฒนา การให้

รางวัล และการตอบสนองต่อ

ความต้องการพ้ืนฐานของ

อาจารย์

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

12 พิจารณาความดีความชอบ

หรือการให้รางวัลต้องเน้นท่ี

สมรรถนะ ประเมินตามสภาพ

จริง และเป็นธรรม

100 0 4.00 4.00 0.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

13 บุคลากรต้องมีความสุขและมี

ความเป็นอยู่ท่ีดี

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้องข อง

ค วามเห็น

ด้านท่ี 5 ยุทธ ศ าสตร์การ พัฒนา

อาจาร ย์และบุค ลากร

ทางการ ศึ กษา

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน

(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5
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ด้านที่ 6 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ใน

ระดับมากถึงมากที่ สุด  (Md≥3.5) และผู้ เชี่ ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นแนวโน้มพึงประสงค์                

ในทุกแนวโน้ม (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม 

(QR≤1.5)  

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ควรสร้างเครือข่ายร่วมกันในการก าหนดนโยบาย ภารกิจ และ

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน มหาวิทยาลัยต้องสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและ

ต่างประเทศอยู่ในระดับมากที่สุด ค่ามัธยฐานอยูในช่วง 4.50-5.00 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า มีการจัดประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตร ท าข้อตกลง

ร่วมกัน บันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยลงนามกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

มหาวิทยาลัยต้องท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชการ  (MOU และ MOA) เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

คณาจารย์ งานวิจัย กับหน่วยงานภายนอก สร้างความร่วมมือและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง               

มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ให้นักศึกษาต่างชาติมาอยู่กับเรา และนักศึกษาเราไปอยู่กับประเทศที่เรา

ท าความร่วมมือไว้ และให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตได้ มหาวิทยาลัยถึงจะพัฒนาไปสู่สากลได้เร็วขึ้น    

สร้างความร่วมมือแบบนวัตวิถี คือ ส่งเสริมสิ่งที่เป็นชีวิตประจ าวัน แต่ใช้เทคโนโลยีไปช่วย Impact 

ต้องตอบสนองนโยบายของชาติ เพ่ือเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ า ความยากจน ลดการย้าย  

ถิ่นฐาน ไม่ต้องการให้สังคมเมืองกับชนบทแตกต่างกันมาก สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาคน หรือการพัฒนาวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ สร้างเครือข่าย       

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือพัฒนาร่วมกันมีโอกาสความเป็นไปได้อยู่ในระดับ

มาก ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.50-4.49 และผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม 

(QR≤1.5) 

 

 



142 
 

ตารางที่ 18 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลท้ัง 9 แห่ง ควรสร้าง

เครือข่ายร่วมกันในการ

ก าหนดนโยบาย ภารกิจ และ

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

2 มหาวิทยาลัยต้องสร้าง

เครือข่ายระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาท้ังภายใน

และต่างประเทศ

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

3 มีการจัดประชุมสัมมนาและ

การเข้าร่วมหลักสูตร ท า

ข้อตกลงร่วมกัน บันทึกความ

ร่วมมือทางวิชาการท่ี

มหาวิทยาลัยลงนามกับ

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

98 2 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

4 มหาวิทยาลัยต้องท าบันทึก

ข้อตกลงร่วมมือทางวิชการ  

(MOU และ MOA) เพ่ือ

แลกเปล่ียนนักศึกษา 

คณาจารย์ งานวิจัย กับ

หน่วยงานภายนอก

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

5 สร้างความร่วมมือและมี

กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง มีการ

แลกเปล่ียนนักศึกษา ให้

นักศึกษาต่างชาติมาอยู่กับเรา 

และนักศึกษาเราไปอยู่กับ

ประเทศท่ีเราท าความร่วมมือ

ไว้ และให้มีการเทียบโอน

หน่วยกิตได้ มหาวิทยาลัยถึง

จะพัฒนาไปสู่สากลได้เร็วข้ึน

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

ด้านท่ี 6 ยุทธ ศ าสตร์การสร้ าง

ค วามร่วมมือทางวิช าการ

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน
(Md)≥3.5

ค วาม

สอดค ล้องข อง

ค วามเห็น

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต
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ตารางที่ 18 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

6 สร้างความร่วมมือแบบนวัตวิถี

 คือ ส่งเสริมส่งเสริมส่ิงท่ีเป็น

ชีวิตประจ าวัน แต่ใช้

เทคโนโลยีไปช่วย Impact 

ต้องตอบสนองนโยบายของ

ชาติ เพ่ือเป้าหมายในการลด

ความเหล่ือมล้ า ความยากจน 

ลดการย้ายถ่ินฐาน ไม่ต้องการ

ให้สังคมเมืองกับชนบท

แตกต่างกันมาก

100 0 5.00 5.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

7 สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนาคน หรือ

การพัฒนาวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยท้ังในและ

ต่างประเทศ

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี

จังหวัดเพ่ือพัฒนาร่วมกัน

100 0 4.00 3.00 1.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้องข อง

ค วามเห็น

ด้านท่ี 6 ยุทธ ศ าสตร์การสร้ าง

ค วามร่วมมือทางวิช าการ

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน
(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

 

ด้านที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในระดับมากถึง

มากที่สุด (Md≥3.5) และผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นแนวโน้มพึงประสงค์ ในทุกแนวโน้ม              

(มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5)  

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ต้องมีระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล ทั้งเชิงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ค่ามัธยฐานอยูในช่วง 4.50-5.00 และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละ

แนวโน้ม (QR≤1.5) 
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ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า น าหลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนาหรือค าสอนมาใช้กับ

บุคลากรทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร           

สภามหาวิทยาลัยต้องตระหนัก รับผิดชอบในการสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้น ต้อง

ปรับทัศนคติของบุคลากรให้เห็นความส าคัญต่อส่วนรวม ซื่อสัตย์ และรักองค์กร มีระบบการจูงใจให้

บุคลากรได้ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยจนประสบผลส าเร็จ โดยการยกย่อง และการให้    

ความดีความชอบ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

และประสิทธิภาพสูงสุด การจัดสรรงบประมาณต้องค านึงประโยชน์ส่วนรวมและความคุ้มค่า มีโอกาส

ความเป็นไปได้อยู่ ในระดับมาก ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.50-4.49 และผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็น

สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR≤1.5) 
 

ตารางที่ 19 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 ต้องมีระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล ท้ังเชิง

นโยบาย การปฏิบัติงาน และ

การเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

2 น าหลักการบริหารตามแนว

พุทธศาสนาหรือค าสอนมาใช้

กับบุคลากรทุกระดับ

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

3 น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

95 5 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

4 สภามหาวิทยาลัยต้องตระหนัก

 รับผิดชอบในการสร้างธรร

มาภิบาลในมหาวิทยาลัยให้

เกิดข้ึน

96 4 4.00 4.00 0.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

5 ต้องปรับทัศนคติของบุคลากร

ให้เห็นความส าคัญต่อส่วนรวม

 ซ่ือสัตย์ และรักองค์กร

100 0 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

6 มีระบบการจูงใจให้บุคลากร

ได้ปฏฺบัติตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยจนประสบ

ผลส าเร็จ โดยการยกย่อง และ

การให้ความดีความชอบ

100 0 5.00 5.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

ด้านท่ี 7 ยุทธ ศ าสตร์การบริหาร

จัดการองค์ กร ท่ีดี

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน
(Md)≥3.5

ค วาม

สอดค ล้อง

ข องค วามเห็น

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต
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ตารางที่ 19 แสดงผลการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี (ต่อ) 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

7 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถ

ดึงศักยภาพของบุคลากร

ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

และประสิทธิภาพสูงสุด

98 2 4.00 4.00 1.00 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

8 การจัดสรรงบประมาณต้อง

ค านึงประโยชน์ส่วนรวมและ

ความคุ้มค่า

100 0 4.00 3.00 1.50 มาก พึงประสงค์ สอดคล้อง

9 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้

ข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย า และ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

100 0 5.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด พึงประสงค์ สอดคล้อง

โอกาส

ค วาม

เป็นไปได้

ภาพ

อนาค ต

ค วาม

สอดค ล้อง

ข องค วามเห็น

ด้านท่ี 7 ยุทธ ศ าสตร์การบริหาร

จัดการองค์ กร ท่ีดี

ภาพอนาค ต(%) มัธ ยฐาน

(Md)≥3.5

ฐาน

นิยม

(Mo)

Q3-Q1

≤1.5
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในทศวรรษหน้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตน โกสินทร์  ด้ วยวิธีวิ จั ยแบบEDFR ( Ethnographic Delphi Future 
research) ขั้นตอนในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาเอกสาร และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าร่างประเด็นแนวโน้มตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนการวิจัยแบบ 
EDFR มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดและเตรียมผู้ เชี่ยวชาญ 2) การสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ            
3) การวิ เคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  4) การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือสร้าง
แบบสอบถาม 5) การสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ และ 6) การเขียนภาพอนาคต
จากการวิเคราะห์และคัดเลือกแนวโน้มตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกันใน
ระดับมากขึ้นไป คือ แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป แนวโน้มที่มีความสอดคล้องกันตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.5 และแนวโน้มที่พึงประสงค์ที่มีค่าระดับร้อยละ 
85 ขึ้นไป ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
1. สรุปผลการวิจัย 
 1.1 สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้มที่พึงประสงค์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือ EDFR 
ในรอบท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 50 คน และวิเคราะห์ประเด็นตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญตามประเด็นที่พัฒนาจากระยะที่ 1 โดยพิจารณาจากความเห็นที่สอดคล้องกัน จากผลของ
การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ด้านการก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร  ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นว่าแนวโน้มที่พึงประสงค์และโอกาสที่เป็นไปได้ คือ 1) ประเด็นความสอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และบริบททางสังคม ในการก าหนดนโยบายต้องก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และความต้องการของตลาดแรงงาน โดย ศึกษา            
กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี บริบทของสภาการศึกษา สถานประกอบการ และดูแนวโน้มอาชีพ            
โดยจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคน มีความยืดหยุ่น และเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีนโยบายในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 70% ด้านเทคโนโลยี 30% 
มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 และตอบโจทก์การพัฒนาประเทศ      
เพ่ิมศักยภาพด้านก าลังคน เน้นผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติชั้นสูง และการก าหนดนโยบายต้อง
ก าหนดให้มีความชัดเจนและต้องสามารถสื่อสารให้คนในองค์กรรับรู้และมองภาพในอนาคตให้เป็น
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ภาพเดียวกัน 2) ประเด็นการมีส่วนร่วม การก าหนดนโยบายจะต้องมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันก าหนดนโยบาย และนโยบายต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 3) ประเด็นหลักธรรมาภิบาล การบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารจะต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารและปกครองเพ่ือให้การบริหารงานนั้นส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะหลักธรรมาภิบาลยึดหลักการท างานที่มีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม           
หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหาร
มหาวิทยาลัยท าให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพได้  4) ประเด็นการแปลงแผน     

สู่การปฏิบัติ การถ่ายทอดเป้าหมายจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจของคนซึ่งถือเป็น        
ผู้ปฏิบัติก่อนว่าเป้าหมายนั่นมีความส าคัญต่อองค์กรและบุคลากรอย่างไร การถ่ายทอดเป้าหมาย
ที่ดี คือการที่ทุกคนต้องรับรู้และเข้าใจเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะถ่ายทอดเป้าหมายจากบน
ลงล่าง และให้บุคลการทุกคนสามารถปฏิบัติงานเพ่ือสนองต่อเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย          
การถ่ายทอดเป้าหมายควรสร้างแอพพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ถ่ายทอดเชิงระบบเป็น
ยุทธศาสตร์เชิงเทคโนโลยีและคนควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน และควบคุมได้ง่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และนโยบายในยุคถัดไปต้องพัฒนาคนอย่างรวดเร็ว คนต้องท างานได้ในหลายบทบาทหน้าที่จึงจะช่วย
พัฒนามหาวิทยาลัยได้ 5) ประเด็นการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ ควรมีการทบทวนนโยบาย
อย่างมีระบบ ซึ่งอย่างจะเริ่มต้นทบทวนจากข้างล่างขึ้นข้างบน เช่น จากสาขาไปคณะ จากคณะไป
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นั่นสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้จริง  และ 6) ประเด็น          
การติดตามประเมินผล การก ากับดูแลองค์กรและการติดตามประเมินผล จะต้องมุ่งเน้นที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ความเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นและท าการประเมินเชิงนโยบาย และผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการควบคุมมหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
 ด้านที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้ม   
ที่พึงประสงค์และโอกาสที่เป็นไปได้ คือ 1) ประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การพัฒนาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยต้องค านึงคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยก าหนดให้ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุม   
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 2. มีความรู้ 3. มีทักษะทางปัญญา 4. มีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ IT อย่างไรก็ตามบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ควรมุ่งเน้นบัณฑิต
นักปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้จริง และต้องมีทักษะทางด้านภาษาและใช้สารสนเทศในการท างานได้             
2) ประเด็นการผลิตนักศึกษาแบบองค์รวม จะต้องประกอบด้วยทักษะ 2 ทักษะหลักๆ คือ 1. ทักษะ
อาชีพ (Hard Skills) คือ ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท างาน จะต้องสุข ดี เก่ง 2. ทักษะคน (Soft 
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Skills) คือทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคน เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและอารมณ์เป็น
หลักซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีหลักๆ อยู่ 4 ด้าน คือ 1. ทักษะในการสื่อสาร
และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 2. ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถเป็นผู้น าได้รู้ว่าสถานการณ์ไหน
ควรท าอย่างไร และสามารถท างานเป็นทีมกับผู้ อ่ืนได้ 3. ทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะ          
ในการแก้ปัญหาได้ดี 4. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
แก้ปัญหา ซึ่งทักษะทั้ง 2 ตัวนี้ต้องมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน มหาวิทยาลัยควรเน้นผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และพัฒนาในเรื่องภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเข้ากับยุค Thailand 4.0 และมุ่งเน้นให้ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทุกเรื่อง
จะต้องมีการพัฒนาร่วมกันเป็นองค์รวม 3) ประเด็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยต้องมี
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา พัฒนาทั้งวิชาการและวิชาชีพควบคู่กันไป พัฒนาประสบการณ์
โดยการท างานจริงในสถานประกอบการหรือศึกษาดูงานในสถานประกอบการ อีกทั้งควรสนับสนุน
งบประมาณให้นักศึกษาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ และควรมี
กิจกรรมให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 4) ประเด็นการรับนักศึกษา กระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา ควรจะมีการสมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์เข้ามาใช้ และคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ    
เรียนดี มีความสามารถพิเศษเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย อีกทั้งมหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนด
แผนการรับนักศึกษา และมีการปรับแผนการรับนักศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  และ            
5) ประเด็นการเตรียมนักศึกษาออกสู่สังคมการประกอบการ นักศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะบัณฑิตใน
อนาคต คือ ต้องมีความรู้เฉพาะทางที่ช านาญ รู้จริง ปฏิบัติ และประยุกต์ได้จริง  และนักศึกษาต้องมี
การใช้ภาษาที่นอกเหนือจากภาษาไทยได้ เช่น ภาษาอาเซียน และที่ส าคัญนักศึกษาต้องมีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ส าคัญนักศึกษาจะต้องมีทักษะทางสังคมด้วย เช่น มีความมุ่งมั่น 
มีระเบียบวินัย มีความพากเพียร อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี มีความเป็นผู้น า มีความยืดหยุ่น เป็นคนดี        
มีความรับผิดชอบ รู้จักให้อภัย และมีความอดทนในการท างาน 
 ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้ม         
ที่พึงประสงค์และโอกาสที่เป็นไปได้ คือ 1) ประเด็นการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ   
สถานประกอบการ การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นยอมรับต้องศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และ
หลักสูตรต้องมุ่งเน้นให้มีการพัฒนานักศึกษาและคนให้มีสมรรถนะตามสายวิชาชีพที่แข็งแกร่ง 
หลักสูตรที่ดีต้องสามารถบูรณาการและสร้างความร่วมมือกับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ มหาวิทยาลัยควร
จัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning คือการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสาน   
การท างานให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสอนและการท างาน         
เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด การท างานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 2) ประเด็นหลักสูตรเฉพาะทาง 
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ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มหาวิทยาลัยต้องสร้างหลักสูตรที่มีความหลากหลายเพ่ือ
ตอบโจทก์ความต้องการดังกล่าว อาทิเช่น หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร
เกี่ยวกับนวัตกรรม หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ หลักสูตรเฉพาะทางส าหรับศิษย์เก่า ที่เป็นหลักสูตร
ระยะสั้น ที่ให้ใบรับรอง Certificate เพ่ือประกอบวิชาชีพ หรือเพ่ือเติมเต็มและต่อยอดองค์ความรู้   
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการท างานต่อไป 3) ประเด็นหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยจะต้องเตรียม  
ความพร้อมในการเข้าสู่ความเป็นสากล ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน และอุปกรณ์ 
โดยเฉพาะควรมุ่งเน้นด้านภาษาให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และสามารถสื่อสารได้  
 ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้ม       
ที่พึงประสงค์และโอกาสที่เป็นไปได้ คือ 1) ประเด็นด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน และประเทศ 
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และน าผลงานการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยที่ตอบโจทก์สังคม มีประโยชน์            
ในเชิงพาณิชย์  และจะต้องจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา เพ่ือสามารถน าไปต่อยอดได้ในอนาคต เน้นงานวิจัย
ใหม่แตกต่างจากคนอ่ืน และสร้างงานวิจัย นวัตกรรมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) 
ที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยควรพัฒนา Cluster งานวิจัยใน
ด้านที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและแตกต่างหน่วยงานอ่ืน เช่น ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพราะ  
งานสร้างสรรค์เป็นงานเฉพาะบุคคล ลอกเลียนแบบได้ยาก 2) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรวิจัย 
บุคลากรวิจัยต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ สนใจในการพัฒนาสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือคิดค้น
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือน าไปพัฒนาประเทศได้มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควร      
ให้รางวัลส่งเสริมเชิดชูนักวิจัย 3) ประเด็นด้านการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์        
ควรขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยและสร้างระบบสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
มากขึ้น และพัฒนาภาคีวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ ท้องถิ่น/
ชุมชน สถาบันวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือเสาะแสวงหาแหล่งเงิน
งบประมาณและการท าโครงการวิจัยขนาดใหญ่ร่วมกัน และมหาวิทยาลัยควรท าความร่วมมือกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 4) ประเด็นด้านการวิจัยการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ควรสร้างระบบให้อาจารย์สามารถไปท างานภาคอุตสาหกรรม และให้มีการเชื่อมโยงงานวิจัยกับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างระบบการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนที่ชัดเจน โดยเฉพาะระบบวิจัย ในบัณฑิตศึกษาและการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาในโครงงาน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 5) ประเด็นจัดตั้งหน่วยงานวิจัย ควรต่อยอดสถาบันวิจัยและพัฒนาให้
สามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติในหัวข้อยุทธศาสตร์การวิจัย และก าหนดสัดส่วนของงบประมาณ
และกลไกที่จะสนับสนุนโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  
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 ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า
แนวโน้มที่พึงประสงค์และโอกาสที่เป็นไปได้ คือ 1) ประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยต้องก าหนดคุณลักษณะของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน 
และบุคลากรต้องท างานเชิงรุก มีทักษะเฉพาะมากขึ้น สามารถท างานได้หลายหน้าที่ ใฝ่รู้ตลอดเวลา 
และมีความรักองค์กร อีกทั้งมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เกิดความช านาญในสายอาชีพ 
ทั้งนี้ต้องท างานวิจัย ท าการสอน และพัฒนาวิธีการสอนอยู่ตลอดเวลา 2) ประเด็นทักษะวิชาชีพ
เฉพาะทาง เพ่ิมทักษะวิชาชีพให้แก่อาจารย์ท าได้โดยให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ และ
สามารถสร้างานวิจัยเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ 3) ประเด็นการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร เช่น สายวิชาการ
สนับสนุนให้ท าต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์      
ส่วนสายสนับสนุนให้ท าต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
สามารถพัฒนาไปได้เร็วขึ้น และ 4) ประเด็นด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ บุคลากรต้องมีความสุข
และความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสวัสดิการ การให้ขวัญก าลังใจ การให้รางวัล มหาวิทยาลัย
ต้องมกีารก าหนดนโยบายให้ชัดเจน  
 ด้านที่ 6 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้ม
ที่พึงประสงค์และโอกาสที่เป็นไปได้ คือ 1) ประเด็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ควรมีการจัดประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตร ท าข้อตกลงร่วมกัน บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการที่มหาวิทยาลัยลงนามกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  2) ประเด็นเครือข่ายความร่วมมือ           
ในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยต้องท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือ        
ทางวิชาการ (MOU และ MOA) เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ งานวิจัย กับหน่วยงานภายนอก 
3) ประเด็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยต้องมีความสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ มิใช่เพียงเยี่ยมเยือน แต่ควรสร้างความร่วมมือและมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตได้ มหาวิทยาลัยถึงจะพัฒนา
ไปสู่สากลได้เร็วขึ้นและ 4) ประเด็นเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มหาวิทยาลัย
ต้องสร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงการท างานไว้ในหลายๆมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยในเครืออุดมศึกษาด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสร้างความร่วมมือ
แบบนวัตวิถี  คือ ส่ งเสริมส่งเสริมสิ่ งที่ เป็นชีวิตประจ าวัน  แต่ ใช้ เทคโนโลยี ไปช่วย Impact              
ต้องตอบสนองนโยบายของชาติ เพ่ือเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ า ความยากจน ลดการย้ายถิ่น
ฐาน ไม่ต้องการให้สังคมเมืองกับชนบทแตกต่างกันมาก  
 ด้านที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่พึงประสงค์
และโอกาสที่เป็นไปได้ คือ 1) ประเด็นการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การบริหารมหาวิทยาลัยต้อง
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อาศัยหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ ดั งนี้  1. ประสิทธิผล  (Effectiveness) หมายถึง               
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตาม     
แนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ 4. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมาย    
ที่ก าหนดไว้ 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี      
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ     
เสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง 
การถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ           
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย  9. หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง     
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย /หญิงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และ10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)หมายถึง การหา
ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการ
เพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 2) ประเด็นความรับผิดชอบ 
สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาบุคลากรทุกรูปแบบทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และ
สร้างระบบให้เอ้ืออ านวยต่อการเข้าสู่ต าแหน่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สร้างกลไกและเอกลักษณ์
เพ่ือความภาคภูมิใจในความเป็นราชมงคลรัตนโกสินทร์ตามวัฒนธรรมองค์กรหรือปณิธาน และให้เพ่ิม
เครื่องมือการตรวจวัดสมรรถนะบุคคล โดยใช้ตัวชี้วัดมาควบคุมการท างาน 3) ประเด็นการมีส่วนร่วม
และกระจายอ านาจ บริหารอัตราก าลังคนให้เหมาะสมและเป็นระบบเพียงพอกับภารกิจภายใต้      
การปรับสมดุลของภาระงานทุกมิติ และก าหนดความเชี่ยวชาญบุคคล (สอนหรือวิจัย) เพ่ือผลักดัน  
การสร้างงานตามบทบาทของหน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จ อีกท้ังต้องจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ควรให้
บุคลากรทุกส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความรู้สึกรักองค์กรเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง  
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 1.2 สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้มที่พึงประสงค์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 
โดยใช้แบบสอบถามหรือ EDFR รอบท่ี 2 มีดังนี้ 
 การวิจัยในรอบที่ 2 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวนทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มเดิมตามเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้แบบสอบถามเพ่ือการส ารวจ
แนวโน้มที่ เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่ เป็นไปได้ และยืนยันความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่ได้จาก          
การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามที่ก าหนดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน 
วิ เคราะห์ เพ่ื อหาค่ ามั ธยฐาน  (Median) ฐานนิ ยม (Mode) และค่ า พิ สั ยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range คือค่า Q3-Q1) เป็นรายข้อเพ่ือพิจารณาเลือกแนวโน้มความสอดคล้องตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.5 และแนวโน้มที่พึงประสงค์ที่มีค่าร้อยละ 85 
ขึ้นไป ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กรที่ดี ผู้เชี่ยวชาญ        

มีความเห็นว่า แนวโน้มการก าหนดนโยบายมีโกอาสที่เป็นไปได้มากในระดับ “มากที่สุด” มีความ

สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 2 แนวโน้ม คือ แนวโน้ม 

ความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย แนวโน้มนโยบาย          

มีข้อความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และสอดรับกับความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย         

ส่วนแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับ “มาก” มีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญและเป็นแนวโน้ม        

ที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 22 แนวโน้ม 

ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้ม     

การก าหนดนโยบายมีโกอาสที่เป็นไปได้มากในระดับ “มากที่สุด” มีความสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม 

และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 3 แนวโน้ม คือแนวโน้มบัณฑิตต้องมีทักษะด้านภาษา

และทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ แนวโน้มบัณฑิตต้องเป็นทั้งคนดี คนเก่ง 

และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และแนวโน้มการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่เป็นนักปฏิบัติจริง ๆ 

อดทน สู้งาน แก้ปัญหาได้ดี บัณฑิตต้องมีทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตควบคู่กัน ส่วนแนวโน้ม       

ที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับ “มาก” มีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญและเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ 

จ านวนทั้งหมด 12 แนวโน้ม 

ด้านที่  3 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้ม          

การก าหนดนโยบายมีโกอาสที่เป็นไปได้มากในระดับ “มากที่สุด” มีความสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม 

และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 3 แนวโน้ม คือแนวโน้มหลักสูตรเกิดจากการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัย และผลิตหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ
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ต้องการของผู้เรียน เช่น หลักสูตรส าหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการใบรับรองวิชาชีพ 

หลักสูตรต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  ส่วนแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับ 

“มาก” มีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญและเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 19 แนวโน้ม 

ด้านที่  4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้ม         

การก าหนดนโยบายมีโกอาสที่เป็นไปได้มากในระดับ “มากที่สุด” มีความสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม 

และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 3 แนวโน้ม คือแนวโน้มเน้นการวิจัยเพ่ือการพัฒนา   

ต่อยอด สร้างนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน แนวโน้มเน้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรม และสามารถสร้างรายได้ และแนวโน้มการสร้างงานสร้างสรรค์เพ่ือแข่งขันกับหน่วยงาน

อ่ืนเพราะงานสร้างสรรค์เป็นงานเฉพาะบุคคล ลอกเลียนแบบได้ยาก ส่วนแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้

ในระดับ “มาก” มีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญและเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด     

20 แนวโน้ม 

ด้านที่ 5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้ม

การก าหนดนโยบายมีโกอาสที่เป็นไปได้มากในระดับ “มากที่สุด” มีความสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม 

และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 4 แนวโน้ม คือแนวโน้มก าหนดกรอบการพัฒนา

บุคลากรให้เชื่อมโยงกับทิศทาง โครงสร้าง และยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย แนวโน้ม

ก าหนดแนวทางในสายอาชีพหรือขั้นตอนในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แนวโน้ม

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีจุดเด่นสามารถท างานได้         

หลายอย่าง และแนวโน้มมหาวิทยาลัยต้องสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร             

ส่วนแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับ “มาก” มีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญและเป็นแนวโน้ม 

ที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 9 แนวโน้ม 

ด้านที่ 6 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มการก าหนด

นโยบายมีโกอาสที่เป็นไปได้มากในระดับ “มากที่สุด” มีความสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และ      

เป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 2 แนวโน้ม คือแนวโน้มการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในการก าหนดนโยบาย ภารกิจ และ

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน และแนวโน้มในการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ส่วนแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับ “มาก” มีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญและ

เป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 6 แนวโน้ม 



154 
 

ด้านที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า แนวโน้มการก าหนด

นโยบายมีโกอาสที่เป็นไปได้มากในระดับ “มากที่สุด” มีความสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และ      

เป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 2 แนวโน้ม คือแนวโน้มบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ทั้งเชิงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด       

ส่วนแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับ “มาก” มีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญและเป็นแนวโน้ม  

ที่พึงประสงค์ จ านวนทั้งหมด 7 แนวโน้ม 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตอบเพ่ือยืนยันความคิดเห็นด้านแนวโน้ม      

ที่เป็นไปได้ในระดับมากและมากที่สุด ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ มาตราส่วนประมาณค่า       

5 ช่วงคะแนน แนวโน้มที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป ค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน 1.5 และแนวโน้ม       

ที่พึงประสงค์ร้อยละ 85 ขึ้นไป พบว่าแนวโน้มที่พึงประสงค์และโอกาสความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์    

การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ทั้งหมด 114 แนวโน้ม ดังนี้ 
 

 

ตารางที่ 20 สรุปแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน

ทศวรรษหน้าที่เลือกน าไปใช้ 
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1 การก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และ

ก ากับดูแลองค์กร

24 2 22  - 24  - 24  - 24

2 การผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 15 3 12  - 15  - 15  - 15

3 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 22 3 19  - 22  - 22  - 22

4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 23 3 20  - 23  - 23  - 23

5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 13 4 9  - 13  - 13  - 13

6 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 8 2 6  - 8  - 8  - 8

7 การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 9 2 7  - 9  - 9  - 9

114 19 95 114 114 114รวมจ านวนแนวโน้มท้ังหมด

มีโ อกาสเ ป็นไปไ ด้ พึงประสงค์ ความสอดคล้อง
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2. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ค้นพบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์     
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ดังนี้ 
 2.1 ผลการศึกษาแนวโน้มการบริหารเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า 
  จากการศึกษาเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ค้นพบประเด็นแนวโน้มยุทธศาสตร์     
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยจึงน าเสนอเป็น
ภาพรวมการบริหารเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ได้ดังนี้ 
 จากการวิจัยเรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นทิศทางเชิงยุทธศาสตร์        
การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประกอบการตัดสินใจ      
การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะน าไปใช้โดยตรงหรือน าไป
ประยุกต์ใช้ มีดังนี ้
 การบริหารของมหาวิทยาลัยเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วน 
ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการพัฒนาบุคลากร การบริหารเพ่ือการพัฒนามีลักษณะดั งนี้  1) ความมี อิสระของ
สถาบันอุดมศึกษา 2) บทบาทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  3) การประสาน
ประโยชน์ของคณาจารย์ 4) กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ 5) บทบาทของนักศึกษาที่
มีต่อสถาบันอุดมศึกษา ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2541 อ้างถึงในอุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544)     
กล่าวว่า การบริหารมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยในก ากับ 
มีลักษณะการบริหารงานไม่แตกต่างกัน คือ แนวคิดบริหารมหาวิทยาลัยในลักษณะองค์การมหาชน
อิสระ โดยมอบอ านาจให้แก่องค์กรการบริหารสูงสุด ซึ่งเรียกว่าสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ วิจิตร ศรีสะอ้าน 
(2553) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาใช้รูปแบบการบริหารโดยองค์คณะบุคคลที่เรียกว่า 
Board of Regents หรือ Board of Trustee หรือเรียกย่อ ๆ ว่า Governing Board มีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย              
สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้าน Governance เป็นภารกิจส าคัญของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ   
ความรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบต่อพันธกิจและเป้าหมายของการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
อธิการบดีมีอ านาจหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นภารกิจส าคัญเกี่ยวกับการท าสัญญา      
ความรับผิดชอบบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวคิดของ Martorana and Holli (1963) กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยยังมี
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หน้าที่ในการสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดี และมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นต าแหน่งที่แต่งตั้งขึ้นเพ่ือ
เป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยเป็นประธาน และมีกรรมการสภาตามจ านวนที่เหมาะสม  
 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้น ประเทศต่าง ๆ ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมโดยการปฏิรูปการบริหารอุดมศึกษาเพ่ือวางแนวทางพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) สังเคราะห์ข้อมูลจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติของ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) กล่าวว่า การศึกษาเป็นหัวใจของชาติเป็นการสร้างและ
พัฒนาคนเพ่ืออนาคตของประเทศ ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็น
หลัก ๆ ดังนี้ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดการศึกษาหลาย ๆ รูปแบบ    
หลาย ๆ แนวทาง ให้เป็นกลไกของการแสวงหาความรู้และบ่มเพาะให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ลดความเหลื่อมทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการหา
วิธีการในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ิมขึ้น     
3) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาด้าน
การศึกษาทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพ 4) พัฒนาครูก าหนดยุทธศาสตร์ด้านครูให้ชัดเจน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุม  
ทุกด้านทั้งการผลิตและพัฒนาครู 5) ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งการ
ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือกระจายความเจริญไปสู่เขตภูมิภาค      
6) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 8) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา  
และสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ (2557) กล่าวว่า สิงคโปร์ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็น
แล้วว่า กาปฏิรูปการศึกษา คือ กลไกส าคัญที่จะสร้างศักยภาพของชาติให้สามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศ
ชั้นน าของโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นประเทศที่ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงในยุคเศรษฐกิจถดถอยของ
เอเชีย โดยสิงคโปร์ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การปฏิรูป
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดเป้าหมายพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางระดับโลก ปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริมกลไกทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลก และส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคคล 2) การปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางแห่ง
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) การปฏิรูปนวัตกรรม สิงคโปร์ได้ส่งเสริม        
นักนวัตกรรมเพ่ือประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ๆ ก าหนดแผนพัฒนานวัตกรรม และแผนการให้             
ความช่วยเหลือนักนวัตกรรมในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์จัดตั้งสมาคมนักนวัตกรรม และศูนย์นวัตกรรม     
เชิงยุทธศาสตร์ 4) การพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ก าหนดแผนสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือให้ภาคธุรกิจ
เอกชนจัดฝึกอบรมให้แก่ก าลังแรงงาน เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือแรงงานโดยรัฐให้ความสนับสนุนและ
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ช่วยเหลือด้านงบประมาณ และให้สถาบันการศึกษาทางเทคนิคร่วมกับภาคธุรกิจจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ร่วมกับภาคธุรกิจจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แก่ก าลังแรงงาน เพ่ือยกระดับความรู้และทักษะ
ฝีมือแรงงาน และ 5) การปฏิรูปอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ NUS ได้พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยทั่วโลก และได้ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2000 จะเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก และเป็นศูนย์กลางความ
เป็นเลิศด้านการวิจัย และผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และแพทย์ศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับโลก 
 แนวโน้มการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหน้า มีดังนี้  ส านักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา (2550) กล่าวว่าจากแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551 -2565)        
มีสาระส าคัญ 2 ประการ คือ พัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรม เพ่ิม        
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา
บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2557) กล่าวว่า ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของ
ประเทศไทยกับความร่วมมือด้านการศึกษากับนานาชาติ คือ 1) ประเทศไทยควรค านึงถึงความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับต่างประเทศระดับกระทรวง ระดับองค์กรหลัก ระดับสถาบันกับสถาบัน  เพ่ือ
ผลประโยชน์ในระยะยาวและยั่งยืนของผลการได้รับความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ 
2) วางนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมและการท างาน
ร่วมกันแบบองค์รวม 3) กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดเป้าหมายที่เป็นองค์รวมของความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับต่างประเทศ 4) ปัจจุบันนโยบายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาควรมีทั้งเชิงรุกและ  
เชิ งรับ  และ 5) ประเทศไทยประสบปัญหาการสอนภาษาต่างประเทศใน พ้ืนที่ เนื่ องจาก              
ความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญ และขาดงบประมาณสนับสนุน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2560) ได้น าเสนอแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) เน้นยุทธศาสตร์ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล  คือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ า คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 2) ยุทธศาสตร์การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ      
ทุกประเภท 3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้        
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อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ื อการศึกษา 
สามารถเข้าถึงทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
และ 6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) กล่าวว่า 
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้     
ตลอดชีวิต คือ 1) ต้องพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า และ 2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2.2 ผลการศึกษาบริบทและการบริหารเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 จากการศึกษาบริบท และการบริหารเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง      
2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 การก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลมีกลยุทธ์ในการก าหนดนโยบายมุ่งเน้นที่การตอบสนองพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งนโยบายมีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ    
การถ่ายทอดเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาคมในมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
การบริหารมหาวิทยาลัย มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่หน่วยงาน มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีการติดตามผลการด าเนินงานตารมตัวชี้วัดรายไตรมาส เพื่อรายงาน
ต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย   

ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก าหนด

แนวทางเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้บรรลุเป้าหมาที่ก าหนดไว้ คือ เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งเป็นนักปฏิบัติจริง ๆ อดทน สู้งาน แก้ปัญหาได้ดี เป็นบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพ

และทักษะชีวิตควบคู่กัน และท่ีส าคัญบัณฑิตต้องเป็นคนดีและคนเก่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

ด้านที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่ การก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ (TQF) ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรมีการประกันคุณภาพหลักสูตร

ครบทุกด้าน คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนและ         
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ให้ค าปรึกษานักศึกษา  และหลักสูตรมีความหลากหลายตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร มีการวิพากษ์หลักสูตรทุกหลักสูตร และ           

ทุกหลักสูตรก่อนเปิดด าเนินการสอนต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย      

สภามหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพก่อน จัดกิ จกรรมให้

นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกด้าน   

ด้านที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง

สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรท างานวิจัยเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด สร้างนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้

และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ที่ส าคัญต้องงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถสร้าง

รายได้ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักวิจัย และจัดตั้งหน่วยงานวิจัยที่ดูแลนักวิจัย ให้ค าปรึกษา และ     

ช่วยหาแหล่งเงินทุนให้นักวิจัย ส่งเสริมการท างานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ  หรือร่วมกับ

สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือจัดท าโครงการใหญ่ ๆ และส่งเสริมงานวิจัยใน

ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี  

ด้านที่ 5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

และการก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส ารวจความต้องการในการอบรมของ

บุคลากร และมีการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน และ             

มีการประเมินการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน มีการประเมินทุก 6 เดือน มีระเบียบ ข้อบังคับ ค่านิยมให้

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมีสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกระดับ 

ด้านที่ 6 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีเครือข่าย

ร่วมกันในทุกด้าน มีการประชุมอธิการบดีทั้ง 9 แห่ง เพื่อหาแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา        

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา  

ด้านที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน าหลักการ

บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและกระตุ้นผู้บริหารใช้หลัก

ธรรมาภิบาลในการปกครอง เช่น การบริหารจัดการด้านแผน การด าเนินงานตามแผน และติดตาม 

ผลการด าเนินงานตามแผน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียกับ
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มหาวิทยาลัย มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่าง

สะดวก 

 2.3 แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน
ทศวรรษหน้า  
 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ด้วยกระบวนการวิธีวิจัยแบบ EDFR ผลการศึกษาจาก       
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 และการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และ
คัดเลือกแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็ นสอดคล้องกัน
ทั้งหมด 114 แนวโน้ม จึงน าเสนอภาพอนาคตตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านและประเด็นรอง ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 การก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าการก าหนดนโยบายจะต้องมีการทบทวนทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และนโยบายต้องสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
ชุมชน และตรงกับความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และจะต้องมี       
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดนโยบาย เห็นชอบกฎระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยจะบังคับใช้    
ซึ่งสอดคล้องกับ Martorana and Hollis (1963) กล่าวว่าระบบการบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศ
สาธารณรัฐเยอรมัน องค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยเรียกว่าสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการก าหนดนโยบาย การก ากับดูแล และช่วยสนับสนุนการบริหารงานของ
อธิการบดี และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553) กล่าวว่า การจัดท าแผนกลยุทธ์       
ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบันต้องมาจารการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ต้องเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
ของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ          
จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตน ตุงคสวัสดิ์ (2541) กล่าวว่า หลักส าคัญในการก าหนดนโยบาย คือ    
การเลือกรูปแบบของนโยบายจะต้องแสดงให้เห็นทิศทางการปฏิบัติ เข้าใจง่าย มีความเป็นไปได้   
ในทางปฏิบัติ ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของการพัฒนาอย่างแท้จริง สอดคล้องเชื่อมโยง
กับนโยบายระดับสูงหรือนโยบายที่ เกี่ยวข้อง และการก าหนดนโยบายอยู่บนพ้ืนฐานของ            
หลักธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตาม กฤษณพงศ์ กีรติกร (2554) กล่าวว่า การก าหนดนโยบายและ     
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามมุมมองของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่จะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การรักษาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 2) การวางต าแหน่งที่เหมาะสมของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งของจังหวัด และภูมิภาค และ 3) วิทยาเชตห่างกัน 
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ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการติดต่อและการประสานงาน ในด้านการถ่ายทอดเป้าหมายและการก ากับองค์กร
ที่ดีนั้น ส านักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (2552) กล่าวว่า การถ่ายทอดเป้าหมายเป็น
กระบวนการหนึ่งขอการถ่ายทอดนโยบาย เป้าประสงค์ กรอบทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติระดับสถาบันอุดมศึกษา ระดับคณะ/ส านักและบุคคล มีดังนี้            
1) ค่านิยมหลัก คือคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ก าหนด
ไว้เพ่ือให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 2) ระบบการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการสื่อสารด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 3) แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน     
ทุกฝ่ายได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน 4) แผนที่ยุทธศาสตร์ หมายถึง 
แผนภาพที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการที่สามารถสร้างคุณค่าการด าเนินงานโดย
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของสถาบันสู่       
การปฏิบัติของคณะ/ส านัก 5) สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอโดยจัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ระดับคณะ/ส านัก และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและน าผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และ 6) สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและน าผลการปฏิบัติ         
ตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลส าคัญประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมาย 
สอดคล้องกับส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2560) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่      
การปฏิบัติ ด าเนินการดังนี้ 1) ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบ 
ทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  2) กระจาย      
การพัฒนาลงสู่ พ้ืนที่โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่
ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และประเทศ     
สู่ชุมชน 3) เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 4) ใช้กลไกและเครื่องมือ
การพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ  เอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้         
การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย  หรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อ       
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 5) ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ        
ที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านและแผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
ที่ตอบสนองการพัฒนา  เชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบ  
การติดตามประเมินผล การด าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาแนวทาง        
การพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง และด้านการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ผู้เชี่ยวชาญ         
มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวน ปรับปรุงทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจ 



162 
 

วิสัยทัศน์  ค่านิยมหลัก และความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีการท บทวนระบบ          
การบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนิ นงานที่ดี  ตามแนวคิดของ             
ธงทอง จันทรางศุ (2553) กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริม และผลักดันการปฏิบัติงานตามนโยบาย    
การก ากับดูแลองค์กรที่ดี มีหลักปฏิบัติดังนี้  1) สื่อสารความเข้าใจให้บุคลากรได้รับทราบ และ         
มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีอย่างทั่วถึง 2) จัดระบบการบริหาร          
ธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร และองค์การจะปฏิบัติตามแนวทาง    
การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีอย่างเคร่งครัด 3) ให้บุคลากรรายงานโดยสุจริต      
ถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 4) มีการปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีทุกปีเพื่อให้มีความเหมาะสม
โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ และ 5) องค์การจะมีการวัด และประเมินผลการการปฏิบัติงาน     
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมิน
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของสุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ (2554) กล่าวว่า สมาคม        
สภาสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (AGB) ได้ก าหนดแนวทางในการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ดังนี้  1) สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ        
ในการด าเนินการของสถาบัน สามารถใช้อ านาจหรือตัดสินใจให้เป็นไปตามพันธกิจ 2) ธ ารงไว้ซึ่ง   
ความรับผิดชอบในการพิจารณาพันธกิจของสถาบันด้วยการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่อธิการบดี 
3) พึงมีความมั่นใจว่าเรื่องที่ เกี่ยวกับการเงินและการบริหารจัดการได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง        
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4) พึงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาคม 5) พึงค านึงถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถาบัน 6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ พึงปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนร่วม และ 7) ส าหรับสถาบันที่มีหลายวิทยาเขตควรตกลงเรื่องอ านาจหน้าที่ให้มี     
ความชัดเจน 

ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีทั้งทักษะที่ดีทางวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 
บัณฑิตต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท างานได้ ท างานเป็น เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีทักษะทางด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี และที่ส าคัญต้องเป้นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ปฏิบัติเก่ง และบัณฑิตจะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้
ตลอดเวลา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) กล่าวว่า ประกาศคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริญญา
ตรี สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องก าหนดเป้าหมายและด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
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คุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย  5 ด้าน ดังนี้  1) คุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหา         
ทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น 2) ความรู้     
มีองคค์วามรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพมีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ      
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 3) ทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
สามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้ อมูลที่ได้   
ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหา
สาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ า
และหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือ
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 
ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ งพัฒนาตนเองและอาชีพ 5) ทักษะ          
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา 
สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ   สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกันได้ และประกอบ คุปรัตน์ และบุญศิริ อนันตเศรษฐ (2542) กล่าวว่า การปฏิรูป
อุดมศึกษาในประเทศอังกฤษในด้านการสร้างความเสมอภาคทางอุดมศึกษา และนโยบายการรับ
นักศึกษาใหม่ ที่เรียกว่า emergent students รับนักศึกษาที่ขาดโอกาสและการให้ความส าคัญกับ
นักศึกษา part-time ที่สามารถท างานควบคู่กับการเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับระบบการท างานและ
การเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และ นพ.ก าจร ตติยกวี (2554) กล่าวว่า การผลิต
บัณฑิตในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเพ่ือ
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แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยได้สะดวก เป็นการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาที่
น าไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันการศึกษา ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษานั้น ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นว่าควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา สังคม อารมณ์ และการใช้ชีวิตในสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (2551-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2550) ก าหนดไว้ดังนี้ คือ 1) ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รูปแบบทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม และสมรรถนะพ้ืนฐาน 2) บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและ
ชีวิตจริงเข้ากับหลักสูตร 3) มีระบบวัดผลงานของอาจารย์ในเรื่องการดูแลนักศึกษาทั้งวิชาการ 
กิจกรรม และจริยธรรม 4) เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมส าหรับบัณฑิตในยุคโลกาภิวัตน์     
ด้วยการเพ่ิมความเข้มข้น และประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
(หลักสูตร 2 ภาษา) 5) การเรียนการสอนและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสื่อการตัดสินใจ พัฒนา
ความเป็นผู้น า การแก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม 6) ให้บริการทางการแนะแนวอาชีพและ        
การมีงานท า และเส้นทางอาชีพ 7) การเรียนรู้พ้ืนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม เช่น 
สหกิจศึกษา และ 8) เรียนรู้และเพ่ิมคุณค่าของสังคมพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม ความหลากหลายของ
นักศึกษาต่างวัย ต่างภูมิหลัง  

ด้านที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สังคม และประเทศ ได้แก่ การก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ (TQF) 
ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกด้าน คือ การบริหารหลักสูตร 
ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนและให้ค าปรึกษานักศึกษา และหลักสูตรมีความ
หลากหลายตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร      
ทุกหลักสูตร มีการวิพากษ์หลักสูตรทุกหลักสูตร และทุกหลักสูตรก่อนเปิดด าเนินการสอนต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพก่อน จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกด้าน ซึ่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียน      
การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Study) ที่หลากหลาย เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกห้องเรียน โดยมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้น
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ประเด็นส าคัญดังนี้ 1) การสอนที่เน้นน าผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริง 2) การสอนที่เน้นสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนค้นคว้าก่อนเข้าห้องเรียน 3) การสอนที่เน้นใช้สื่อหลากหลาย 4)การสอนที่มุ่งท าวิจัยเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ 5)การสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจง และ 6) คณาจารย์
จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับแนวคิดของบวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และคณะ 
(2549) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย โดยสภาวิชาการได้ก าหนดแนวทางด้านการเรียน
การสอนที่ส าคัญไว้ 9 ประการ ดังนี้ 1) สร้างบรรยากาศเพ่ือกระตุ้นปัญญา 2) สอดแทรกงานวิจัยใน
ทุกกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น 3) ตระหนักในพลวัตของบริบทสังคมที่ส่งผลกระทบต่ อ
ส่วนร่วม 4) หลักสูตรการเรียนการสอนมีความเป็นสากล 5) เอาใจใส่และสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล 6) ท าให้ความคาดหวังของผู้เรียนและมาตรฐานการจัดการศึกษามีความชัดเจน 
7) เน้นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการทดลอง ปฏิบัติ ให้ข้อมูล ป้อนกลับ และประเมินผล 8) เทคโนโลยี
และทรัพยากรการเรียนรู้ต้องได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษเน้นเรื่องคุณภาพ และ 9) หลักสูตรต้อง
สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าหลักสูตรต้อง
มีความหลากหลายเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน และค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบท
ท้องถิ่น และที่ส าคัญต้องค านึงความพร้อม ความถนัด และศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วย ส่วนด้าน
การเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า หลักสูตรต้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และอาจารย์ต้องมีความเชี่ยวชาญในการสอนและมี เทคนิคการถ่ายทอดเป็นอย่างดี อีกทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2560) ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) ว่าการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยในช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้  
ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้ สูงอายุให้มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ
เพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรท างานวิจัยเพ่ือ    
การพัฒนา ต่อยอด สร้างนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และที่ส าคัญ
ต้องท างานวิจัยเพ่ือตอบโจทก์การพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถสร้างรายได้ จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักวิจัย และจัดตั้งหน่วยงานวิจัยที่ดูแลนักวิจัย ให้ค าปรึกษา และช่วยหาแหล่งเงินทุนให้นักวิจัย 
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ส่งเสริมการท างานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ หรือร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือจัดท าโครงการใหญ่ ๆ และส่งเสริมงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับ    
ปริญญาตรี ซึ่งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555) กล่าวว่า งานวิจัย
เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นคว้าหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ และงานสร้างสรรค์ คือ ผลงานศิลปะท่ีมีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาการทางศิลปะ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน และ
ชูเวช ชาญสง่าเวช (2542) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียแต่ละแห่งมีหน่วยงานกล างที่
รับผิดชอบดูแลการบริหารงานวิจัย ทุนวิจัยทั้งของโครงการวิจัยและนักศึกษาวิจัย โดยใช้ชื่อต่าง ๆ 
เ ช่ น  Research Services Office , Office of Research and Higher Degrees , Office of 
Research and Development , Research and Innovation เป็นต้น การวิจัยเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการเป็นสากลของมหาวิทยาลัย สภาวิจัยของออสเตรเลีย (ARC) เป็นหน่วยงานก าหนด
นโยบาย และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสาน   
ความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบันต่างประเทศ จึงมีนักวิจัยต่างชาติร่วมในโครงการที่ได้รับ
ทุนอุดหนุน ท าให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการวิจัยระดับอุดมศึกษา 
(APHERN) ซึ่ งเชื่ อมโยงระหว่างผู้ วิ จั ยและผู้ สอนในภู มิ ภ าค  Asia-Pacific ทั้ งนี้  ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยไว้ว่า น าประเทศพ้นวิกฤต
และข้ีน าการพัฒนาด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยให้ความส าคัญใน
เชิงบูรณาการที่แก้ไขปัญหาเร่งด่วน รวมทั้งชี้น าและตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ 

ด้านที่ 5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร และมีการก าหนดภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน และมีการประเมินการปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐาน           
มีการประเมินทุก 6 เดือน มีระเบียบ ข้อบังคับ ค่านิยมให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง        
มีสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทาง โครงสร้าง และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อง
กับสถาบันคลังสมองของชาติ (2558) กล่าวว่า ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้หลัก
อย่างหนึ่งมาจากการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาตินั้น รัฐบาลได้ก าหนดกรอบการประเมิน
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คุณภาพการศึกษาไว้ในส่วนกลาง ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยมีการแข่งขัน       
ด้านการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ คุณภาพของการเรียนการสอน คุณภาพหลักสูตร และคุณภาพ
ของการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศออสเตรเลียได้จัดตั้ง Institute for Teaching and Learning (ITL) ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลากหลาย
กิจกรรม  เช่น  การจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ การพัฒนา
อาจารย์ใหม่  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (scholarship) และ Teaching Leadership   
เป็นต้น ซึ่งความพยายามต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้มหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า
ของประเทศออสเตรเลีย สอดคล้องกับแนวคิดของ Ross (1976 อ้างถึงในอุทุมพร จามรมาน, 2545) 
กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท า
หน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจ า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์การรับอาจารย์ ดังนี้ มีความรู้ระดับปริญญาเอก มีประวัติการท างาน
ด้านการสอน การวิจัยเสนอต่อสถาบันที่เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐาน มีการทดลองปฏิบัติงานอาจารย์ 
โดยการจ้างเป็นรายปีแล้วมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการ 3 -5 ปี ส่วนบุคลาการสายสนับสนุน
วิชาการระดับอ่ืน ๆ คณะกรรมการบริหารจะก าหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมกับภาระงานแต่ละ
ประเภทมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานเฉลี่ย 6 เดือน การจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ        
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นสมควร 
และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า การพิจารณาความดีความชอบหรือการให้รางวัลต้องเน้นสมรรถนะ 
ประเมินตามความจริงและเป็นธรรม ดูจากผลงานที่เห็นประจักษ์ มีกลไก การให้รางวัล การควบคุม 
และจัดสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร จัดสรรทุนการศึกษาต่อให้บุคลากรศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น  

ด้านที่ 6 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีเครือข่ายร่วมกันในทุกด้าน      
เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งชูเวช ชาญสง่าเวช (2542) 
กล่าวว่า การปฏิรูประบบเครือข่ายสารสนเทศการจัดการเรียนการสอนของออสเตรเลียเป็นการเรียน
การสอนแบบยืดหยุ่น และมีการสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาร่วมกัน รวมทั้งมี
ความสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและประชาชนในฐานะประชาคมโลก 
ตัวอย่างเช่น เครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยี (ATN) เป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง 
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ซึ่งเน้นการศึกษาในเชิงปฏิบัติการระดับอุดมศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้มีพ้ืนฐานเหมือนกัน 
คือ การพัฒนามาจากมหาวิทยาลัยเทคนิค สามารถพัฒนาด้านโครงสร้างแบบยืดหยุ่น และพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เชิงปฏิบัติการ โดยผ่านกิจกรรมทางการศึกษา นั่นคือ การผลิตบัณฑิตและ
สร้างงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และสังคม และขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ 
(2551) กล่าว่า เครือข่ายการพัฒนามีประโยชน์หลายประการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1) เครือข่ายช่วยให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแบ่งปันทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ เครื่องมือและสื่อ       
การประชุม การทดลองปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ และการให้ความร่วมมือในการด าเนโครงการ 
2) ช่วยลดการท างาน และการใช้ทรัพยากรซ้ าซ้อนท าให้การพัฒนาสามารถด าเนินไปปได้ก้าวหน้า 
รวดเร็ว และส่งผลดีต่อสังคมยิ่งขึ้น 3) เครือข่ายสามารถเชื่อมโยงคนที่อยู่ในระดับต่างกัน มีวิธี       
การท างาน การจัดองค์กร และมีภูมิหลังต่างกันที่ไม่มีโอกาสต่อกัน เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ   
4) เครือข่ายสามารถท าให้ความต้องการของประชาชนได้รับการสนองตอบจากรัฐ และ 5) เครือข่าย
ช่วยชี้ให้เห็นปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซ้อน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยต้องมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับชุมชน สังคม อุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ สร้างพันธมิตรร่วมกันกับหน่วยงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ     
เพ่ิมช่องทางและขยายเครือข่ายความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้น 

ด้านที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องมีระบบการบริหารโดยน าหลักธรรมมาภิบาลมาใช้

ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือบริหารมหาวิทยาลัยและกระตุ้นผู้บริหารใช้

หลักธรรมาภิบาลในการปกครอง เช่น การบริหารจัดการด้านแผน การด าเนินงานตามแผน และ

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

มหาวิทยาลัย มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ              

ซ่ึง Swanson, Mow & Bartos (2005) กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียแต่ละแห่ง

มีนโยบาย (Board Policy) ในการท างานที่แตกต่างกัน แต่สภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะให้ความส าคัญ

กับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยข้อก าหนดที่ถือเป็นนโยบายส าคัญ ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยต้องก าหนด

วัตถุประสงค์หรือหน้าที่อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยต้องก าหนด

จรรยาบรรณ บทลงโทษ และกฎหมายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัยต้องยอมรับ

กระบวนการที่ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยการแต่งตั้งอย่างเป็นระบบ 4) มหาวิทยาลัย

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ภายในมหาวิทยาลัย 5) มหาวิทยาลัยต้อง
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ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 6) สภามหาวิทยาลัยต้องรับเอาข้อก าหนด    

ความรับผิดชอบตามข้อบัญญั ติ ธรรมาภิบาลแห่ งชาติ  (National Governance Protocols)          

7) สภามหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีโครงการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัย 8) องค์ประกอบของ   

สภามหาวิทยาลัยมีกรรมการสภาไม่เกิน 22 คน 9) สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการของ

มหาวิทยาลัยโดยก าหนดขั้นตอนอย่างเหมาะสม และ 10) รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยต้อง

แสดงถึงประสิทธิผลของ    การด าเนินงานในระดับสูง และต้องบรวมรายงานการจัดการความเสี่ยง

ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ    สุชาติ เมืองแก้ว (2544) กล่าวว่า หลักการบริหารจัดการที่ดี

ประการหนึ่งที่ส าคัญที่ทุกมหาวิทยาลัยทุกแห่งให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก คือ ความรับผิดชอบต่อ

ผลการปฏิบัติ  (accountability) มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เช่น University of Melbourn 

ก าหนดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมกว้างขวาง ได้แก่      

1) รับผิดชอบต่อรัฐวิคตอเรีย โดยมีข้อก าหนดที่จะต้องรายงานกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานประจ าปี

ต่อรัฐบาลส าหรับงบประมาณแผ่นดินที่ ได้รับ โดยผ่านทาง Department of Employment 

Education, Training And youth Affairs (DEETYA) โดยการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และล าดับความส าคัญของการอุดมศึกษาของรัฐที่  Commonwealth ก าหนดเป็นระยะ ๆ            

2) รับผิดชอบต่อการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภายนอกประเทศ เช่น องค์กรที่

สนับสนุนทุน 3) รับผิดชอบต่อบัณฑิตส าหรับชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับ 4) รับผิดชอบต่อนักศึกษา

ปัจจุบันในการจัดหาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม อย่างเข้มข้น 

ซึ่งจะสนับสนุนให้การบริการและโครงสร้างภายในมีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะท าได้ 5) รับผิดชอบต่อ

อาจารย์และบุคลากรทั่วไปของมหาวิทยาลัยส าหรับการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ในสภาวะ     

การท างาน การพัฒนาวิชาชีพ และการให้รางวัล 6) รับผิดชอบต่อชุมชนในขอบเขตที่กว้างขึ้น        

7) รับผิดชอบในระดับชาติและนานาชาติในการสร้างความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 

และวัฒนธรรม และผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าธรรมาภิบาลที่ดีจะเป็นระบบที่สะท้อนในเรื่องของ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกมิติ นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) 

กล่าวว่า ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับมหาวิทยาลัยและ

สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม คือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการก าหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า 

พร้อมกับการขับเคลื่อน โดยการบริหารที่มีประสิทธิภาพแล้วภารกิจของมหาวิทยาลัยก็ส าเร็จลุล่วง    

ไปไดด้้วยดี  
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3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ความต้องการ
ของท้องถิ่น สถานประกอบการ อุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด    
ความร่วมมือ และนโยบายต้องมาจากบุคลากรทุกภาคส่วน การบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
หลัก และควรถ่ายทอดแผนไปสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
และควรมีการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ด้วยการใช้ระบบการติดตามประเมินผล และทบทวนผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 
 3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้ 
 แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่พัฒนาขึ้ น
จากการวิจัย โดยการศึกษา ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องที่หลากหลาย และ         
การตรวจสอบยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ หากสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานประสงค์ท่ีจะน าผลการวิจัย
ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบในการก าหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับอุดมศึกษา จะต้องปรับปรุงแนวโน้มให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน  
 3.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาผลการวิจัยและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรายงานวิจัยอย่างละเอียดเพ่ือ
ก าหนดภาพที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้เกิดขึ้นจริง และ     
อาจศกึษาภาพที่ไม่พึงประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนได้  
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แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 50 ท่าน 
 
 

รอบท่ี 1 
สัมภาษณ์

รอบท่ี 2 
แบบสอบถา

ม

1 นายพยุง  ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ √ √

2 นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ √ √

3 นายสุรินทร์   แปลงประสพโชค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ √ √

4 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ √ √

5 ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ ประธานคณาจารย์และข้าราชการ √ √

6 นางวัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี √ √

7 อาจารย์คงศักด์ิ   นาคทิม รองอธิการบดี √ √

8 ผศ.ดร. กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี √ √

9 ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง รองอธิการบดี √ √

10 ดร.ฟ้าใส   สามารถ รองอธิการบดี √ √

11 ผศ.ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา รองอธิการบดี √ √

12 ผศ.จุฬาลักษณ์   ไพบูลฟุ้งเฟ่ือง รองอธิการบดี √ √

13 ผศ.จาตุรนต์  ธนะสมบูรณ์ อดีตรองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ √ √

14 นางศิริรัตน์   ภาศักดี อดีตรองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ √ √

15 ผศ.ดร.รัฐศักด์ิ   พรหมมาศ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ √ √

1 นายวรพงษ์  อรุณเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี √ √

2 ผศ.วรางคณา   นิ่มเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี √ √

3 ผศ.ดร.โสรัตน์   มงคลมะไฟ ผู้ช่วยอธิการบดี √ √

4 นายศักด์ิสิทธ์ิ   วิจิตรเตมีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี √ √

5 นายกุลพัทธ์   กุลชาติดิลก ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ √ √

6 ผศ.ศรีสมร   ผ่องพุฒิ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ √ √

7 อาจารย์สมใจ   ศรีเนตร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี √ √

8 นางสาวพิมรักษ์   บุญกล่ า ผู้อ านวยการกองกลาง √ √

9 นายรพี   ม่วงนนท์ ผู้อ านวยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ √ √
10 นายสมชาติ   วิจิตราการลิขิต รองผู้อ านวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม
√ √

EDFR

กลุ่มผู้บริหารหรือเคยเป็นผู้บริหารหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน  15 คน

กลุ่มผู้บริหารระดับคณะ/หัวหน้างาน/นักวิชาการ ท่ีมีวิสัยทัศน์และพันธกิจมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งขณะด าเนินการวิจัย
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 
 

รอบท่ี 1 
สัมภาษณ์

รอบท่ี 2 
แบบสอบถา

ม

1 นายผดุงศักด์ิ   ไอยะรา บริษัทไทยออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จ ากัด 
45/6,45/9 หมู่ 11 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 12140 

√ √

2 นายชาญสุวัชร์   เกศมุกดา หจก.วงษากิจรุ่งเรือง 99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง
 จ.กาญจนบุรี 71000

√ √

3 ดร.วสิษฐ์   พรหมบุตร 83/66 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

√ √

4 นายขวัญชัย   สุดสาย บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากัด 999 ถนนสามเสน 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

√ √

5 นายณัฐวุฒิ   หว่านพืช บริษัทเอ็กซอนโมบิล จ ากัด 3195/17-29 ถ.พระราม 4
 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

√ √

6 นางสาวชลกนก   วรรธนะบูรณ์ บริษัท อาร์.เอส.บี. (2017) จ ากัด
42/367 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

√ √

7 นายพณา   ชูพันธ์ุ บริษัท ชูพันธ์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส จ ากัด
48/11-12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73210
โทร. 081-840-5439

√ √

8 นางสาวนารีรัตน์   เสือโตใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางภาษี 172 หมู่ 13 
ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

√ √

9 นางสาวมยุรี   อ่อนสัมพันธ์ุ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู 68 ม.4 ต.วังตะกู 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

√ √

10 นางสาวนันท์นภัส   โพธ์ิงาม บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จ ากัด 127 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ 71 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
10250

√ √

11 นางสาวกรรณิการ์   ประทุมเมศร์ บริษัทไทวิศว์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 10/3 หมู่ 5 
ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73170

√ √

12 นางสาวขวัญสุนีย์   ฤาดี บริษัท Elements International Grop, LLC  86/1 
อาคารไทยวีรวัฒน์ ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางล าภูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

√ √

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 25 คน 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งขณะด าเนินการวิจัย
EDFR
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 
 

รอบท่ี 1 
สัมภาษณ์

รอบท่ี 2 
แบบสอบถา

ม13 นายศิวลักษณ์   จุลเบญจวงศ์ บริษัทเทรเชอร์ โปรดักส์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 122/13 
หมู่บ้านกมลวรรณ ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรน้อย
 จังหวัดนนทบุรี 11150

√ √

14 นายรุ่งโรจน์   อุดมจิตติรัตน์ ร้านสมบูรณ์แทรคเตอร์ 176/3-4 ถ.บ้านบึง-แกลง 
ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

√ √

15 นายอภิวัฒน์   วงษา หจก.วงษากิจรุ่งเรือง 99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง
 จ.กาญจนบุรี 71000

√ √

16 นางรัตนา    ศรีแก่นแก้ว ศิษย์เก่า √ √
17 นางสาวนภาพร   สูนาสวน ศิษย์เก่า √ √
18 นายศักด์ิชัย   ศิโรรัตนพาณิชย์ ศิษย์เก่า √ √
19 นางสาวสุรางค์รัตน์   ประทุมเมศร์ ศิษย์เก่า √ √
20 นายจิระศักด์ิ   เรืองรังษี ศิษย์เก่า √ √
21 นายธนพล   เรืองเนตร์ นายกองค์การนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ √ √
22 นายวีรวัฒน์   ศรีเรือง ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ องค์การนักศึกษา 

มทร.รัตนโกสินทร์
√ √

23 นางสาวณัฐณิกา   เหมทานนท์ เลขานุการองค์การนักศึกษา √ √
24 นางสาวชาลินี คงค า ผู้ช่วยเลขานุการองค์การนักศึกษา √ √
25 นายมังกร   แหลมหลักเชาวน์ ศิษย์ปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ √ √

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งขณะด าเนินการวิจัย
EDFR
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ภาคผนวก ข  
เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) 

 จากการศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพ่ือสร้างเป็น        

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 50 ท่าน ดังนี้   

 

 

 
 

แนวสัมภาษณ์เชิงลึก 

แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรใ์นทศวรรษหน้า 

ข้อ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า ท่านอยาก

เห็นภาพอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไร โดยให้ท่านอธิบายในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ด้านที่ 1 การก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
 ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  

ด้านที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   

ด้านที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ด้านที่ 5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

ด้านที่ 6 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ  

ด้านที่ 7 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...........................

.....................................……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าควรมุ่งเน้น

ประเด็นใดเพ่ิมเติมจากข้อ 1 บ้าง 

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..................

..............................................……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................................……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ตอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………........................

.........................................……….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................................……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม (EDFR รอบที่ 2) 
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 

เรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 
 

1 2 3 4 5 พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 นโยบายมีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2 นโยบายมีทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

มีแผนงานโครงการ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ

3 นโยบายควรมีข้อความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 

และสอดรับกับความต้องการของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย

4 นโยบายต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความพร้อม

ด้านทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

5 นโยบายต้องมีความยืดหยุ่น และสามารถ

ปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา

6 สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ

สถานประกอบการ

7 นโยบายท่ีได้รับมาสามารถน าไปจัดท าแผน

การปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน

8 จัดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยท่ี

สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

และอธิการบดี

9 นโยบายเกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียกับมหาวิทยาลัย และเกิดจากการระดมความ

คิดเห็นเห็นของผู้ปฏิบัติ

10 นโยบายท่ีดีต้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันและเกิดประสิทธิภาพได้

11 การน านโยบายไปปฏิบัติ ต้องก่อให้เกิดความ

ร่วมมือกับคนท่ัวท้ังองค์กร

12 เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ

ด้านท่ี 1 ยุทธศาสตร์การก าหนดนโยบาย 

ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร

ภาพอนาคต เหตุผล (ถ้ามี)แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

หรือเป็นจริง

 
 
 



184 
 

แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
เรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 

1 2 3 4 5 พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

13 มหาวิทยาลัยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10

ประการ

14 สภามหาวิทยาลัยมีวิธีการบริหารงานท่ีดีและ

ผลักดันให้ผู้บริหารน าหลักธรรมมาภิบาลไปใช้ใน

การบริหารงาน

15 กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นนักคิด 

นักสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล มีศักยภาพ และมี

ความรับผิดชอบในการท างานสูง

16 กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องรู้แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงท่ีทันต่อโลก เพ่ือจะได้ก าหนดทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างแม่นย าและมี

ประสิทธิภาพ

17 มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก 

ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีสภา

มหาวิทยาลัยก าหนด

18 มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงท้ังในระดับ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย

19 มีการจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพ่ือ

เช่ือมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

20 ก าหนดให้บุคลากรท้ังหมดของมหาวิทยาลัยมีส่วน

ร่วมในการกระบวนการจัดท าแผน

21 มีการทบทวนทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย

22 ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน

ภายใต้นโยบายด้านต่างๆ

23 ก าหนดให้มีระบบการติดตามผลการด าเนินงาน

ตามมติของสภามหาวิทยาลัย

24 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ

ด้านท่ี 1 ยุทธศาสตร์การก าหนดนโยบาย 

ถ่ายทอดเป้าหมาย และก ากับดูแลองค์กร

แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

หรือเป็นจริง

ภาพอนาคต เหตุผล (ถ้ามี)
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
เรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 

1 2 3 4 5 พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 บัณฑิตต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

2 บัณฑิตต้องมีความคิดร่ิเร่ิมสร้างสรรค์ ท างานเป็นและ

มีจิตสาธารณะ

3 บัณฑิตต้องมีทักษะทางด้านภาษาและทักษะด้านเทคโนโลยี

นวัตกรรมเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้

4 บัณฑิตต้องเป็นท้ังคนดี คนเก่ง และเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงาน

5 ควรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบติ ท่ีเป็นนักปฏิบัติจริงๆ 

อดทน 

สู้งาน และแก้ปัญหาได้ดี6 บัณฑิตต้องมีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตควบคู่กัน

7 บัณฑิตต้องมีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีตัวเองจบมาเป็นอย่างดี

8 การผลิตบัณฑิตต้องค านึงถึงกลไกภายในมหาวิทยาลัย และ

ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

9 ก าหนดให้สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วม

ในการวางแผนผลิตและพัฒนาบัณฑิต

10 เสริมสร้างนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด

11 มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา จิตใจ

และให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ

12 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สหกิจศึกษา 

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษามีโลกทัศน์

ท่ีกว้างข้ึน และสามารถพัฒนาตัวเองได้มากข้ึน

13 มีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี ประพฤติดี 

มีความสามารถพิเศษเข้าสู่มหาวิทยาลัยมากข้ึน

14 มีการปรับโครงสร้างการรับนักศึกษาให้มีปริมาณเหมาะสม

และเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

15 ควรผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน เพ่ือ

รองรับการขยายตัวของตลาดแรงงาน

ด้านท่ี 2 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม

เหตุผล (ถ้ามี)แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

หรือเป็นจริง

ภาพอนาคต
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
เรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 

1 2 3 4 5 พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 หลักสูตรต้องค านึงถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีผลต่อการท างาน

ของบัณฑิตในท้องถ่ิน

2 หลักสูตรควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับ

มหาวิทยาลัย

3 ผลิตหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียน เช่น หลักสูตรส าหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร

ระยะส้ันท่ีต้องการใบรับรองวิชาชีพ

4 เน้นจัดท าหลักสูตรสหกิจศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือผู้เรียนจะได้

สัมผัสการท างานจริง

5 หลักสูตรต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

6 จัดท าหลักสูตรท่ีเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม

7 สาขาวิชาท่ีเปิดสอนต้องค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน

 และความสามารถในการหางานท าของบัณฑิตด้วย

8 การสร้างหลักสูตรควรให้กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้บัณฑิตเข้า

มามีส่วนร่วมด้วย

9 จัดท าหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

10 มีหลักสูตรเชิงบูรณาการระหว่างคณะต่างๆ ให้มากข้ึน

11 มีหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน TQF 
12 หลักสูตรต้องก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพ่ือ

เสริมสร้างประสบการณ์

13 การจัดท าหลักสูตรควรมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง

14 การจัดท าหลักสูตรต้องค านึงถึงความพร้อม ความถนัด 

ศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

15 ควรจัดท าหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติ

16 มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับ

สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ

17 หลักสูตรต้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ด้านท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เหตุผล (ถ้ามี)แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

หรือเป็นจริง

ภาพอนาคต
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
เรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 

1 2 3 4 5 พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

18 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นภาวะ

ความเป็นผู้น า การเอาตัวรอด การท างานเป็นทีมและการแก้ไข19 มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการสอนและสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาไอย่างมีประสิทธิภาพ20 ต้องมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีพร้อมส าหรับการเรียนการสอน

21 มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

22 ก าหนดให้มีหลักสูตรนานาชาติหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง และมี

อาจารย์ประจ าท่ีเป็นเจ้าของภาษาด้วย

ด้านท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

หรือเป็นจริง

ภาพอนาคต เหตุผล (ถ้ามี)

 
 

1 2 3 4 5 พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่เน้นการวิจัยเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด สร้าง

นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2 มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความโดดเด่นเพ่ือพัฒนา

องค์ความรู้สู่ชุมชน

3 มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถสร้างรายได้

4 มุ่งเน้นให้น าผลงานวิจัยไปให้ให้เกิดประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมให้ได้มากท่ีสุด

5 มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ท่ีชัดเจน

6 นักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องมีหน่วยงานให้ความรู้ในการท าวิจัยและทีม

ท่ีปรึกษา เช่น คลีนิกนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

7 ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยแบบบูรณาการระหว่างคณะ หรือ

ระหว่างหน่วยงานให้มากข้ึน

8 สร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา

9 สร้างความร่วมมือทางการวิจัย และงานวิชาการในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง  9 แห่ง

10 สร้างแรงจูงใจด้วยการให้ค่าตอบแทน และน าผลงานวิจัยท่ีใช้

ประโยชน์ได้จริงมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ

ด้านท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เหตุผล (ถ้ามี)แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

หรือเป็นจริง

ภาพอนาคต
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
เรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 

1 2 3 4 5 พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

11 สร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ดีเด่นให้เป็นท่ีประจักษ์

12 สร้างความตระหนักให้อาจารย์ท าวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอน

ให้มากข้ึน

13 มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และหา

แหล่งเงินในการท างานวิจัยอย่างต่อเน่ือง

14 ท างานวิจัยท่ีตอบโจทก์สังคม มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  และ

จะต้องจดลิขสิทธ์ิทางปัญญา เพ่ือสามารถน าไปต่อยอดได้ใน

อนาคต

15 เน้นงานวิจัยใหม่แตกต่างจากคนอ่ืน สามารถสร้างประโยชน์ ต่อ

ยอดและขายได้

16 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และน าผลงาน

การวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิง

นโยบาย

17 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ 

(Multidisciplinary) ท่ีตอบสนองความต้องการของสถาน

ประกอบการ18 ควรพัฒนา Cluster งานวิจัยในด้านท่ีมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

และแตกต่างหน่วยงานอ่ืน เช่น ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

19 สร้างงานสร้างสรรค์เพ่ือแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนได้เพราะงาน

สร้างสรรค์เป็นงานเฉพาะบุคคล ลอกเลียนแบบได้ยาก

20 ท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาอาจารย์ไปร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม

21 บุคลากรวิจัยต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ สนใจในการพัฒนาส่ิงใหม่อย่าง

ต่อเน่ือง มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือคิดค้นองค์ความรู้หรือ

นวัตกรรมใหม่ๆ

22 ควรขับเคล่ือนเครือข่ายวิจัยและสร้างระบบสนับสนุนให้มีการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากข้ึน

23 พัฒนาภาคีวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคอุตสาหกรรม 

สมาคมวิชาชีพ ท้องถ่ิน/ชุมชน สถาบันวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษา

และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือเสาะแสวงหาแหล่งเงิน

งบประมาณและการท าโครงการวิจัยขนาดใหญ่ร่วมกัน

ด้านท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

หรือเป็นจริง

ภาพอนาคต เหตุผล (ถ้ามี)
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
เรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 

1 2 3 4 5 พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 ก าหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรให้เช่ือมโยงกับทิศทาง 

โครงสร้าง และยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

2 ก าหนดแนวทางในสายอาชีพหรือข้ันตอนในการพัฒนา

บุคลากรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

3 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เกิดความช านาญในสายอาชีพ

4 บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนจะต้องพัฒนา

ตัวเองให้มีจุดเด่นสามารถท างานได้หลายอย่าง

5 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนาความรู้

เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

6 มหาวิทยาลัยต้องก าหนดคุณลักษณะของบุคลากรในแต่ละ

ต าแหน่งให้ชัดเจน และบุคลากรต้องท างานเชิงรุก มีทักษะ

เฉพาะมากข้ึน

7 อาจารย์เข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการ และสร้างงานวิจัย

เพ่ือรองรับความต้องการของสถานประกอบการ

8 มหาวิทยาลัยต้องสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่

บุคลากร

9 จัดเวทีการสัมมนา การประชุมทางวิชาการในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

10 ก าหนดเกณฑ์การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับ

ศักยภาพอาจารย์และพนักงานอย่างชัดเจน

11 สร้างกลไกการพัฒนา การให้รางวัล และการตอบสนองต่อ

ความต้องการพ้ืนฐานของอาจารย์

12 พิจารณาความดีความชอบหรือการให้รางวัลต้องเน้นท่ี

สมรรถนะ ประเมินตามสภาพจริง และเป็นธรรม

13 บุคลากรต้องมีความสุขและมีความเป็นอยู่ท่ีดี

ด้านท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา

เหตุผล (ถ้ามี)แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

หรือเป็นจริง

ภาพอนาคต
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
เรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 

1 2 3 4 5 พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง ควรสร้าง

เครือข่ายร่วมกันในการก าหนดนโยบาย ภารกิจ และ

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน

2 มหาวิทยาลัยต้องสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาท้ัง

ภายในและต่างประเทศ

3 มีการจัดประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตร ท าข้อตกลง

ร่วมกัน บันทึกความร่วมมือทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยลงนาม

กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

4 มหาวิทยาลัยต้องท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชการ  (MOU

 และ MOA) เพ่ือแลกเปล่ียนนักศึกษา คณาจารย์ งานวิจัย กับ

หน่วยงานภายนอก

5 สร้างความร่วมมือและมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง มีการ

แลกเปล่ียนนักศึกษา ให้นักศึกษาต่างชาติมาอยู่กับเรา และ

นักศึกษาเราไปอยู่กับประเทศท่ีเราท าความร่วมมือไว้ และให้มี

การเทียบโอนหน่วยกิตได้ มหาวิทยาลัยถึงจะพัฒนาไปสู่สากล

ได้เร็วข้ึน

6 สร้างความร่วมมือแบบนวัตวิถี คือ ส่งเสริมส่งเสริมส่ิงท่ีเป็น

ชีวิตประจ าวัน แต่ใช้เทคโนโลยีไปช่วย Impact ต้อง

ตอบสนองนโยบายของชาติ เพ่ือเป้าหมายในการลดความ

เหล่ือมล้ า ความยากจน ลดการย้ายถ่ินฐาน ไม่ต้องการให้สังคม

เมืองกับชนบทแตกต่างกันมาก

7 สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคน หรือ

การพัฒนาวิชาการกับมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ

8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด

เพ่ือพัฒนาร่วมกัน

ด้านท่ี 6 ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

เหตุผล (ถ้ามี)แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

หรือเป็นจริง

ภาพอนาคต
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 
เรื่อง แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

 

1 2 3 4 5 พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์

1 ต้องมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังเชิงนโยบาย

 การปฏิบัติงาน และการเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม

2 น าหลักการบริหารตามแนวพุทธศาสนาหรือค าสอนมาใช้กับ

บุคลากรทุกระดับ

3 น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร

4 สภามหาวิทยาลัยต้องตระหนัก รับผิดชอบในการสร้างธรรมาภิ

บาลในมหาวิทยาลัยให้เกิดข้ึน

5 ต้องปรับทัศนคติของบุคลากรให้เห็นความส าคัญต่อส่วนรวม 

ซ่ือสัตย์และรักองค์กร

6 มีระบบการจูงใจให้บุคลากรได้ปฏฺบัติตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยจนประสบผลส าเร็จ โดยการยกย่อง และการให้

ความดีความชอบ

7 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรออกมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

8 การจัดสรรงบประมาณต้องค านึงประโยชน์ส่วนรวมและความ

คุ้มค่า

9 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี

ถูกต้อง แม่นย า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านท่ี 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี

เหตุผล (ถ้ามี)แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน

หรือเป็นจริง
ภาพอนาคต
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ภาคผนวก ค  
ภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จกผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างดีในการให้ทัศนะ 

แนวคิด แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้า 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมกันนี้ ผู้วิจัยได้ขออนุญาต

ผู้เชี่ยวชาญในการบันทึกเสียงและบันทึกภาพขณะด าเนินการสัมภาษณ์ (บางท่าน) เนื่องจาก

ผู้เชี่ยวชาญบางท่านไม่สะดวกให้ผู้วิจัยเข้าไปสัมภาษณ์จึงท าการตอบค าถามยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทศวรรษหน้าในแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้แนบ      

ไปพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะขอน าเสนอภาพการสัมภาษณ์

เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สัมภาษณ์ นายพยุง  ศักดาสาวิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายสุรินทร์   แปลงประสพโชค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ 
 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ นางวัชรี จิวาลักษณ์ 
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สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 
 

 
 

สัมภาษณ์ ดร.วสิษฐ์   พรหมบุตร 
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สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์  ธนะสมบูรณ์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายคงศักดิ์   นาคทิม 
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สัมภาษณ์ นายวรพงษ์  อรุณเรือง 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์   มงคลมะไฟ 
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สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐศักดิ์   พรหมมาศ 

 
 

 
  

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร   ผ่องพุฒิ 
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สัมภาษณ์ ดร.ฟ้าใส   สามารถ 
 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายรพี   ม่วงนนท์ 
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สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา 
 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางศิริรัตน์   ภาศักดี 
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สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์   ไพบูลฟุ้งเฟ่ือง 
 
 

 

 
 

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคีรา  ราชเวียง 
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สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา   นิ่มเจริญ 
  

 

 
 

สัมภาษณ์ นายศักดิ์สิทธิ์   วิจิตรเตมีย์ 
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สัมภาษณ์ นายกุลพัทธ์   กุลชาติดิลก 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ นางสาวพิมรักษ์   บุญกล่ า 
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สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน 
นายธนพล   เรืองเนตร์ , นายวีรวัฒน์   ศรีเรือง , นางสาวณัฐณิกา   เหมทานนท์ 

นางสาวชาลินี คงค า และนายมังกร   แหลมหลักเชาวน์ 
 

 
 

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
นางรัตนา   ศรีแก่นแก้ว และนางสาวนภาพร   สูนาสวน 
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สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
นายศักดิ์ชัย   ศิโรรัตนพาณิชย์ , นางสาวสุรางค์รัตน์   ประทุมเมศร์ , นายจิระศักดิ์   เรืองรังษี 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ นางสาวมยุรี   อ่อนสัมพันธุ์ 
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สัมภาษณ์ อาจารย์สมใจ   ศรีเนตร 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ชื่อ สกุล   นางสาวอลิษา   รูปสังข์ 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้ 
    กองนโยบานและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
    เบอร์โทรศัพท์ 02-4416000 ต่อ 2144-45 
 
4. ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศิลปากร  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  , “ปี พ.ศ.2558” 

  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด, “ปี พ.ศ.2552” 

 
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
    งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
    การเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ ปีที่เสนอของบประมาณ 
    สนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบประมาณแผ่นดิน  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 


