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บทคัดยอ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยใชระเบียบวีธีวิจัยเชิงนโยบายแบบมีสวนรวม
ที่มี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพ่ือจัดทํารางแผนที่ยุทธศาสตร โดยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ 
การศึกษาพหุกรณี 3 แหง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 การตรวจสอบเพ่ือจัดทําขอเสนอแผนที่
ยุทธศาสตร โดยพิจารณาจากเกณฑความเหมาะสม ความสอดคลอง ความเปนประโยชน และความเปนไปได ดวย
การสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ การสนทนากลุมเปาหมาย และการประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผลการวิจัยไดขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรที่มีประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น ไดแก 1) ประเด็นสรางความ
เขมแข็งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 7 ดาน คือ ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงดาน
การวิจัย ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดานการผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู 2) ประเด็นสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 3) ประเด็นสรางการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและ4) ประเด็นสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย  

สําหรับกลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินผลยุทธศาสตร ประกอบดวย    
3 กลไกหลัก คือ กลไกดานองคการ กลไกดานบุคคล และกลไกดานการบริหาร ซึ่งจะตองสอดประสานและ   
เช่ือมกันเพ่ือความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
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ABSTRACT 
 
                 The objective of this research was to study and organize recommendation for developing Kalasin 
Rajabhat University under the Rajabhat University Act B.E. 2004 by using participatory policy research 
including 2 phases: Phase 1; The contextual study for proposing the strategic map by documentary research, 
survey research, 3 multi case studies, and workshop seminar, Phase 2; The investigation for proposing the 
strategic map by considering the appropriateness, congruence, usefulness, and feasibility by in-depth interview 
the experts, discussion with target group, and public consideration of the stakeholders.   
 The research findings:  the proposed strategic map including 4 issues of strategic issues were 
obtained; 1) the issue in creating strength of 4 major responsibilities of university for 7 aspects including : the 
education aspect, academic and high vocational promotion aspect, research aspect, academic service provision 
for society aspect, improvement, transference, and development of various technologies as relevant to local 
need aspect, art and culture maintenance aspect, development in natural resource and environmental 
conservation aspect, and development in producing teacher and educational level aspect, 2) the issue in creating 
collaboration with higher education institutes and other work units both in the country and foreign countries by 
focusing on collaboration with neighborhood countries, 3) the issue in creating the administrative and 
management changes for university development, and 4) the issue in creating information system for  
university.   

The mechanism of accelerated strategy, controlled strategy, and strategic evaluation, included 3 major 
mechanisms: organizational mechanism, personnel mechanism, and administrative mechanism which had to be 
connected and integrated for efficiency of implementation. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
          จากการที่กระแสโลกาภิวัฒนสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้ง           
ดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ค) ประเทศไทย
จําเปนตองต่ืนตัว และเรงพัฒนาประเทศดานตางๆ ใหเทาทันสภาพโลกาภิวัฒน โดยปจจัยสําคัญที่สุด คือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และสรางองคความรูที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศซึ่งบทบาทหลักจะ ตกอยูกับผูที่มี  
สวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาที่ตองเรงพัฒนากําลังคน ใหมีความสามารถ มีองคความรูที่จําเปน มีทักษะการ
คิด มีทักษะการประกอบอาชีพ สามารถแกปญหาของตนเอง และสังคมเพ่ือรองรับสภาพ การเปล่ียนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นไดอยางชาญฉลาด (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550ข) การจะเตรียมการศึกษาของประเทศใหมี
คุณภาพและมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางไดผลน้ัน กลาวไดวาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง 
เพราะการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหนาที่โดยตรงในการสรางความงอกงามทางปญญาผานกระบวนการผลิต
กําลังคนระดับสูง การพัฒนาการวิจัย การสงเสริมความกาวหนาทางเทคโนโลยี ฯลฯ (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา [องคการมหาชน], 2549) โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนที่พ่ึงของ
แผนดินดวยการผลิต “ผูรู”  “ผูสรางความรู”  และ “องคความรู”  ที่จะชวยเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขันและ
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองของทุกภาคการผลิต (อมรวิทชช นาครทรรพ, 2543) สอดคลองกับ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ข) ที่กลาววา อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญหน่ึงในการเพ่ิมศักยภาพ
ของประเทศในเวทีสากล ผานการสรางและพัฒนากําลังคนและการสรางความรูและนวัตกรรมผานระบบวิจัย  
และพัฒนา เพ่ือประโยชนในภาคการผลิตโครงสรางพ้ืนฐานและการยกระดับความเขมแข็งของสังคมโดยรวม 
         ทั้งน้ี การปฏิรูปการอุดมศึกษาของประเทศตางๆที่เปนอยูในปจจุบันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว
และกวางขวางทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม เหตุผลและท่ีมาของการปฏิรูปอุดมศึกษา 
ของโลก สรุปไดวามาจากปจจัย 6 ประการ คือ การขยายตัวดานปริมาณของนักศึกษา ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความตองการในทรัพยากรมนุษยที่ดีขึ้นและมากขึ้น กระแสโลกาภิวัฒน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอจํากัดดานงบประมาณ และการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ (ผดุงชาติ สุวรรณวงศ และไพฑูรย สินลารัตน, 
2542)  ภายใตการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศดังกลาวจําเปนที่
อุดมศึกษาไทยตองปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจโดยมุงเนนการเตรียมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเขาสู
ภาวการณเปล่ียนแปลงของสังคม การแขงขันดานเศรษฐกิจ และการรูเทาทันความกาวหนา ทางเทคโนโลยี การ
สรางองคความรูและสรางสังคม ใหมีความเขมแข็งยั่งยืนดังน้ี 1) บทบาทและพันธกิจเดิม ของการอุดมศึกษาที่   
อิงอยูกับปรัชญา 4 ประการ ในรูปแบบและวิธีการอยางเดิมคงจะไมพอเพียง สถาบันอุดมศึกษาจะตองเพ่ิมภารกิจ
ที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือทําหนาที่ช้ีนํา สะทอนและรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสนองความตองการ
ของสังคมและประเทศชาติ 2) พันธกิจและภารกิจควรมีความหลากหลายและรอบดาน ไมวาจะเปนดานรูปแบบ 
วิธีการ เน้ือหาสาระ รวมถึงความแตกตางของจุดเนน ในการดําเนินภารกิจ สวนการวิจัยควรมุงเนนสราง          
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องคความรูและการนําผลงานวิจัยสูการปฏิบัติและการนําไปใชประโยชนตอไป 3) การสรางพุทธิปญญาเพ่ือ     
การพัฒนาบัณฑิต  ใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงคดวยการปฏิรูปการเรียนรู การสอน การฝกอบรม การสราง
บรรยากาศใหมีการปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา การจัดหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือมุงพัฒนาทั้งความรู 
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม รวมถึงการปฏิรูประบบ  การวัดผลการศึกษา  4) สรางมหาวิทยาลัยใหเปน  
ศูนยแหงความรู มีการบริหารและบริการองคความรู นอกจากน้ี จะตองศึกษาวิจัย วิเคราะหเหตุการณตางๆ เพ่ือ
เตือนภัยใหแกสังคมไทย หรือเสนอแนวทางปองกันภัยใหกับประเทศชาติดานตางๆ รวมท้ังการช้ีนําสังคมไทย  
ใหพรอมรับกับการเปล่ียนแปลง (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543) นอกจากน้ีแลว สุธรรม  อารีกุล (2543) ไดกลาววา 
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่พึงประสงคในยุคคริสตสหัสวรรษใหม  สรุปได 4 ประการ คือ  ประการ
แรกภารกิจในการนําอุดมศึกษาไทยสูความทันสมัยและนําสมัย ประการที่สองคือ ภารกิจนําอุดมศึกษาสูการ    
เปดเสรี   มีการแขงขันกันในดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการระดมทันและทรัพยากร ความรวมมือ
ระหวางรัฐกับเอกชน และการแขงขันกันในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประการที่สาม ภารกิจในการนํา
อุดมศึกษา สูปวงชนอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย ประการที่สี่ คือ ภารกิจในการนําอุดมศึกษาที่มีความสัมพันธ
กับนานาชาติ ดูดซับความรู ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพจากนานาชาติสู  คลังแหงความรู  สอดคลองกับ
ทบวงมหาวิทยาลัย (2543)  ที่กลาวไววาอุดมศึกษาตามแนวใหมจะตองจะตองมุงพัฒนาวิชาการวิชาชีพช้ันสูงและ
การคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคมใหแกสังคมไทยเพื่อใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานา
ประเทศ  ความพรอมที่จะปรับเปล่ียนวิธีปฏิบัติภารกิจตางๆ โดยสามารถบริหารจัดการอุดมศึกษาภายใตทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
จะตองเรงสรางภูมิคุมกันทางปญญาที่หลากหลาย และเกิดประโยชนแกชุมชนทองถิ่น มีความตระหนักและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม  สามารถช้ีนําสังคมเพ่ือรองรับสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นไดอยางทันเหตุการณ 
ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองตระหนักและยอมรับการเปลี่ยนบทบาทใหมที่จะเกิดขึ้น โดยควรดําเนินการตาม
กรอบแนวคิดใหม ดังน้ี  1) สถาบันอุดมศึกษาตองสรางความเช่ียวชาญ  2) สถาบันอุดมศึกษาตองกระจาย
ครอบคลุมทุกภูมิภาค  3) สถาบันอุดมศึกษาตองใชทรัพยากรรวมกันดวยการสรางเครือขาย 4) สถาบันอุดมศึกษา
ตองใหความสําคัญตอการศึกษาสายวิชาชีพ วิชาการ และอาชีวศึกษา  5) สถาบันอุดมศึกษาตองเช่ือมโยงระหวาง
โลกของงานกับชีวิตจริง 6) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดการศึกษาตอเน่ือง 7) สถาบันอุดมศึกษาตองสรางความ
เช่ือมโยงระหวางหลักสูตรอุดมศึกษากับหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน  และระหวางหลักสูตรอุดมศึกษาดวยกันทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศ  8) สถาบันอุดมศึกษาตองใหการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกมวลชน                           
9) สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหผูที่อยู ในพ้ืนที่ ภูมิศาสตร  เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา                              
10) สถาบันอุดมศึกษาตองใชประโยชนของอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม    
         อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย พบวา 
มหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความสามารถ        
ในการสรางนวัตกรรมของประเทศตํ่า โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับทายๆของประเทศที่ไดรับ
การจัดอันดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นจากจํานวนบุคลากรวิจัย ผลงานตีพิมพทางวิชาการ สิทธิบัตร รวมท้ังการลงทุน
ของรัฐในกิจการวิจัยและพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) โดย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2546ก) ไดช้ีถึงจุดออนในระบบการศึกษาไทยวามีปญหาใน 4 ประเภท คือ ปญหาดาน
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โครงสรางและการบริหาร  คุณภาพของครู วิธีการสอน และวิธีการเรียนรู  คุณภาพของบุคลากรและระบบ
แรงจูงใจ  และการจัดลําดับความสําคัญในดานหลักสูตร  และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549ข) พบวา 
ปญหาที่สําคัญของการอุดมศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษาที่คิดจากประชากรอายุ 25-34 ป ของไทยที่จบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปในป 2549 อยูที่รอยละ 18 และการตอบสนองความสามารถในการแขงขันของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในป 2549 ไทยไดคะแนน 5.28 จากคะแนนเต็ม 10  สวนในเรื่องการถายโอนความรู
ระหวางบริษัทธุรกิจกับมหาวิทยาลัยในป 2549 ไทยมีการถายโอนความรูระหวางบริษัทธุรกิจกับมหาวิทยาลัยไม
มากนักโดยไดคะแนน 4.39 จากคะแนนเต็ม 10 นอกจากน้ี ในดานประสิทธิภาพการศึกษา พบวา การศึกษาของ
ไทยยังมีปญหาในเรื่องประสิทธิภาพซึ่งเปนปญหาสงผลเช่ือมโยงกับดานโอกาส ความเสมอภาค ทั่วถึงและเปน
ธรรมในการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเปนปจจัยหน่ึงที่ฉุดรั้งสมรรถนะดานการศึกษาของไทย  
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546ข) กลาวไววา ปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาแนวใหมของประเทศไทยในกลุมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งที่เปนมหาวิทยาลัยในสังกัด 
และมหาวิทยาลัยในกํากับ มีประเด็นปญหาที่พบ คือ แหลงที่มาของเงินทุนจากงบประมาณของรัฐลดลง ในขณะที่
คาใชจายคงที่หรือมีแนวโนมมากขึ้น เปนขอจํากัดในการใชเงินลงทุนเพ่ือพัฒนาสถาบัน การบริหารจัดการยังมิได
มุงที่ผูรับบริการ เชน นิสิต นักศึกษา เปนสําคัญ สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ที่ไดให
ขอเสนอแนะตอสถาบันอุดมศึกษาวา  ในเรื่องการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษามีความสําคัญตอการ
ปฏิรูปการเรียนรู ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาพึงดําเนินการ ใหขอมูลขาวสารแกบุคลากรทุกกลุมทุกระดับอยาง
ชัดเจนและตอเน่ือง  และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมภายในสถาบันอุดมศึกษา และลดการสั่งจากระดับ
บริหารมาสูคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา และสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูรวมกันภายในสถาบันอุดมศึกษา
อยางตอเน่ือง  ทั้งน้ี รัชนา ศานติยานนท (2544) ไดเสนอผลการวิจัยไววา ผลจากการศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยที่ดี พบวา ภาพรวมการบริหารท่ีดีที่เปนแนวปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับในหมูผูเก่ียวของกับ        
การอุดมศึกษาในปจจุบัน จะเนนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสงเสริมใหมีความรับผิดชอบใน        
ผลการปฏิบัติ และความโปรงใส ในขณะเดียวกันก็ยังใหความสําคัญแกการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และ
ความยุติธรรม และไดสรุปเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนตางๆที่สะทอนองคประกอบ
ของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี  ดังน้ี  1) เปาหมายหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัยไดแก การผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ และการตอบสนองความตองการของสังคม 2) องคกรสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
คือสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่กําหนดนโยบายวางแผนและกํากับการบริหาร 3) การบริหารมหาวิทยาลัยควร
กระจายอํานาจใหผูบริหารหลายคน  4) การบริหารงานบุคคลตองมีการสงเสริมความโปรงใสและความยุติธรรม 
5) การบริหารดานการเงินและทรัพยสินตองโปรงใสและตรวจสอบได  โดยเฉพาะประเด็นสําคัญที่ กฤษณพงษ 
กีรติกร (2550)ไดกลาวไววา ปญหาของการอุดมศึกษาไทยที่สังคมและคนที่อยูในแวดวงการศึกษาหว่ันวิตกและ
จับตามองมาตลอดคือเรื่อง “ผลผลิตบัณฑิต” เน่ืองจากบัณฑิตในปจจุบันจบออกไปแลวมีเสียงสะทอนจากนายจาง
วาทํางานไมเปน ไดแตไมตรงกับสาขาที่เรียน ถูกจางเงินเดือนตํ่ากวาวุฒิตลอดจนตกงาน มหาวิทยาลัยเนนการ
ผลิตในเชิงปริมาณนําหนาคุณภาพรวมไปถึงปญหางบประมาณสําหรับมหาวิทยาลัย คุณภาพอาจารยผูสอนท่ี
สงผลตอคุณภาพและสามารถและสามารถแขงขันไดมุมมองของผูนําทางการบริหารจัดการอุดมศึกษาและ
แนวทางพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะ “คุณภาพบัณฑิต” จะเปนเข็มทิศช้ีอนาคตการศึกษาของไทย   
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         นอกจากน้ี  สาเหตุหน่ึงของปญหาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ เรื่องของประชากรในวัยเรียน โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) กลาววา จากการประมาณการของวิทยาลัยประชากรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 24.65 เปน 17.95 ของประชากรทั้งหมด ในป   พ.ศ. 
2563 ในจํานวนน้ีเปนเด็กในวัยเรียน ชวงมัธยมปลายที่มีอายุระหวาง 15-17 ป จาก 3.2 ลานคน เปน 2.75 ลานคน 
ในป พ.ศ. 2568 ในขณะที่เด็กในวัยเขาอุดมศึกษาอายุระหวาง 18-21 ป ลดลงจาก 4.30 ลานคน เปน 3.77 ลานคน 
ตามลําดับ สาเหตุสําคัญมาจากนโยบายคุมกําเนิดและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของประชากรในวัยเจริญพันธุ นับเปน
สัญญาณสําคัญที่สงผลตอจํานวนที่น่ังของอุดมศึกษาในอนาคต ทั้งน้ี อุดมศึกษาไทยในรอบหลายปที่ผานมามีการ
ขยายตัวอยางตอเน่ืองในขณะท่ีแผนอุดมศึกษาฉบับที่ 1 จัดทําขึ้นในภูมิทัศนของอุดมศึกษาที่มีจํานวน
มหาวิทยาลัยไมมาก แต ณ ป พ.ศ. 2550  เมื่อรวม 5 กลุมสถาบันอุดมศึกษาเขาดวยกัน คือ กลุมมหาวิทยาลัยรัฐเดิม 
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ   กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยชุมชน
รวมเปน 163 สถาบัน กระจายอยูในนครหลวง หัวเมือง และภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ และเมื่อรวมสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ จํานวนเพิ่มขึ้นเปน 255 แหง ผลที่ตามมามีทั้งคุณภาพ
การศึกษาที่ตกตํ่าลง การแขงขันเพ่ือแยงชิงนักศึกษาในพ้ืนที่เดียวกันอุดมศึกษาพาณิชยโดยไมคํานึงวาบัณฑิต จะ
วางงาน ตลอดจนการละเลยตอธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพของการบริหารสถาบันและอุดมศึกษาโดยรวม 
ปญหาดังกลาวทวีความรุนแรงเน่ืองจาก การใชนโยบายและมาตรการตาง ๆ ผานกฎหมาย ระเบียบ งบประมาณ 
ทรัพยากรวิจัยและการกํากับมาตรฐานท่ีเปน “เกณฑเฉล่ีย” รวมทั้งขาดพลวัตของการพัฒนา ทําใหเกิดความไม 
เทาทันตอวิวัฒนาการของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเง่ือนไขสําคัญของโจทยประเทศ อาทิเชน การออกจากภาค
การเกษตรของเกษตรกร การกระจายอํานาจการปกครอง ปญหาชุมชนเมืองและชนบท ภาวการณวางงานและ
แรงงานตํ่ากวาระดับของบัณฑิตในตลาดแรงงาน เห็นไดชัดวาปญหาของอุดมศึกษาไทยอยูในระดับวิกฤต    
ยิ่งยวดที่สงผลถึงเศรษฐกิจของสังคมของประเทศอยางมากในระยะยาว หากไมตระหนักถึงความรุนแรงของ
ปญหา  และไมรีบทําการแกไขแลว จะสงไปสูความเจริญและความอยูรวดปลอดภัยของประเทศชาติดวย        
(จรัส  สุวรรณเวลา, 2551) 
        สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของรัฐน้ัน   ต้ังอยูในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ  เปน
มหาวิทยาลัยรัฐที่กอต้ังขึ้นใหม ในการจัดต้ังไดเริ่มดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2537 โดยอธิบดีกรมฝกหัดครูและคณะ
ไดเดินทางไปดูที่ ดินที่จังหวัดกาฬสินธุ เขตตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด ตามที่นายขุนทอง ภูผิวเดือน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุไดเสนอมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดต้ังเปนสถาบันราชภัฏมี           
เน้ือที่ 500 ไร พรอมไดมอบหมายใหวิทยาลัยครูมหาสารคามทําการศึกษาขอมูลในรายละเอียดเก่ียวกับที่ดินซึ่ง  
ขอใช ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวอยูในเขตปาสงวนแหงชาติโซนอี หนวยราชการสามารถขอใชพ้ืนที่ทําประโยชนได และ
ตามบันทึกขอความที่ วิทยาลัยครูมหาสารคามเสนอตออธิบดีกรมการฝกหัดครูในขณะนั้น  เมื่อวันที่  21  
กรกฎาคม 2537  เก่ียวกับที่ดินดังกลาว แตปญหาติดขัดบางประการ  ตอมาไดมีการเสนอพ้ืนที่จัดต้ังสถาบัน     
ราชภัฏกาฬสินธุใหม  จํานวน 2  แปลง ไดแก พ้ืนที่สาธารณะประโยชน  โคกดอนปาชี  ตําบลหนองหวา  อําเภอ
กุฉินารายณ  จํานวน 2,500 ไร พ้ืนที่สาธารณะประโยชน  โคกดงโตงโตน  ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน          
คณะกรรมการ ไดเดินทางออกไปสํารวจพ้ืนที่ทั้ง 2 แปลงและมีความเห็น ดังน้ี 1) พ้ืนที่สาธารณะประโยชน      
โคกดงโตงโตนมีสภาพเปนพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรม มีตนไมใหญไมมาก พ้ืนที่ไมถูกบุกรุกจากชาวบานเขาไปกอสราง
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ที่พักอาศัย มีเพียงปลูกไรมันสําปะหลังเทาน้ัน ในขณะที่พ้ืนที่สาธารณะประโยชนโคกดอนปาชี มีสภาพเปน       
ปาอุดมสมบูรณกวา ควรรักษาไวเปนปาชุมชน 2) พ้ืนที่สาธารณะประโยชนโคกดงโตงโตนมีระยะทางหางจาก
อําเภอสมเด็จประมาณ 8 กิโลเมตร อําเภอนามน 6 กิโลเมตร และอยูใกลถนนเล่ียงเมืองของอําเภอสมเด็จที่กําหนด
ไวและมีเสนทางหลายเสนทางท่ีสามารถเดินทางเขาพ้ืนที่ สวนพ้ืนที่สาธารณะประโยชนโคกดอนปาชี   มีทางเขา
เพียง 2 เสนทาง และระยะทางหางถนนลาดยางระหวางอําเภอกุฉินารายณกับจังหวัดมุกดาหารประมาณ  8  
กิโลเมตร 3) พ้ืนที่สาธารณะประโยชนโคกดงโตงโตน  มีระยะทางหางจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดสกลนคร 
และจังหวัดมุกดาหารไมมากนักจัดเปนศูนยกลางนักศึกษาใน 3 จังหวัดสะดวกในการเดินทางมาเรียนที่สถาบัน 
และสถาบันมีนโยบายใหนักศึกษาเขาพักในหอพักสถาบันทุกคน 4) พ้ืนที่สาธารณะประโยชนโคกดงโตงโตนมี
ความเหมาะสมท่ีจะชวยกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุตอนบน  
ไดแก อําเภอสมเด็จ คํามวง หวยผ้ึง เขาวง นามน และกุฉินารายณ หลังจากคณะกรรมการฯไดพิจารณาขอมูลตางๆ
ระหวางพ้ืนที่สาธารณะประโยชนโคกดงโตงโตนกับพื้นที่สาธารณะประโยชนโคกดอนปาชี ที่ประชุมลง
ความเห็นเลือกพ้ืนที่สาธารณะประโยชนโคกดงโตงโตน ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน ซึ่งอยูหางจากตัวจังหวัด
กาฬสินธุ 42 กิโลเมตร และอยูหางจากถนนเสนหลัก 6 กิโลเมตร เปนสถานที่ต้ังสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินโดยใหโอกาสการศึกษาแกผูไมมีโอกาส (สถาบันราช
ภัฏมหาสารคาม, 2543) ในการจัดต้ังขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2539 ไดใชช่ือวา “โครงการจัดต้ังสถาบันราชภัฏ
กาฬสินธุ”   ต้ังขึ้นตามมติคณะ รัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2539  และวันที่  20  เมษายน  2540  
โดยอนุมัติใหมีการจัดต้ังสถาบันราชภัฏพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และเมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2547  
สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ  ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547  โดยแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุออกเปน 2 สวน คือ   1) สํานักงาน อธิการบดี  
2) คณะ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ, 2548) ทั้งน้ีไดจัดแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ตามราชกิจนุเบกษา  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม พ.ศ. 2549  โดยแบงออกไดดังน้ีคือ 
สํานักงานอธิการบดี มี 2 หนวยงาน คือ กองกลาง  และกองนโยบายและแผน ในคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  แบงออกเปน 3 หนวยงาน คือ สํานักงานคณบดี  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาควิชา
ศิลปศาสตร (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 123 ตอนที่ 74 ง , 2549)     
          ทั้งน้ี จากการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมน้ีเอง ในการบริหารจัดการตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนยัง
ไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่เน่ืองจากมีขอจํากัดดานตางๆ เชน งบประมาณ  อาคารสถานที่ บุคลากร การ
บริหารจัดการและทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ ทําใหเมื่อเขารับการรับการประเมินภายนอกครั้งแรก จากสํานักงาน สมศ.  เมื่อเดือน 28-29  กันยายน 
พ.ศ. 2547 ไดใหขอเสนอแนะไวดังน้ี  ปจจัยที่มหาวิทยาลัยควรพิจารณาและใหความสําคัญเพ่ือใหกลไกการ
ประกันคุณภาพสามารถขับเคลื่อนไปไดคือการสรรหาบุคลากรใหมากขึ้นการพัฒนา และการรักษาบุคลากรท่ีดีที่
มหาวิทยาลัย มีอยูในขณะน้ีไวรวมถึงการมีสวนรวมอยางจริงจังของทุกระดับในการดําเนินการประกันคุณภาพบน
พ้ืนฐานของความเขาใจท่ีตรงกัน  ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ และไดเสนอจุดที่ควรพัฒนาสําหรับมาตรฐาน
ดานการประกันคุณภาพภายในไว คือ ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยควรเปนระบบของ
มหาวิทยาลัยเอง  แตควรเช่ือมโยงกับแนวทางการประกันคุณภาพของหนวยงานตนสังกัดและกรอบการประเมิน
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คุณภาพภายนอกของ สํานักงาน สมศ. (สํานักงาน สมศ., 2548) และจากขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ  พบวา มีจํานวนนักศึกษา เพียง 299  คน  จํานวนบุคลากร จํานวน  79  คน  ในจํานวนน้ีเปนขาราชการ
เพียง  19  คน  โดยในปการศึกษา 2548   พบวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุมีภารกิจในดานการผลิตบัณฑิต 4  
สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาการศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  สาขาวิชาศิลปศาสตร  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ, 2549ก)  เห็นไดวามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุน้ันถูกจัดต้ังขึ้นดวยเหตุผลหลาย
ประการโดยเฉพาะในดานการเมือง เน่ืองจากในชวงป พ.ศ. 2540 น้ัน ประเทศไทยเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า                
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2541 เห็นชอบใหใชมาตรการควบคุมคาใชจายดานบุคคล   
ภาครัฐ และใหสวนราชการระงับการขอจัดต้ังหนวยงานใหม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547)     
แตดวยการประสานงานของนักการเมืองทําใหสามารถอนุมัติผานรางพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันราชภัฏเมื่อ
วันที่ 12  มิถุนายน 2544  โดยคณะรัฐมนตรีในชุดของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร (ฐิติรัตน เวทยศิรินันท,  2548) 
สอดคลองกับ จรัส สุวรรณเวลา (2551) ที่กลาววา การพัฒนาและการขยายตัวของระบบอุดมศึกษา มีบอยครั้งที่
เปนผลจากกระแสและความกดดันทางการเมืองที่มิไดมีขอมูลและเหตุผลที่ถูกตองเหมาะสม ประกอบกับจาก
สภาพปจจุบันที่มีจํานวนนักศึกษา  จํานวนนอย โดยในป 2549 ไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกคร้ังที่ 2   
ของสํานักงาน สมศ.  ไดใหขอเสนอแนะวา การลดจํานวนนักศึกษาภาคปกติอยางตอเน่ืองของมหาวิทยาลัยเปน
ความกังวลใจของทุกฝายทั้งผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย ซึ่งทุกภาคสวนเห็นควรมีการใชเทคนิควิธีการท่ี
หลากหลายสามารถเขาถึงนักเรียนและผูปกครอง (สํานักงาน สมศ., 2550)  และที่สําคัญจาการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 ที่มีกรอบการดําเนินงานใน  4 มิติ 
พบวา โดยภาพรวมไดรวมคะแนน 3.7930, 4.0146 และ 3.4641  เห็นไดวาไดคะแนนมีคาไมสูงมักนักจําเปนที่ตอง
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นอีก โดยเฉพาะมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 3.7375, 4.7333  และ 
2.8860  และมิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการไดคะแนน 3.5854, 3.5060 และ 2.8610  แสดงให
เห็นถึงคะแนนที่ไดคอนขางนอยรวมท้ังมีแนวโนมลดลงมาก (สํานักงาน ก.พ.ร., 2548, 2549, 2550)  แตอยางไร  
ก็ดีหากพิจารณาในจังหวัดกาฬสินธุจะเห็นวากลุมประชากรในจังหวัดกาฬสินธุ โดยสํานักงานสถิติจังหวัด
กาฬสินธุ (2548, 2549, 2550) พบวา จากจํานวนประชากรที่เปนนักเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ ในปการศึกษา 2547 
มีจํานวน  179,117  คน  ในปการศึกษา 2548 มีจํานวน 177,925 คน  และในปการศึกษา 2549  มีจํานวน 174,823 
คน ซึ่งมีอัตราลดลงสอดคลองกับขอมูลขางตนแลว  ประกอบกับในจังหวัดกาฬสินธุยังมีสถานศึกษาที่เปดทําการ
สอนในระดับอุดมศึกษา จํานวน 16 แหง โดยแยกเปน  1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ จํานวน 1 แหง 2) 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ  จํานวน  1 แหง ซึ่งมีนักศึกษา จํานวน 2,744 คน 3) สถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาที่เปดทําการสอนระดับอุดมศึกษา จํานวน 7 แหง มีนักศึกษา จํานวน 10,373 คน 4) สถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชน อีก 5 แหง จํานวนนักศึกษา จํานวน 2,903  คน 5) มหาวิทยาลัยสงฆ จํานวน 1 แหง มีนักศึกษา 
จํานวน 1,092 คน  6) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ จํานวน 1 แหง   มีจํานวนนักศึกษา จํานวน 482 คน (สํานักงาน
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ, 2550)  อีกทั้ง ยังพบวา ในจังหวัดตางๆ ที่มีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดกาฬสินธุมีสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการศึกษาอยูจํานวนมาก ดังเชน  จังหวัดขอนแกน มีจํานวน 6 แหง จังหวัดมหาสารคาม มีจํานวน 4 แหง 
จังหวัดรอยเอ็ด มีจํานวน  2  แหง จังหวัดอุดรธานี มีจํานวน 6 แหง จังหวัดสกลนคร มีจํานวน 3 แหง และจังหวัด
มุกดาหาร  มีจํานวน 1 แหง (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543; สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549ค)     
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เห็นไดวาจากขอมูลขางตนปญหาเรื่อง การเปนสถาบันอุดมศึกษาต้ังใหมและมีขนาดเล็ก การมีสถานที่ต้ังอยู
หางไกล จํานวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง การมีจํานวนนักศึกษาและจํานวนสาขาวิชาที่เปดทําการสอนนอย   และ
มีจํานวนสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงที่เปดทําการสอนจํานวนมาก  อีกทั้งการบริหารจัดการที่
ยังตองพัฒนาตลอดจนการมีสวนรวมของการเมืองและสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ ไดสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุเปนอยางมาก 
          นอกจากน้ี  มีเอกสารและผลการวิจัยที่สอดคลองกับปญหาที่สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
ดังน้ี จากการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดสรุปปญหาของการอุดมศึกษาไทยไววา 
ปญหาสําคัญ คือ การขาดเอกภาพเชิงนโยบาย ขาดเปาหมายและทิศทางในภาพรวมท่ีชัดเจน ขาดระบบ/กลไกที่
เขมแข็งในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารจัดการ
ขาดความคลองตัวและขาดประสิทธิภาพ ระบบอุดมศึกษาไมสามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
สังคมโลกาภิวัฒนที่ตองพ่ึงพาเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมเศรษฐกิจฐานความรูได
อยางทันการณ ขาดกลไกในการสรางศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง การสรางความเขมแข็งแกชุมชนและเศรษฐกิจฐาน
ราก รวมท้ังการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ อีกทั้งจากการศึกษาของอุทุมพร จามรมาน 
และคณะ (2542) ที่ไดวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารงานบุคคลโดยจําแนกตามลักษณะเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย พบวา ในมหาวิทยาลัยที่ต้ังใหมและมีขนาดเล็กมีจุดแข็ง คือ สามารถกําหนดรูปแบบการบริหารท่ี
เปนอิสระจากระบบราชการไดโดยงาย และมีโครงสรางองคกรที่สามารถควบคุมและจัดการไดงาย รวมทั้ง
สามารถสรางประสิทธิภาพในการบริหารไดสูงกวามหาวิทยาลัยขนาดใหญ แตมีจุดออน คือ ภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยที่ต้ังใหมยังไมชัดเจน มีปญหาในระยะเริ่มแรกของการกอต้ัง และทรัพยากรตางๆ เชน งบประมาณมี
นอยกวามหาวิทยาลัยขนาดใหญ สอดคลองกับ กฤษณพงษ  กีรติกร (2550) ที่กลาววา  ในการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารมหาวิทยาลัยใหมในเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมมีปญหามาก  ต้ังแตแผนการเงิน  คุณภาพ
การศึกษา บุคลากร ความโปรงใส การติดตามประเมินผล โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ เปน
สถาบันอุดมศึกษาที่ตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลงซึ่งจากการศึกษาของ นิตยา พรหมวนิช (2547) พบวา ปจจัย
ภายนอกหลักที่สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงบทบาทของสถาบันราชภัฏ คือ นโยบายของรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนสิ่งกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และปจจัยภายในหลัก คือ 
นโยบายซึ่งกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยโครงสรางการบริหารจัดการที่
ปรับเปล่ียนเปนการภายในและเปนทางการ     
         จากปญหาดังกลาวขางตนมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทยซึ่งประสบปญหาวิกฤติอยูแลว การเปล่ียนแปลงยิ่ง
มีความรุนแรงและนากังวลมากขึ้นจําเปนตองมีการพิจารณาใหถองแท และดําเนินการใหเปนผลท่ีดีที่สุด (จรัส 
สุวรรณเวลา, 2551) โดยเฉพาะปญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ การเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่กอต้ังขึ้น
ใหมมีขนาดองคการและโครงสรางพ้ืนฐานยังไมซับซอนมากนัก รวมไปถึงการยอมรับในภาพลักษณยังไมมี
เพียงพอ ตลอดจนมีปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สงผลกระทบโดยตรงและโดยออมจึงยิ่งมีความจําเปนที่จะตอง
ทําการวิจัยเชิงนโยบาย  (policy  research)  อันเปนกระบวนการศึกษาปญหาพื้นฐานทางสังคม เพ่ือใหไดขอเสนอ
ที่เนนการปฏิบัติที่เปนไปได (possible action oriented  recommendations) ไวสําหรับผูกําหนดนโยบายไดใช
ประกอบการตัดสินใจในการแกปญหานั้นๆ (Majchrzak,1984; วิโรจน สารรัตนะ, 2550) โดยนําเสนอในประเด็น
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ขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ที่ทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียตองเรงระดมความคิด  เสนอแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความ
เขมแข็ง  มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  สามารถแขงขันไดภายใตความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอยางแทจริง  ดวย
เหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําเสนอการบริหารจัดการตามกรอบวัตถุประสงคหลักในมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในองคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร 
(strategic map objectives)  ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค และองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ี
ยุทธศาสตร (strategic map means) ไดแก ยุทธศาสตร กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร และการ
ประเมินผลยุทธศาสตร ในดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง การวิจัย  การบริการวิชาการ
แกสังคม   การปรับปรุง  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี   การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  และการบริหารจัดการสถาบัน       
เพ่ือเปนทางเลือกตอการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง  ภายใตขอจํากัดนานาประการและบริบทในยุคของ     
การแขงขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุกําลังประสบอยูในปจจบุันน้ี  
 
2.  คําถามการวิจัย 
           ผลจากการศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  และ
การศึกษาพหุกรณีศึกษามหาวิทยาลัยตนแบบ และกระบวนการวิจัยเชิงนโยบายทําใหไดขอเสนอแผนที่
ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในดาน
การใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง การวิจัยการบริการวิชาการแกสังคม  การปรับปรุง พัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การผลิตครู
และสงเสริมวิทยฐานะครู  และการบริหารจัดการสถาบัน  อะไรบางในองคประกอบสองสวน คือ วัตถุประสงค
ของแผนที่ยุทธศาสตร และแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร  
 

3.  วัตถุประสงคการวิจัย    
           เ พ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเ พ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ   ภายใต
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในองคประกอบสองสวน คือ วัตถุประสงคของแผนที่   
ยุทธศาสตร และแนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร ในดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง       
การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  การปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และการบริหารจัดการ
สถาบัน 
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4.  ขอบเขตของการวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้กําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังน้ี 
          4.1  ขอบเขตของขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตร     
             ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเพ่ือการวิจัยซึ่งพิจารณาตามแนวคิดการวิจัยเชิงนโยบายจําแนกองคประกอบ
หลักออกเปนสององคประกอบ คือ องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map 
objectives)  ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค และองคประกอบที่เปนแนวทางของ  แผนที่ยุทธศาสตร 
(strategic map means) ไดแก ยุทธศาสตร  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินผล
ยุทธศาสตร 

4.2  ขอบเขตของเน้ือหา     
  ผูวิจัยไดกําหนดตามแนวทางในประเด็นตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องบทวิเคราะหวัตถุประสงคหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จํานวน 8  ดาน ไดแก การให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การปรับปรุง พัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การผลิตครู
และสงเสริมวิทยฐานะครู และการบริหารจัดการสถาบัน  
            4.3  ขอบเขตของพื้นท่ีศึกษา    

4.3.1 พ้ืนที่ศึกษาสภาพปจจุบัน และขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ  ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยใชมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุเปน
กรณีศึกษา 

4.3.2 พื้นที่ศึกษาที่เปนการศึกษาพหุกรณี จํานวน 3 แหง ซึ่งเปนตนแบบการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาและเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  จํานวน 3  แหง  โดยใชเกณฑการ
พิจารณาดังน้ี คือ 1) แบงเปนกลุมตามระดับอายุของการกอต้ังแบงเปนกลุม เกา กลาง ใหม และ 2)  พิจารณาจาก
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2550  ในแตละกลุมซึ่งจากผลการพิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑดังกลาว ไดสถาบันอุดมศึกษา 3 แหง ดังน้ี 1) กลุมเกา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต  2) กลุมกลาง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  3) กลุมใหม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

5.  นิยามศัพทเฉพาะ 
            ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญดังน้ี 
             5.1   ขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตร หมายถึง สาระเก่ียวกับยุทธศาสตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีองคประกอบสําคัญ คือ 1) องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร 2) 
องคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร   
                    5.1.1  องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร หมายถึง สาระสําคัญของวัตถุประสงค
ของแผนที่ยุทธศาสตร  โดยพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน ที่ประกอบดวย วิสัยทัศน  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค 
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                                   5.1.1.1  วิสัยทัศน หมายถึง  ภาพความต้ังใจหรือสิ่งที่พึงปรารถนาอยางกวางๆ ใน
อนาคตที่สมเหตุสมผลสามารถใหทิศทางกับผูนําที่จะนําองคการไปสูการกําหนดภารกิจที่มีความชัดเจนในอนาคต 
                                                5.1.1.2  พันธกิจ หมายถึง  ภาระหนาที่พ้ืนฐานหรือสิ่งที่องคการหรือหนวยงานตอง
ปฏิบัติ   ซึ่งแสดงออกมาในรูปลักษณะของงานหรือกิจกรรมตามกรอบภาระหนาที่ การกําหนดกรอบภาระหนาที่
หรือขอบเขตเพ่ือเสนอแนะการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร    
                                                5.1.1.3 วัตถุประสงค  หมายถึง จุดมุงหมายปลายทางที่องคการตองการบรรลุผล
เพ่ือความสําเร็จของการดําเนินงาน   
                                    5.1.2  องคประกอบที่เปนแนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร หมายถึง สาระสําคัญของ
แนวทางของแผนท่ียุทธศาสตรที่ประกอบดวย ยุทธศาสตร  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร และ
การประเมินผลยุทธศาสตร 
                                                5.1.2.1  ยุทธศาสตร  หมายถึง  วิธีการหรือแนวทางการบริหารจัดการขององคการ
เพ่ืออํานวยในการบริหารจัดการองคการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                                                5.1.2.2  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร  หมายถึง  กระบวนการนํายุทธศาสตรหรือ
นโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยในการดําเนินการอาจมีการปรับปรุง
โครงสรางขององคการ แกไขระเบียบ กฎหมายที่รองรับการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรตางๆ   
                                                5.1.2.3 การควบคุมยุทธศาสตร  หมายถึง  กระบวนการของการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวอาจมีการกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐาน  
การวัดผลการดําเนินงาน  การเปรียบเทียบและประเมิน และการดําเนินการแกไข โดยอาจใชรูปแบบการควบคุม
แบบราชการและแบบวัฒนธรรม และมีการควบคุมทุกระดับช้ันขององคการ 
                                                5.1.2.4  การประเมินผลยุทธศาสตร  หมายถึง กระบวนการตรวจสอบผลดําเนินงาน
วาไดมีการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลดีตอองคการหรือไม อาจมีการทบทวนยุทธศาสตร  การ
วัดผลการดําเนินงาน  การปฏิบัติการแกไข  และใชวิธีการประเมินเพ่ือปรับปรุง การประเมินเพ่ือสรุปผล และการ
ประเมินโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก  โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน 
           5.2     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมายถึง พระราชบัญญัติที่เปนเสาหลักในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กําหนดไวในมาตรา 7 โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  การปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผลิตครูและสงเสริม วิทยฐานะครู  และการ
บริหารจัดการสถาบัน   และกําหนดหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไว 8 ประการ  
                                    5.2.1  การใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง หมายถึง ภารกิจหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ที่มีขอบขายการดําเนินงาน คือ ใหโอกาสคนในทองถิ่นไดเรียนระดับอุดมศึกษา
มากขึ้น จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานสากล มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
ทันสมัย  ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองนโยบาย
ของรัฐและความตองการของสังคม ชุมชน ทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 
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 5.2.2 การวิจัย หมายถึง ภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ที่มีขอบขายการดําเนินงาน 
คือ มีระบบบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง มีการสรางเครือขายการวิจัย 
ผลงานวิจัยมีคุณภาพทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เนนการรวมมือกับทองถิ่นทําวิจัยเพ่ือแกปญหาและเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน ผลการวิจัยสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนามหาวิทยาลัยได 
 5.2.3 การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง ภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ที่มี
ขอบขายการดําเนินงาน คือ มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน มีการวางแผนการใหบริการ
วิชาการแกสังคมอยางเปนระบบและมีการบูรณาการในการดําเนินงาน ใหบริการทางวิชาการที่หลากหลาย 
กวางขวาง สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน 
 5.2.4 การปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง ภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ ที่มีขอบขายการดําเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยตองพัฒนาตนเองใหมีความพรอมทั้งในดานบุคลากร 
สถานที่อุปกรณและกิจกรรมการศึกษา  มีการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีพ้ืนบานผสมผสานกับองคความรูสากลไป
ถายทอดใหกับประชาชนและหนวยงานในเขตพ้ืนที่การใหบริการ  มีการกําหนดเปาหมายเพื่อใหรูเทาทันและใช
เทคโนโลยี มีการกําหนดแผนพัฒนาเทคโนโลยีของหนวยงาน จัดสรางระบบเครือขายขอมูลทองถิ่น มีการ
ประเมินผลการพัฒนาและใชเทคโนโลยี  
 5.2.5 การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง ภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ที่มี
ขอบขายการดําเนินงาน คือ มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น มีการปรับ
ใชศิลปวัฒนธรรม ตางประเทศอยางเหมาะสม  มีการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ  มีการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่
สามารถพัฒนาสูสากล  เนนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและระบบสืบคน  สรางระบบเครือขาย ประสาน
ทองถิ่นนําภูมิปญญามาใชการเรียน มีการผสมผสานหรือสอดแทรกในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ                       
 5.2.6 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หมายถึง  ภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ ที่มีขอบขายการดําเนินงาน คือ พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือรวบรวมภูมิปญญาที่เก่ียวของ สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหมที่สอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจ
ทองถิ่น  มีการสรางความตระหนักในนักศึกษา บุคลากรและประชาชน ถึงคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
มีการสงเสริมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและการใชพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยควร
มีสวนรวมในการดูแลรักษา พัฒนา ตลอดจนเผยแพรขอคิดเห็น มาตรการปองกันและแนวทางแกปญหา
สิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยตองเปนผูนําทางวิชาการในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5.2.7 การผลิตและพัฒนาวิทยฐานะครู  หมายถึง ภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ที่
มีขอบขายการดําเนินงาน คือ มีการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูทางดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีการใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีแผนงานโครงการ
พัฒนาหนวยงานผลิตและพัฒนาครู ประสานหนวยงานสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชํานาญรวมผลิตและพัฒนา
ครู   สรางกลไกควบคุมการผลิตครู มุงพัฒนาคณะครุศาสตรใหมีศักยภาพและความพรอมโดยใชสถานศึกษาเปน
ฐาน         
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                    5.2.8  การบริหารจัดการสถาบัน หมายถึง ภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ที่มีขอบขาย
การดําเนินงาน คือ มีการบริหารจัดการศึกษาอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  การดําเนินงานตามวัตถุประสงค
หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 ดาน อยางมีดุลยภาพ  มีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของ
ชุมชนและสังคมในการจัดการความรู มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเงินและงบประมาณ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาควรมุงเนนที่การนําผลมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานอยางตอเน่ือง                  
จัดโครงสรางการบริหาร ใหเปนองคการขนาดเล็กแตมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันสมัย คลองตัว มีการกระจาย
อํานาจอยางเปนระบบ มีการทํางานเปนทีมและมีการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียเนนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน 
           5.3  ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและผูเช่ียวชาญ หมายถึง แนวความคิดของผูมีสวนไดสวนเสีย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิใน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน องคการปกครองสวน
ทองถิ่น  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1,2,3  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัด หนวยงานระดับอําเภอ หนวยงานระดับจังหวัดและผูเช่ียวชาญที่เก่ียวกับ
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามมาตรา 7 และ 8 ตามกรอบขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตร 8 ประการ 
 
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
          ผลการวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตร  ซึ่งจะนําไปใชใหเกิดประโยชน ดังน้ี      
          6.1  ประโยชนเชิงวิชาการ 

6.1.1 ทําใหไดองคความรู เก่ียวกับขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ จากผลการศึกษาที่เปนระบบโดยใชวิธีการวิจัยเชิงนโยบาย ที่เนนแหลงขอมูลที่หลากหลายตามหลักการ
สามเสา (triangulation of data source) 

6.1.2 ทําใหไดองคความรู เ ก่ียวกับกระบวนการจัดทําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ที่สามารถประยุกตใชจากกระบวนการวิจัยเชิงนโยบายท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ 

6.1.3 ทําใหไดองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการบริการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต
วัตถุประสงคหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
           6.2  ประโยชนเชิงการประยุกตใช 
  6.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุสามารถนําผลจากการวิจัยในครั้งน้ี  ไปใชเปนกรอบแนวทางใน
การตัดสินใจของผูมีอํานาจในการตัดสินใจเพ่ือใหการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6.2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดย
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุก
แหงบริหารจัดการภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เชนเดียวกัน 
 6.2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ สามารถนําองคความรูเก่ียวกับ
กระบวนการวิจัยเชิงนโยบายที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไปประยุกตใชในการจัดทําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยได 



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 

ในการวิจัยเรื่องขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชัฏกาฬสินธุภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 น้ี   ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวของในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 1. ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับยุทธศาสตร 
 2. แนวคิดเก่ียวกับแผนที่ยุทธศาสตร 
 3. ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ   
 4. บทบาทและภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 5. บริบทและปจจัยภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
                   6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.  ความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับยุทธศาสตร 
            ในการนําเสนอหัวขอเก่ียวกับความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับยุทธศาสตร ผูวิจัยไดนําเสนอหัวขอยอยๆ ดังน้ี  
คือ 1) ความหมายของยุทธศาสตร 2) ลักษณะของกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ดี 3) ระดับของยุทธศาสตร                       
4) กระบวนการจัดการยุทธศาสตร 5) การวางแผนยุทธศาสตร 6) การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ    
         1.1  ความหมายของยุทธศาสตร 
 ผูวิจัยขอนําเสนอความหมายของแนวคิดของคําวา ยุทธศาสตร เพ่ือใหเช่ือมโยงไปสูความหมายของแผน
ที่ยุทธศาสตรและการเสริมแนวคิดในเรื่องของการวิจัยเชิงนโยบาย ดังน้ี  คําวา “strategy”  พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542   ใหความหมายวา “ยุทธศาสตร” หมายถึง วิชาวาดวยการพัฒนาและการใชอํานาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยาและกําลังรบทางทหารตามความจําเปนทั้งในยามสงบและยามสงคราม สวน 
Morrison,  Renfro and  Boucher (1987)  และเสาวนิกตย ชัยมุสิก (2545) ใหความหมายวา  ยุทธศาสตร  หรือกล
ยุทธ  (strategy)  มาจาก ภาษากรีกวา  strategos  ซึ่งเปนการรวมคํา 2 คําเขาดวยกันคือ คําวา stratos ที่แปลวา 
กองทัพ และคําวา  agein   ที่เปนคํากริยา  ซึ่งแปลวา นํา (lead) ทั้งสองคําใหความหมายของการนํากองทัพ  รวม
แปลไดวา ความชํานาญของนายพล ดังน้ัน คําน้ีจึงหมายถึง  วิธีการท่ีนายพลทหารเตรียมการเพ่ือการตอสูในการ
สงคราม (Maassen and Van Vught 1992) นอกจากน้ี ทวีชัย บุญเติม (2540) ไดกลาววา ยุทธศาสตร ไมวาจะใช
ในทางทหาร ในวงการธุรกิจ หรือในทางการศึกษาจะหมายถึง แนวทางที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่ ต้ังไว 
สอดคลองกับ เสนาะ ติเยาว (2546) ที่กลาววา ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนคําเริ่มแรกที่ใชในการทางทหาร
หมายความวา ศาสตรและศิลปในการอํานวยการกําลังทหาร  อันเปนการใชแผนรวมและดําเนินการบขนาดใหญ 
ในทางธุรกิจไดใชคํากลยุทธมีความหมายวา การกําหนดและประเมินทางเลือกตางๆ    ที่จะทําใหบรรลุภารกิจและ
เปาหมายท่ีต้ังไวและรวมถึงการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาใช จึงอาจกลาว   ไดวา  “ยุทธศาสตร” เปนคําที่
นํามาใชในวงการการทหารมากอ ตอมาบุคคลหรือองคกรอื่นๆ เห็นความสําคัญของการดําเนินงานในเชิง
ยุทธศาสตร จึงไดนํามาใชอยางแพรหลายในระยะเวลาตอมา  
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 นอกจากความหมายที่เก่ียวของและใชในวงการทหาร (army) ดังที่กลาวไปขางตนแลวน้ัน ยังมี
นักวิชาการท้ังชาวไทยและตางประเทศยังไดใหความหมายและแนวคิดที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรไวดังตอไปน้ี   
ธงชัย สันติวงษ (2540ก) ไดใหความหมายของคําวากลยุทธหรือยุทธศาสตรไววา   กลยุทธ หมายถึง “กรอบของ
เรื่องราวที่ใชนําทางทางเลือกทั้งหลาย ซึ่งจะเปนตัวกําหนดลักษณะและทิศทางขององคการ” และ ดนัย เทียนพุฒิ 
(2540) ไดใหความหมายของ กลยุทธหรือยุทธศาสตร (strategy)ไววา หมายถึง วิธีการออกแบบใหเหมาะสมตอ
การกําหนดจุดหมายปลายทางของธุรกิจในอนาคต หรือสิ่งที่ธุรกิจตองการจะเปนไปในอนาคต  สวนพิชิต  พิทักษ
เทพสมบัติ และ พิพัฒน ลือประสิทธิ์สกุล (2543) ใหความหมาย ไว 3 ลักษณะ คือ หมายถึง (ก) การตัดสินใจใน
เชิงธุรกิจ (ข) การตอบสนองขององคการตอการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมขององคการ (ค) แผนกวางๆในการ
บรรลุเปาหมายขององคการ นอกจากน้ี เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545) ไดใหความหมายและแนวคิดของคําวา
ยุทธศาสตรไวดังน้ีวา ในเชิงปฏิบัติ คําวา “ยุทธศาสตร” (strategy) จะใหความหมายของแผนหรือวิธีการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่ผูบริหารระดับสูงคาดวาจะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร นําไปสู
ผลลัพธตางๆ ที่สอดคลองกับภารกิจและเปาหมายขององคกร สอดคลองกับ อดุลย วิริยเวชกุล (2548) กลาวถึง
ความหมายของ กลยุทธหรือยุทธศาสตร (strategy) วา หมายถึง แผนหรือแผนงานที่ไดออกแบบไวเพ่ือใหบรรลุ
ความสําเร็จตามเปาหมายในระยะยาว (หรือในชวงเวลาที่กําหนดไว)  สวนพสุ เดชะรินทร และคณะ (2548) ไดให
ความหมายไววา คือ สิ่งที่องคการทําเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ โดยความสําเร็จน้ันของแตละองคการก็ไมเหมือนกัน 
ถาเปนองคการเอกชนความสําเร็จจะอยูที่ตัวเลขทางการเงิน แตถาเปนหนวยงานราชการความสําเร็จจะอยูที่การ
บรรลุวิสัยทัศน และ ก่ิงพร  ทองใบ (2549) ใหความหมายไววา กลยุทธ หรือ ยุทธศาสตร (strategy) หมายถึง 
วิธีการท่ีองคการเลือก เพ่ือจะดําเนินการจากจุดที่เปนอยูในปจจุบันไปยังจุดหมายปรายทางในอนาคตท่ีองคการ
กําหนดไว และในทัศนะของ  บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550) ซึ่งให  คํานิยาม สรุปไดวา ยุทธศาสตร หมายถึง 
การมุงเนนหรือทุมเททรัพยากรไปในเรื่องใดแลวสามารถนําพาหมูคณะไปสูความสําเร็จหรือวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
นอกจากน้ี เสนาะ ติเยาว (2546) ยังไดกลาวไววา กลยุทธ (strategy) หมายถึง  แผนรวม (comprehensive plan) ของ
การดําเนินการที่กําหนดทิศทางของการกระทําแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือบรรลุเปาหมายระยะยาวของ
องคการ หรือ หมายถึง แผนของผูบริหารระดับสูงสุดที่จะทําใหเกิดผลสอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของ
องคการ  สวนจินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) กลาวไววา กลยุทธ (strategy) หมายถึง    
การตัดสินใจท่ีสัมพันธกับการคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และเปนการตัดสินใจบนฐาน       
ของสมมติฐานการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมในอนาคต  สําหรับพสุ เดชะรินทร     
และคณะ (2548)  ไดใหความหมายวา คือ สิ่งที่องคการทําเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ โดยความสําเร็จน้ันของแตละ
องคการก็ไมเหมือนกัน ถาเปนองคการเอกชนความสําเร็จจะอยูที่ตัวเลขทางการเงิน แตถาเปนหนวยงานราชการ
ความสําเร็จจะอยูที่การบรรลุวิสัยทัศนและเนตรพัณณา ยาวิราช (2549) ซึ่งกลาวอยางสอดคลองวา กลยุทธ 
(strategy) หมายถึง การวางแผนอยางกวางๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในระยะยาว กลยุทธขององคการสามารถ
ทําไดหลายอยาง รวมทั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550ก) ไดกลาววา ยุทธศาสตร หรือ กลยุทธ (strategy) 
จะเปนแผนงานเชิงรวมๆ ของธุรกิจที่ใชเพ่ือการแขงขันและมุงชัยชนะ (game plan) และเปนแผนซึ่งมุงสรางให
เกิดการผนึกกําลังของทรัพยากรตางๆ ไปสูจุดมุงหมายเดียวกันอยาง  มีเอกภาพและชวยสนับสนุนและสงเสริมให
ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวได  
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 ในสวนของนักวิชาการชาวตางประเทศนั้นไดใหนิยามหรือความหมายรวมถึงแนวคิดเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธไวดังตอไปน้ี Chandle (1962)  กลาวไววา ยุทธศาสตร(strategies)  หมายถึง การพิจารณา
กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคพ้ืนฐานสําหรับระยะยาว ภายใตภารกิจและการยอมรับในทิศทางรวม รวมท้ัง
การแบงปนทรัพยากรเพ่ือสําหรับใชทํางานตามเปาหมายตางๆที่วางไว และPaine & Naumes (1975) ไดให
ความหมายของคําวา ยุทธศาสตร หมายถึง แนวปฏิบัติหลักที่กําหนดอยางเจาะจง (specific major actions) เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคขององคการ ยุทธศาสตรน้ีอาจมีการวางแผน กําหนดไวลวงหนา หรืออาจตัดสินใจกําหนดขึ้น
ไดตลอดระยะเวลา ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดแลวจะเปนชุดของยุทธศาสตรโดยรวมทั้งหมด นอกจากน้ียังไดกลาวถึง
การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรองคการวาในองคการหน่ึงๆ จะมีลําดับช้ันของกฎการปฏิบัติงาน (hierarchy 
of rules of conduct) ดังน้ัน คือ ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย และยุทธศาสตร โดยย้ําวานักวิเคราะหนโยบายพึง
เขาใจความแตกตางของแตละองคประกอบ และลักษณะความสัมพันธตอกันแบบวิถีทางกับจุดหมาย (means-end) 
ที่องคประกอบในลําดับลางจะสงผลตอองคประกอบในลําดับที่อยูสูงขึ้นถัดไปดวย และ Massie & Douglas 
(1981) กลาวถึง ยุทธศาสตร (strategies) วา  หมายถึง ทิศทางหรือแบบแผนการดําเนินงานในระยะยาวของ
องคการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก แตอาจเปล่ียนแปลงไดหาก
สภาพแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงไป การที่องคการจะสามารถเลือกยุทธศาสตรไดเหมาะสมเพียงใดขึ้นกับขอมูล
เก่ียวกับสภาพแวดลอมที่องคกรจัดหามาได  สวน Hubbard (2000) ใหคํานิยาม สรุปไดวา ยุทธศาสตรเปนการ
ตัดสินใจท่ีมีผลกระทบในหวงเวลาที่มากถึงปานกลางในกิจกรรมขององคการ เปนการสรุปผลการปฏิบัติการที่
เกิดจากการตัดสินใจ การสรางสรรคคุณคาสําหรับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 จากแนวคิดขางตน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ไดกลาวไววา คําวา “กลยุทธ” น้ีในบาง
ตําราหรือบางวิชาชีพก็ใชคําวา “ยุทธศาสตร” ซึ่งเปนคําที่นิยมใชในวงการทหารมากกวาวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งในการ
วิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยใชคําวา “ยุทธศาสตร” และสรุปความหมายได 3 แนวทาง คือ 1) เปนวิธีการหรือแนวทางการ
บริหารจัดการขององคการเพ่ืออํานวยในการบริหารจัดการองคการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 2) เปนแผน
หรือแผนงานที่ไดออกแบบไวเพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย 3) เปนการตัดสินใจในการปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในอนาคต  สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยขอใหความหมายของยุทธศาสตรไว
ดังน้ี คือ  วิธีการหรือแนวทางการบริหารจัดการขององคการเพ่ืออํานวยในการบริหารจัดการองคการใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ  
        1.2  ลักษณะของกลยุทธหรือยุทธศาสตรท่ีดี 
 ลักษณะของกลยุทธที่ดีน้ัน ธงชัย สันติวงษ (2540ก) กลาวไววา กลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ดีมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี คือ 
  1.2.1    กลยุทธหรือยุทธศาสตรจะตองมีจุดเนนที่ชัดตามสมควร น่ันคือ ยุทธศาสตรที่ดีจะตองไม
อยูในลักษณะที่มีขอบเขตคลุมกวางเกินไปจนไมมีจุดเนนที่ชัดเจน ทั้งน้ีเพราะปญหาที่เกิดขึ้นก็คือยุทธศาสตรที่
กวางและไมมีจุดเนนยอมจะทําใหยุทธศาสตรเลื่อนลอยโดยไรขอบเขตความหมายท่ีแจงชัด  ซึ่งทําใหไมอาจใช
เปนเครื่องช้ีนําการทํางานของผูบริหารระดับสูงทั้งหลายได 
 1.2.2 กลยุทธหรือยุทธศาสตรจะตองมีกลไกการประสานใหทุกอยางเขากันไดน่ันคือการตอง
ไมปลอยใหขาดแนวทางรวมสําหรับที่ฝายตางๆ จะประสาน สามารถชวยการทํางานใหรวมไปในทิศทางเดียว
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รวมกัน การขาดการประสานจะทําใหเกิดปญหาตอฝายตางๆ โดยเจาหนาที่ฝาย เชน ฝายแนะนําปรึกษาอาจทํางาน
ไปในทางที่ฝายปฏิบัติงานไมตองการ หรือหนวยงานตางๆ ในกลุมอาจทํางานไปคนละทิศทางในทํานอง “ตางคน
ตางพาย” ซึ่งยอมทําใหทิศทางรวมของทั้งกิจการตองขาดหายไปในที่สุด 
  1.2.3  กลยุทธหรือยุทธศาสตรจะตองคลองตัวที่จะตองปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง น่ัน
คือ ยุทธศาสตรจะตองทันสมัยกับเหตุการณ โดยมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะใชแกปญหาตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงได กลาวคือ นอกจากจะตองตามใหทันกับการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมแลว การเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นภายในก็จะตองถูกนํามาพิจารณาสัมพันธกันตลอดเวลาดวย  
  สวน ดนัย เทียนพุฒ (2540) ไดกลาวไววา กระบวนการดําเนินยุทธศาสตรที่สําคัญ มีอยู 2 เรื่อง 
คือ เรื่องที่ 1 เปนการบูรณาการทฤษฎี 3  เรื่องเขาดวยกัน เพ่ือใหยุทธศาสตรมีรูปแบบในการเลือกใช คือ การ
วางแผน การกําหนดวิสยัทัศนและการเรียนรู เรื่องที่ 2 การดําเนินยุทธศาสตร คือ วงจรการเรียนรู หรือวงจรการให
ขอมูลยอนกลับที่เหมือนกับวงจรคุณภาพของ DEMING (1986) คือ การวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ กําหนด
มาตรฐาน (plan-do-check-act) ขั้นตอนการดําเนินยุทธศาสตรไดปรับปรุงใหเปนระบบบูรณาการโดยเปนการ
เรียนรูไมรูจบระหวางผลประกอบการในปจจุบันของธุรกิจกับวิสัยทัศน มันเปนกระบวนการที่อยูบนพ้ืนฐานของ
วิธีการทดลองนํายุทธศาสตรไปใช ซึ่งเช่ือวาจะทําใหธุรกิจรอดพนจากความลมเหลวทางยุทธศาสตร โดยกลาวถึง 
“หนทางที่ดีที่สุด” ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานขององคการ 2 ประการ คือ 1) ธุรกิจที่มีผลประกอบการสูงอยางสม่ําเสมอ 
สําหรับการแขงขันที่ทาทายมาเปนระยะเวลานาน 2) ธุรกิจที่สามารถฟนกิจการจนประสบความสําเร็จ ในดาน   
ผลประกอบการดวยวิธีการจัดการแบบใหมที่ถูกนํามาใชในองคการ นอกจากน้ี ประชุม รอดประเสริฐ (2545)     
ไดกลาววา การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลไดมีความคิดริเริ่มเพ่ือการสรางแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงานน้ัน
ยอมจะเปนประโยชนแกตนเองและหนวยงานอยางมาก และยังชวยใหองคการมีแผนยุทธศาสตรที่ดีมีทางเลือก
หลายทางในการดําเนินงาน ปญหาที่สําคัญขององคการประเภทตางๆ ในปจจุบันคือการขาดแผนกลยุทธหรือแผน
ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ฉะน้ันการท่ีบุคคลหรือบุคคลสามารถสรางจัดสรางแผนยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงานของตนเอง ของกลุมและขององคการขึ้นมาได ความสําเร็จแหงตน การบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุม
และขององคการยอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  สรุปไดวา กลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ดี จะตอง
มีจุดเนนที่ชัดตามสมควรและมีกลไกการประสานใหทุกอยางเขากันได อีกทั้งจะตองคลองตัวที่จะตองปรับตัวให
ทันกับการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ีตองมีความคิดริเริ่มและมีการบูรณาการในการวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตร 
           1.3  ระดับของยุทธศาสตร 

จากทัศนะของนักวิชาการหลายทาน ไดแก จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548)       
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550) พักตรผจง วัฒนสินธุและพสุ เดชะรินทร (2542) มหาวิทยาลัยสุโขทัย              
ธรรมาธิราช (2546, 2550ก) Graham Hubbard (2000) Wheelen and Hunger (2002 อางใน ก่ิงพร ทองใบ, 2549) 
ไดกลาวไวอยางสอดคลองกันวา ยุทธศาสตรในองคการแบงได 3 ระดับ ไดแก  ยุทธศาสตรระดับองคการ 
(corporate strategy)  ยุทธศาสตรระดับธุรกิจ (business strategy) ยุทธศาสตรระดับหนาที่ (functional strategy) ซึ่ง
มีรายละเอียดดังน้ี 

          1.3.1  ยุทธศาสตรระดับองคการ (corporate strategy) เปนเรื่องของการกําหนดหรือระบุธุรกิจ 
และหรืออุตสาหกรรมที่จะเขาลงทุน เพ่ือใหบริษัทสามารถดํารงความไดเปรียบทางการแขงขันและนําไปสู ผล
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กําไรของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะถูกกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงขององคการ เปนการตัดสินใจระดับสูงสุดใน
องคการธุรกิจ เก่ียวของกับหลายฝายหรือรวมทั้งธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงผลประโยชนขององคการธุรกิจใน          
ทุกดาน ประกอบดวย วัตถุประสงคขององคการ ทิศทางหรือภารกิจ นโยบายการเงินระดับสูง การรวมกิจการและ
การลงทุน การขยายกิจการ และการจัดโครงสรางองคการเปนตน ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องสําคัญ 3 เรื่อง คือ (1) 
องคการจะมุงหนาไปทางใด (directional strategy) ระหวางการเจริญเติบโต (growth) การหดตัว (retrenchment) 
และการอยูกับท่ี (stability) (2) องคการจะจัดสรรทรัพยากรลงไปใน “หนวยธุรกิจ” ตางๆหรือ “ผลิตภัณฑ” ที่มีอยู
อยางไร (portfolio strategy) (3) องคการจะชวยเหลือเก้ือกูล “หนวยธุรกิจ” ตลอดจนให “หนวยธุรกิจ” และ 
“ผลิตภัณฑ” เก้ือกูลกันอยางไร (parenting strategy) ในลักษณะของการประสานงานกัน  การถายโอนทรพยากร
ใหกันและกัน ตลอดจนการใชประโยชนจากจุดแข็งที่องคการมี กลยุทธหรือยุทธศาสตรระดับองคการจะเนนการ
วางตําแหนงทางการแขงขันของกลุมธุรกิจทั้งกลุมในภาพรวม เพ่ือใหผลลัพธสูงสุดตอองครวมของกลุมธุรกิจ 
(synergy) ทั้งกลุม 

             1.3.2  ยุทธศาสตรระดับธุรกิจ (business strategy) เปนกลยุทธหรือยุทธศาสตรซึ่งกําหนดใช
สําหรับแตละธุรกิจและหรือแตละหนวยงานอิสระในบริษัทที่มีลักษณะเปนกลุมธุรกิจ โดยท่ัวไปจะเนนที่การ
แขงขันวาแตละหนวยธุรกิจ  ซึ่งถูกกําหนดโดยผูจัดการหรือผูบริหารที่มีตําแหนงเปนหัวหนาหนวยธุรกิจ   เปน
การตัดสินใจถึงฐานะขององคการธุรกิจในอุตสาหกรรม โดยวิเคราะหถึงตลาดและผลิตภัณฑขององคการธุรกิจ
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน   กลยุทธหรือยุทธศาสตรในระดับน้ีมุงเนนที่การวิเคราะหการแขงขันใน
อุตสาหกรรรม การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การแบงสวนแบงตลาดและการกําหนดตลาดเปาหมาย ในระดับน้ีจะเปน
ยุทธศาสตรที่มุงเนนใหหนวยธุรกิจมีความไดเปรียบในการแขงขัน ภายใตขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และอาจเปนไปไดทั้ง การแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืน (competitive strategy) ทั้งหมด หรือ การจับมือ
กับผูประกอบการบางราย (cooperative strategy) เพ่ือเอาชนะคูแขงขันที่เหลือ 
 1.3.3  ยุทธศาสตรระดับหนาที่ (functional strategy) ถูกกําหนดโดยผูจัดการในแตละหนาที่
ทางธุรกิจ  เปนการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานของธุรกิจในระยะสั้น หรือที่เรียกวาระดับกลวิธี (tactical)  
เน่ืองจากหนาที่ทางธุรกิจมักนิยมจําแนกเปน การผลิต การตลาด การเงินและบัญชี และบุคลากร การกําหนด
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธในระดับหนาท่ีจึงจําแนกตามหนาที่ทางธุรกิจแตละดานน้ัน  โดยทั่วไปจะใชกลยุทธหรือ
ยุทธศาสตรระดับหนาที่เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน ดังน้ัน ในการที่จะบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค
ของหนวยธุรกิจ ยุทธศาสตรในแตละฟงกช่ันงาน (functional strategy) จึงควรตองสนับสนุน (support) 
ยุทธศาสตรของหนวยธุรกิจน้ัน น่ันคือ ตองทําหนาที่สนับสนุนยุทธศาสตรระดับบน เชน ธุรกิจเนนการสราง
ความแตกตาง ฟงกช่ันการผลิตก็จะเนนกระบวนการท่ีดูแลเรื่องคุณภาพเปนพิเศษ ฟงกช่ันการตลาดจะเปนแบบ 
“pull”  มากกวา “push” ขณะที่ดานบุคคลจะพิถีพิถันในการวาจางและพัฒนาบุคลากรใหมีฝมือและทักษะที่ดี  เปน
ตน  โดยที่ยุทธศาสตรในแตละระดับจะสนับสนุนระดับที่อยูเหนือกวาเสมอดังภาพที่ 1 
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 บน 
 
 ยุทธศาสตร 

ระดับองคการ  
 ยุทธศาสตรระดับธุรกิจ 

ลาง  
ยุทธศาสตรระดับหนาที ่ 

 

 
ภาพท่ี 1   ระดับและความสัมพันธของยุทธศาสตร 

 
ซึ่งระดับยุทธศาสตรทั้ง 3 ระดับน้ี สุเมธ แสงนาทร (2547) ไดเทียบเคียงกับการบริหารงานในองคการ

ในหนวยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาไดดังน้ี 1) ยุทธศาสตรระดับองคการ เทียบไดกับ ยุทธศาสตรสถาบัน 2) 
ยุทธศาสตรระดับธุรกิจ เทียบไดกับ ยุทธศาสตรการบริหารการศึกษา และ3) ยุทธศาสตรระดับหนาที่ เทียบไดกับ 
ยุทธศาสตรผูปฏิบัติงาน นอกจากน้ี บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ (2550) ยังไดเสนอไววา ยุทธศาสตรสามารถจัดแบง
ได 2 ลักษณะ คือ 1) ยุทธศาสตรจากวัตถุประสงค ซึ่งจัดทําขึ้นภายหลังจากที่องคการไดมีการทบทวนวิสัยทัศน 
ภารกิจ และวัตถุประสงคจนชัดเจนดีแลว และอาจแบงออกเปน ยุทธศาสตรเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน (ไกลสุด) 
ยุทธศาสตรเพ่ือบรรลุภารกิจ (ไกลรองลงมา) และยุทธศาสตรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค (ไกลสุด)  2) ยุทธศาสตรจาก 
SWOT analysis  ซึ่งจัดทําไดทันทีที่การประเมินสถานการณขององคการเสร็จสิ้น 
                     สรุปไดวา ยุทธศาสตรในองคการสามารถแบงได 3 ระดับ ไดแก 1) ยุทธศาสตรระดับองคการ 
(corporate strategy) 2) ยุทธศาสตรระดับธุรกิจ (business strategy) 3) ยุทธศาสตรระดับหนาที่ (functional 
strategy) โดยยุทธศาสตรในแตละระดับจะสนับสนุนและสอดคลองกับระดับที่อยูเหนือกวา และยุทธศาสตร
สามารถจัดแบงได 2 ลักษณะ คือ 1) ยุทธศาสตรจากวัตถุสงค และ 2) ยุทธศาสตรจาก SWOT analysis   
           1.4    กระบวนการจัดการยุทธศาสตร 

1.4.1  ความหมายของการจัดการยุทธศาสตร 
         กระบวนการการจัดการเชิงยุทธศาสตรน้ัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) กลาววา ใน
ปจจุบันสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนไปในลักษณะที่เรียกขานกันวา โลกาภิวัตน (globalization) ไดมีการนํา  กลยุทธ
หรือยุทธศาสตรมาใชขยายคําวา การจัดการ เปนการจัดการเชิงกลยุทธ หรือการจัดการดานยุทธศาสตร (strategic 
management) ซึ่งหมายถึง การวางแผน การดําเนินการและการควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธ ซึ่งจะชวยใหการ
บริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และวิโรจน สารรัตนะ (2546ค) ไดกลาวถึงกระบวนการ
จัดการยุทธศาสตรวา การบริหารยุทธศาสตรเปนกระบวนการกําหนดยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุจุดหมายเชิงยุทธศาสตร ภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยการ
กําหนดยุทธศาสตร (strategic formulation) ประกอบดวยการระบุภารกิจ (mission) และจุดหมายเชิงยุทธศาสตร 
รวมท้ังการวิเคราะหสภาวะเชิงแขงขัน (competitive analysis) และสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ 
ที่นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการบรรลุตามจุดหมายเชิงยุทธศาสตร สวนการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ 



 19 

(strategic implementation) ประกอบดวยการปฏิบัติตามแผนและระบบการควบคุม และกิ่งพร ทองใบ (2549)    
ไดกลาววา การบริการเชิงกลยุทธ หมายถึง การวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมในแนวทางที่มุงเนนกล
ยุทธคือ ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานซึ่งจะชวยใหการบริหารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากน้ี บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550) กลาววา  การจัดการเชิงกลยุทธ คือ 
การจัดการตามวัตถุประสงค (management by objective- MBO) อยางหน่ึงน่ันเองจะพิเศษก็ตรงที่ “วัตถุประสงค” 
น้ันไดรับการทบทวนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไป ซึ่งเรียกอีกอยางหน่ึงวา “วัตถุประสงคเชิง       
กลยุทธ (strategic objective)” ซึ่งหมายถึง สิ่งที่องคการตองการจะบรรลุทํานองเดียวกับ ภารกิจ และวิสัยทัศน แต
ชัดเจนกวาและมีระยะเวลาใกลกวา ขั้นตอนสําคัญจึงเริ่มที่การประเมินสถานการณ (situation analysis)  ของธุรกิจ
และอุตสาหกรรม แลวสิ้นสุดที่การนําเอายุทธศาสตรไปปฏิบัติ (implementation) และประเมินผลและควบคุม
ยุทธศาสตร (evaluation and control) สรุปไดวา การจัดการยุทธศาสตร หมายถึง กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร
และการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ประเมินผลและ การควบคุมยุทธศาสตร เพ่ือใหบรรลุจุดหมายเชิง
ยุทธศาสตรและจะชวยใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                 1.4.2   ความสําคัญและประโยชนของการจัดการยุทธศาสตร 
                             ก่ิงพร ทองใบ (2549) ไดใหทัศนะไววา การบริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญและประโยชนตอ
องคการ กลาวคือ ทําใหมีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ทําใหมีการคํานึงถึงผูมี
สวนเก่ียวของกับองคการอยางกวางขวาง มีการคํานึงถึงผลระยะยาวขององคการ และมุงเนนทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน โดยจินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) ไดกลาววา   การจัดการ
เชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตรมีประโยชนตอองคการ 4 ประการ ดังน้ี    1) กําหนดทิศทางขององคการ  2) สราง
ความสอดคลองในการปฏิบัติ  3) สรางความพรอมในการปฏิบัติ  4) สรางประสิทธิภาพในการแขงขัน และ 
Johness, Potgieter Marthenus (1992)  ไดศึกษาเก่ียวกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการโรงเรียน พบวา  กลยุทธใน
การบริหารจัดการนั้นเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงที่ควรนําไปใชในการบริหารบริหารจัดการของผูบริหารอาจสรุปได
วา การจัดการยุทธศาสตร ทําใหองคการมีทิศทางและจุดหมายในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ และผูบริหารควรนํายุทธศาสตรไปใชในการบริหารจัดการ 
 1.4.3   ขั้นตอนการจัดการยุทธศาสตร 
            สําหรับขั้นตอนการจัดการยุทธศาสตร น้ัน พสุ เดชะรินทร และคณะ (2549) อัจฉรา   จันทรฉาย 
(2549) Quinn, Mintzberg and James (1988 อางถึงใน ศุภลักษณ วิริยะสุมน, 2547) และ Fred R. David (2007) 
กลาวถึงขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ (the strategic management process) สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวา 
ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 3  ขั้นตอนซึ่งเปนสวนสําคัญของการบริหารระดับสูงและเปนงานที่ตองทําอยาง
ตอเน่ือง คือ 1) การจัดทํายุทธศาสตร (strategy  formulation) 2) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร (strategy  
implementation)  และ   3) การประเมินยุทธศาสตร  (strategy   evaluation)  สวนพิบูล ทีปะปาล  (2546)  และก่ิง
พร ทองใบ (2549) กลาววา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธสามารถแบงได 4 ขั้นตอน สรุปได ดังน้ี   ขั้นที่ 1  การ
ประเมินสถานการณ ประกอบดวย  1) ประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ไดแก  1.1) สภาพแวดลอม
โดยทั่วไป  และ 1.2) สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน  2) การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคการ ไดแก  2.1) 
โครงสรางขององคการ  2.2) ระบบและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน  2.3) บรรยากาศการทํางาน และ 2.4) ทรัพยากร
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การบริหาร  ขั้นที่ 2  การวางแผนกลยุทธ ประกอบดวย  1) การกําหนดวัตถุประสงค  2) การระบุทิศทางหรือ
ภารกิจหลัก  3) การกําหนดเปาหมาย  4) การพัฒนากลยุทธ  5) การกําหนดนโยบาย  ขั้นที่ 3 การดําเนินกลยุทธ  
ประกอบดวย  1) โครงการ  2) งบประมาณ  3) ระเบียบวิธีปฏิบัติ   ขั้นที่ 4  การควบคุมกลยุทธ ประกอบดวย  1) 
การจัดต้ังมาตรฐาน  2) การวัดผลการปฏิบัติ  3) การเปรียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน  4) การดําเนินการแกไข   
นอกจากนี้แลว  Certo and Peter (1991) กลาวอยางสอดคลองกันกับ  จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ           
เขจรนันทน (2548) วา กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธมีสวนประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ   
                               (1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (environment analysis) ผูบริหารหรือนักกลยุทธ (strategist) 
จะตองศึกษาและวิเคราะหปจจัยในดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ ซึ่งสามารถแบง
ออกเปน 2 ระดับคือ สภาพแวดลอมภายนอก (external environment) และสภาพแวดลอมภายใน (internal 
environment ) องคการ โดยทําการวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และ
อุปสรรค(threat) หรือที่เรียกวา “การวิเคราะห SWOT (SWOT analysis)” วาแตละปจจัยมีสวนเอ้ืออํานวยหรือ
ขัดขวางการดําเนินงานขององคการอยางไรบาง  
             (2) การกําหนดทิศทางขององคการ (set organization direction) ผูบริหารจะนําขอมูลตางๆที่
ไดรับจากการวิเคราะหโอกาสและขอจํากัดมาทําการประมวลผล เพ่ือใชกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธขององคการ 
โดยท่ีการกําหนดทิศทางขององคการสามารถกระทําไดในลักษณะของการกําหนดภารกิจและการต้ังเปาหมาย 
(mission and goal establishment) ขององคการ 
             (3)  การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation) หมายถึงการนําทิศทางขององคการท่ีกําหนดไว
อยางกวางๆ มาพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคการ โดยมักจะกําหนดกลยุทธตาม
ระดับช้ันภายในองคการ ต้ังแตกลยุทธองคการ กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตามหนาที่  
             (4) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (strategy implementation) หมายถึงการนํากลยุทธที่ถูกกําหนดขึ้น
ไปประยุกตในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสราง บุคลากร และการประสานงานรวมกัน
อยางเปนระบบ 
             (5) การควบคุมและการประเมินกลยุทธ (strategy evaluation and control) หมายถึง การติดตาม
และตรวจสอบ (monitoring) วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทาง ปรับปรุง และพัฒนาใหกลยุทธที่กําลังดําเนินอยู
เกิดความสอดคลองกับสถานการณจริง เพ่ือองคการจะไดคุณคาสูงสุดจากการดําเนินงาน ตลอดจนการประเมินผล
จากการดําเนินกลยุทธวาประสบผลสําเร็จดังที่ต้ังเปาหมายไวหรือไมเพียงใด เพ่ือนําไปพิจารณาในการพัฒนา    
กลยุทธตอไป ซึ่งแตละขั้นตอนมีความสัมพันธดังภาพที่ 2 
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การควบคุมและ
การประเมิน     
กลยุทธ 

การวิเคราะห
สภาพแวด 

ลอม 

 

การกําหนด
ทิศทาง 

 

การกําหนด 
กลยุทธ 

การนํา 
กลยุทธ   
ไปปฏิบัติ 

ขอมูลยอนกลับ

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 

 
ดังน้ัน จึงพอสรุปไดวา กระบวนการจัดการยุทธศาสตร คือ กระบวนการกําหนดยุทธศาสตรและการ

นํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุจุดหมายเชิงยุทธศาสตร ภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคการ ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ี 1) กําหนดยุทธศาสตร เพ่ือใหบรรลุจุดหมายเชิง
ยุทธศาสตร ภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยการกําหนดยุทธศาสตร (strategic 
formulation) ประกอบดวยการระบุภารกิจ (mission) และจุดหมายเชิงยุทธศาสตร ซึ่งหมายถึง สิ่งที่องคการ
ตองการจะบรรลุทํานองเดียวกับ ภารกิจ และวิสัยทัศน 2) การนําเอายุทธศาสตรไปปฏิบัติ (implementation)        
3) ควบคุมยุทธศาสตรและประเมินผล (evaluation and control) 
        1.5  การวางแผนยุทธศาสตร  

 ผูวิจัยขอนําเสนอความหมายของแผนยุทธศาสตรและการวางแผนยุทธศาสตร   ดังน้ี 
 1.5.1   แผนยุทธศาสตร  

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) กลาววา แผนกลยุทธหรือแผนยุทธศาสตร คือ แผน
แมบทของการประกอบธุรกิจ เปนแผนกวางๆที่มีความครอบคลุมเปนแผนมีทิศทางและแผนรายละเอียดที่กําหนด
เง่ือนเวลาและผลงานท่ีเดนชัดในอันที่จะเปนเครื่องมือในการกกับและตรวจสอบ เพ่ือการปรับปรุงและปรับตัว
ของธุรกิจใหไดผลตามเปาหมาย และ William F. Glueck (1977 อางถึงใน ประชุม  รอดประเสริฐ, 2545) ให
ความหมายของแผนยุทธศาสตรวา เปนแผนรวม แผนผสมผสาน บูรณาการและ    แผนสรุปที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปน
แนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขั้นพ้ืนฐานของหนวยงาน  โดยที่ อุทิศ  ขาวเธียร (2549) ไดกลาววา 
แผนกลยุทธ บางครั้งเรียก  แผนยุทธศาสตร (strategic planning) เปนเทคนิคการวางแผนที่เดิมถูกใชเพ่ือการรบ
โดยมีหลักฐานของตําราพิชัยสงคราม “ซุน-วู” ของจีนไดรวบรวมหลักการวางแผนกลยุทธทางการทหารเอาไว 
โดยนักธุรกิจไดนํามาประยุกตใชกับการแขงขันทางธุรกิจโดยคํานึงถึง “การแขงขันใหอยูรอดและการมุงหวัง
กําไร” เปนหลัก ตอมา นักวางแผนภาครัฐไดนําแนวคิดของภาคเอกชนมาประยุกตใชในการบริหารภาครัฐโดยยึด
หลักการ “การสนองความตองการของประชาชน”   เปนหลัก โดยที่แผนกลยุทธเปนเครื่องมือเพื่อชวยช้ีนําแนว
ทางการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับขององคการโดยมีการวิเคราะหสภาวะแวดลอมเพื่อช้ีแนะเปาประสงค 
(วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคหลักของแผน) และแผนยุทธศาสตร ยุทธวิธีทางเลือกปฏิบัติที่สอดรับกับ
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สภาวะแวดลอม และแผนยุทธศาสตร (strategic plan) ยังหมายถึง เอกสารของหนวยงานที่เปนหนวยปฏิบัติ ซึ่ง
อาจจะเปนกระทรวง ทบวง กรม เขต พ้ืนที่หรือสถานศึกษา จัดทําขึ้นอยางเปนระบบ โดยมีการวิเคราะห
สภาพการณทั้งภายในและภายนอกของหนวยงาน (SWOT analysis) เพ่ือคาดคะเนแนวโนมของสถานการณ มีการ
กําหนดวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาหมาย (goals) และกลยุทธตางๆ (strategic) ที่แสดงใหเห็นทิศทาง
ในการดําเนินงานของหนวยงานทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐ 
บทบัญญัติตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนสําคัญ แผนยุทธศาสตร 
(strategic plan) เปนแผนหลักขององคการมีช่ือเรียกแตกตางกันไปตามภาระงานขององคกร มีช่ือเรียกแตกตางกัน
ไปตามภาระงานขององคการ เชน แผนกลยุทธ (strategic plan) แผนคุณภาพ (quality plan) แผนธุรกิจ (business 
plan) แผนแมบท (master plan) แผนแมแบบ (blueprint plan) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (school improvement 
plan : SIP) หรือธรรมนูญสถานศึกษา (school charter) เปนตน (พสุ เดชะรินทร และคณะ, 2548)  

ดังน้ัน สามารถสรุปไดวา แผนยุทธศาสตร คือ แผนหลักขององคการจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ โดยมี 
การวิเคราะหสภาพการณทั้งภายในและภายนอกขององคการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคการ และมี
องคประกอบ 4 ประการ คือ พันธกิจ/ภารกิจ (mission) วัตถุประสงค (objective) กลยุทธ (strategy) และ
แผนปฏิบัติการ (operation Plan) 

1.5.2   การวางแผนยุทธศาสตร  
           1.5.2.1   ความหมายของการวางแผนยุทธศาสตร 
                         สําหรับการวางแผนยุทธศาสตรหรือการวางแผนกลยุทธน้ัน ธงชัย สันติวงษ (2540ก) 

กลาววา การวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตร หมายถึง กระบวนการที่ เก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับ
วัตถุประสงคขององคการ การเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค การใชทรัพยากรเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
รวมตลอดถึงการวางนโยบายตางๆที่จะใชเปนหลักเพ่ือสําหรับการซื้อ หรือควบกิจการ  การใชและการจัดระเบียบ
ทรัพยากรตางๆ สวนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545ข) กลาววา การวางแผนกลยุทธ (strategic planning) 
น้ัน คือ กระบวนการของการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ และการกําหนด  กลยุทธขึ้นมาเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ การวางแผนกลยุทธถูกเรียกวาการวางแผนองคการ หรือการวางแผนบริษัท (corporate 
planning) ดวย และประชุม รอดประเสริฐ (2545) สรุปไววา การวางแผนยุทธศาสตรคือ กระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
ดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุถึงวัตถุประสงคแมจะตองเสี่ยงกับสภาวะแวดลอมที่ไมแนนอนหรือไมสามารถ
จะคาดคะเนได โดยการตัดสินใจน้ันจะตองเลือกเอาแผนซึ่งคาดวาจะใชไดดีที่สุดไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเปนการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการตามภารกิจของหนวยงานหรือองคการในอนาคต  สวน ก่ิงพร 
ทองใบ (2549) กลาววา การวางแผนกลยุทธ (strategic planning) หมายถึง  การพัฒนาแผนระยะยาวขององคการ
บนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคจากการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก จุดแข็งและจุดออนขององคการจา
การประเมินสภาพแวดลอมในองคการ และ Kolter and Murphy  (1981) สรุปไววา การวางแผนยุทธศาสตร 
หมายถึง การวางแผนรวมขององคการท่ีคํานึงถึงองคประกอบดานสภาพแวดลอมภายนอก   จากความหมาย
ขางตนสรุปไดวา การวางแผนยุทธศาสตร คือ กระบวนการของการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ และ
เก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจเพ่ือดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุถึงวัตถุประสงค 
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         1.5.2.2    องคประกอบของการวางแผนยุทธศาสตร 
                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ไดจําแนกองคประกอบของการวางแผน

เชิงกลยุทธไว  5 ประการ ไดแก 1) การกําหนดวัตถุประสงค 2) การระบุทิศทางหรือภารกิจหลัก 3) การกําหนด
เปาหมาย 4) การพัฒนากลยุทธ 5) การกําหนดนโยบายขององคการ และประชุม รอดประเสริฐ (2545) กลาววา 
แผนยุทธศาสตรมีสวนประกอบที่สําคัญตามลําดับดังน้ี 1) เปาหมายขององคการ (organizational goal) ซึ่งเปน
สวนที่จะแสดงใหทราบวาองคการหรือหนวยงานจะดําเนินงานไปตามทิศทางใด มีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร  
2) ภารกิจขององคการ (mission) เปนสวนที่แสดงถึงขอบขายของกิจกรรมวาหนวยงานหรือองคการจะตองทํา
อะไรบาง  3) ยุทธศาสตรหรือยุทธวิธี (strategies) เปนสวนที่แสดงใหทราบวาองคการจะเลือกวิธีการใดในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  4) นโยบาย (policies) เปนสวนที่แสดงถึงขอเสนอแนะในการนําไปสูเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคที่องคการหรือหนวยงานตองการ 5) การตัดสินใจ (decision) เปนสวนที่แสดงถึงทางเลือกที่
จะตองใชในการปฏิบัติงาน  6) การลงมือปฏิบัติ (actions) เปนสวนที่แสดงถึงการปฏิบัติจริงหรือ   ลงมือทําจริงใน
การปฏิบัติงาน สวน Thomas L. Wheelen and J. David Hunger (2004 อางถึงใน ก่ิงพร ทองใบ, 2549) ไดจําแนก
องคประกอบของการวางแผนกลยุทธขององคการ เปน 4 ประการ ไดแก 1) ทิศทางหรือภารกิจหลัก 2) 
วัตถุประสงค 3) กลยุทธ 4) นโยบาย  สวนอุทิศ ขาวเธียร (2549) ไดกลาวถึงการวางแผนเชิงยุทธศาสตร สรุปไดวา 
การวางแผนยุทธศาสตร มีองคประกอบหลัก 3 สวนใหญ ๆ ไดแก 1) องคประกอบหลักสวน “เปาประสงครวม” 
ซึ่งประกอบดวยวิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคหลัก  องคประกอบสวนน้ีหากชัดเจน จะทําหนาที่เสริมการ
ประสานงานแกองคการ และ/หรือเปนสวนช้ีนําใหเห็นทิศทางการพัฒนาเปน”วิสัยทัศน”ที่องคการประสงค  เปน
สิ่งที่พึงปรารถนาในการพัฒนาที่สมเหตุสมผล สวนพันธกิจจะช้ีนําใหเกิดความชัดเจนในบทบาทหนาที่ที่สําคัญ
ที่สุดขององคการตองทําอยางมีบูรณาการภายใตแผนตาง ๆ สวนวัตถุประสงคหลัก เปนเกณฑที่ตองบรรลุ หรือ
ระดับความสําเร็จ  (ผลกระทบ /ผลลัพธ )ที่ตองถูกประเมิน  เพ่ือเปนหลักประกันวา องคการไดดําเนินการตาม
แผนไปสูทิศทางท่ีกอใหเกิดวิสัยทัศนที่วาดหวังไว   2) องคประกอบดาน “ทางเลือกการดําเนินการ”  ซึ่งไดแก 
ยุทธศาสตร/ยุทธวิธี กําหนดอยางชัดเจนขึ้นเปนกรอบความคิดที่ช้ีนําทางแกการปฏิบัติการหลักของแผนวา 
แนวทางที่เหมาะสม  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของแผนมีอยางไรบาง กรอบความคิดน้ีไดมาจากการผนวกประเด็น
ช้ีนําที่ไดจากการวิเคราะหและการจัดลําดับความสําคัญของสภาวะแวดลอม ทั้งดานจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค นอกจากน้ี ยังตองคํานึงถึงความสอดรับกับพันธกิจขององคการอีกดวย และ 3) องคประกอบหลักดาน  
“เครื่องมือ-กลไกเรงรัดการพัฒนา”  เพ่ือสามารถช้ีแนะแนวทางการเรงรัดกระบวนการดําเนินงาน มีรูปแบบการ
ปรับกระบวนการทํางานขององคการ  การปรับปรุงระเบียบตลอดจนคานิยม  วัฒนธรรมและความเช่ือตาง ๆ 
ภายในองคการใหสนับสนุนแผนงานโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของยุทธศาสตรและยุทธวิธีที่กําหนดไว จึง
พอจะสรุปไดวา การวางแผนยุทธศาสตรประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวนใหญ ๆ ไดแก 1) องคประกอบ
หลักดานเปาประสงครวม ประกอบดวยการกําหนดวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) วัตถุประสงค (objective) 
2) องคประกอบดานการดําเนินการ ไดแก กลยุทธหรือยุทธศาสตรตางๆ (strategic) และ 3) องคประกอบหลัก 
ดานกลไกเรงรัดยุทธศาสตรหรือการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
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              1.5.2.3  ขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร 
                           สําหรับขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร William F. Glueck (1977 อางถึงใน ประชุม 

รอดประเสริฐ, 2545) ไดกําหนดขั้นตอนการวางแผนกลยุทธที่สําคัญไวดังน้ี 1) การกําหนดวัตถุประสงคและ
ยุทธวิธีขององคการใหมีความสอดคลองปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน  2) การศึกษาอิทธิพลและสภาวะแวดลอมตางๆ
ซึ่งอยูภายนอกองคการ    3) การกําหนดทรัพยากรเพ่ือแจกจายใหกับหนวยงานตางๆ ภายในองคการ เพ่ือใชในการ
ดําเนินงาน 4) การพิจารณาทางเลือกเพ่ือการกําหนดแผนยุทธศาสตร  5) การเลือกแผนยุทธศาสตรที่ดีที่สุดเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน  6) การพัฒนาโครงสรางขององคการใหสอดคลองเหมาะสมกับบรรยากาศและยุทธวิธีเลือกน้ัน 7) การ
กําหนดแผนระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อการปฏิบัติงาน  8) การประเมินแผนยุทธศาสตรที่ใชใน
การดําเนินงาน  

                          จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การวางแผนยุทธศาสตร คือ กระบวนการของการกําหนด
วัตถุประสงคขององคการ และเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจเพ่ือดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคโดยการวางแผนยุทธศาสตรประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวนใหญ ๆ ไดแก 1) องคประกอบ
หลักดานเปาประสงครวม ประกอบดวยการกําหนดวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) วัตถุประสงค  
(objective) 2) องคประกอบดานการดําเนินการ ไดแก กลยุทธหรือยุทธศาสตรตางๆ (strategic) และ  3) 
องคประกอบหลักดานกลไกเรงรัดยุทธศาสตรหรือการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และมีขั้นตอนที่สําคัญ 8 
ขั้นตอนขางตน 
          1.6   การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  

        1.6.1   ความหมายของการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
                  ในการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติน้ัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ไดให

ความหมายการนํากลยุทธหรือยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (strategy implementation) วาหมายถึง การแปลงกลยุทธ
หรือยุทธศาสตรซึ่งเปนทางเลือกของธุรกิจในระยะยาวมาสูขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด ซึ่งมีความสําคัญตอการ
บรรลุผลของกลยุทธที่ไดกําหนดไว และนอกจากนี้  ก่ิงพร ทองใบ (2549) ไดกลาวถึง การนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติไววา หมายถึง การแปลงกลยุทธหรือยุทธศาสตรซึ่งเปนทางเลือกในระยะยาวทางธุรกิจมาสูขั้นตอนการ
ปฏิบัติโดยละเอียด เพ่ือใหบรรลุผลทางกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว การเช่ือมโยงระหวางการกําหนด
กลยุทธหรือยุทธศาสตร (strategy formulation) กับการนํากลยุทธกลยุทธหรือยุทธศาสตรไปปฏิบัติ  (strategy 
implementation) ก็คือ การกําหนดนโยบายธุรกิจ (business policy) ซึ่งหมายถึง แนวทางอยางกวางๆท่ีจะตัดสินใจ
การนํากลยุทธหรือยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยสรุปแลว การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ คือ การนํากลยุทธ
หรือยุทธศาสตรไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว   

      1.6.2    ขั้นตอนของการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการนํายุทธศาสตรไป

ปฏิบัติวา  ประกอบดวยกิจกรรม 10 กิจกรรม ไดแก 1) การจัดทําวัตถุประสงคประจําป 2) การกําหนดนโยบายใน
การปฏิบัติ 3) การจัดสรรทรัพยากร  4) การจัดโครงสรางองคการ 5) ทบทวนและปรับปรุงการใหรางวัล              
6) ลดการตอตานการเปล่ียนแปลง  7) จัดผูบริหารใหสอดคลองกับกลยุทธ  8) พัฒนาวัฒนธรรมการทํางาน                  
9) ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการปฏิบัติการ 10) พัฒนาทรัพยากรมนุษย  นอกจากน้ี วิโรจน สารรัตนะ 
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(2546ค) กลาววา  การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ  ประกอบดวย การปฏิบัติตามแผนและระบบการควบคุม โดยอาจ
แสดงไดดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 

การกําหนดยุทธศาสตร                                                การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ    
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ภาพท่ี 3  การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ 
 

และวิโรจน สารรัตนะ (2546ก) ไดเสนอแนะยุทธศาสตรในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จํานวน 13 ยุทธศาสตร  
ไดแก 1) วิเคราะหและสงตอนโยบาย 2) เรียนรูปญหาเพ่ือแกไขและปองกัน 3) ใชผลการวิจัยใหเปนประโยชน    
4)  นําทฤษฎีมาประยุกตใช  5) พัฒนาปจจัยที่สงผลตอนโยบาย 6) ติดตาม  ประเมิน และวิจัยเพื่อพัฒนา                 
7)  มุงชนะสิ่งตอตานการเปล่ียนแปลง 8) มุงเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 9) ศึกษาอนาคตเพื่อวิสัยทัศนริเริ่มและ
สรางสรรค  10) ทบทวนขอวิจารณตอการศึกษา 11)  ทบทวนขอเสนอเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 12)  ทบทวนเพ่ือเขาใจ
นโยบาย   และ 13) พัฒนาตัวแบบกระบวนการนโยบายของหนวยงาน นอกจากน้ียังกลาวเพ่ิมเติมอีกวา  การนํากล
ยุทธหรือยุทธศาสตรไปปฏิบัติเปนกระบวนการ หน่ึงในสามขั้นตอนของการพัฒนาองคการ ซึ่งประกอบดวย  1) 
การวินิจฉัย (diagnosis) 2) การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (invention implementing) 3) การประเมินผล 
(evaluation) โดยในการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  มีหลายวิธี แตที่สําคัญสวนใหญมี 5  วิธี ดังน้ีคือ   1) การให
คําปรึกษา (process consultant) เปนเทคนิคที่จะชวยใหสมาชิกกลุมมีทักษะในการวินิจฉัยปญหาและกําหนด
วิธีการแกปญหา ความสัมพันธระหวางบุคคลและการทํางานของกลุม 2) การสรางทีมงาน (team  building) เปน
เทคนิคที่จะชวยใหกลุมทํางานบรรลุจุดหมายอยางมีประสิทธิผล 3) การใชบุคคลหรือกลุมที่สาม (third-party 
intervention) เปนเทคนิคที่จะชวยใหบุคคล กลุม หรือหนวยงาน สามารถแกปญหาความขัดแยงเก่ียวกับงาน หรือ
ที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงจากผูนําภายนอก   4) กิจกรรมเทคโนโลยี
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โครงสราง (techno structural activities) เปนกิจกรรมที่มุงปรับปรุงเทคโนโลยีในการทํางานและ / หรือโครงสราง
องคการ และ 5) การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ (organizational culture change) เปนการพัฒนาวัฒนธรรม
ของสมาชิกในองคการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการและปจจัยอื่น เชน โครงสรางองคการ เปนตน 
(วิโรจน สารรัตนะ, 2546ก) และก่ิงพร ทองใบ (2549) ไดกลาวเพิ่มเติมวา ในการเริ่มตนกระบวนการนํากลยุทธกล
ยุทธหรือยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติควรพิจารณาถึงประเด็นสําคัญ ดังน้ี  1) ใครคือผูที่จะดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร 2) มีกิจกรรมใดบางที่จะตองทําเพ่ือเปนการปรับเปล่ียนการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปในทิศทาง
ใหมที่ต้ังไว 3) จะมีวิธีการอยางไรท่ีจะใหสมาชิกทุกคนขององคการปฏิบัติตามท่ีตองการ โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธหรือยุทธศาสตร ดังน้ี  
                 (1)  การพัฒนาแผนงาน (programs) แผนงาน หมายถึง แผนซึ่งกําหนดขึ้นเพ่ือใหเกิดการ
ผสมผสานปฏิบัติการของกิจกรรมตางๆเพ่ือบรรลุผลตามกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่กําหนดไว โดยทั่วไปแผนงาน
จะเปนแผนซึ่งกําหนดเก่ียวกับกิจกรรมดานตางๆที่ตองปฏิบัติ ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการและ
แผนปฏิบัติการตามหนาที่ 
                  (2) การจัดทํางบประมาณ (budgets) หลังจากการพัฒนาแผนงานตางๆ เสร็จสิ้น 
กระบวนการงบประมาณจะเปนขั้นตอไป ซึ่งจะเริ่มขึ้นกลาวกันวากระบวนการวางแผนทางดานงบประมาณ      
ถือเปนการตรวจสอบที่แทจริง (The last real check) ถึงความเปนไปไดในกลยุทธหรือยุทธศาสตรซึ่งองคการ    
ไดเลือกไว 
                  (3) การพัฒนามาตรฐานวิธีการทํางาน (standard operating procedures: SOPs) เมื่อทําการ
กําหนดแผนงานและการอนุมัติงบประมาณสําหรับองคการฝายตางๆเสร็จสิ้นกระบวนการตอไปไดแก การพัฒนา
มาตรฐานวิธีการทํางาน (standard operating procedures: SOPs) โดยทั่วไปจะเปนการแจกแจงรายละเอียดของ
กิจกรรมตางๆที่จะตองดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามแผนงานที่วางไว เมื่อกําหนดไวเรียบรอยแลวจะตองมีการ
แกไขปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีและยุทศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไป 
                 นอกจากนี้ สุพานี สฤษฏวานิช (2544) ไดเสนอขั้นตอนของการนํากลยุทธหรือยุทธศาสตร
ไปปฏิบัติไวดังน้ี 1) การกําหนดวัตถุประสงคของป (annual objectives) และวัตถุประสงคของหนาที่งานระดับ
ตางๆ 2) กําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานในดานตางๆ 3) การจัดทํา
โปรแกรม โครงการ และงบประมาณดานตางๆ 4) นําไปปฏิบัติ  อาจสรุปไดวา การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
คือ การนํากลยุทธหรือยุทธศาสตรไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว  โดยมีขั้นตอนของการนํากลยุทธ
หรือยุทธศาสตรไปปฏิบัติดังน้ี  1) การกําหนดวัตถุประสงคของป (annual objectives) และวัตถุประสงคของ
หนาที่งานระดับตางๆ  2) กําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานในดานตางๆ  3) 
การจัดทําโปรแกรม โครงการ และงบประมาณดานตางๆ  4) นําไปปฏิบัติ  
                                จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร สามารถสรุปไดวา ยุทธศาสตร หมายถึง   วิธีการ
หรือแนวทางการบริหารจัดการขององคการเพ่ืออํานวยในการบริหารจัดการองคการใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ  และยุทธศาสตรที่ดี จะตองมีจุดเนนที่ชัดตามสมควรและมีกลไกการประสาน
ใหทุกอยางเขากันได อีกทั้งจะตองคลองตัวที่จะตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ีตองมีความคิด
ริเริ่มและมีการบูรณาการในการวางแผนกลยุทธหรือยุทธศาสตร  โดยยุทธศาสตรสามารถแบงได 3 ระดับ ไดแก                  
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1) ยุทธศาสตรระดับองคการ (corporate strategy) 2) ยุทธศาสตรระดับธุรกิจ (business strategy) 3) ยุทธศาสตร
ระดับหนาที่ (functional strategy) ทั้งน้ี ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังน้ี 1) กําหนดยุทธศาสตร เพ่ือให
บรรลุจุดหมายเชิงยุทธศาสตร ภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยการกําหนดยุทธศาสตร 
(strategic formulation) ประกอบดวยการระบุภารกิจ (mission) และจุดหมายเชิงยุทธศาสตร   ซึ่งหมายถึง สิ่งที่
องคการตองการจะบรรลุทํานองเดียวกับ ภารกิจ และวิสัยทัศน 2) การนําเอายุทธศาสตรไปปฏิบัติ 
(Implementation) 3) ประเมินผลและควบคุมยุทธศาสตร (evaluation and control) สําหรับการวางแผนยุทธศาสตร 
คือ กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับวัตถุประสงคขององคการ และการกําหนดยุทธศาสตรขึ้นมา
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยการวางแผนยุทธศาสตรประกอบดวยการกําหนดวิสัยทัศน (vision)    
พันธกิจ (mission) วัตถุประสงค (objective) และกลยุทธหรือยุทธศาสตรตางๆ(strategic) ที่แสดงใหเห็นทิศทาง
ตลอดทั้งกลไกในเรงรัดยุทธศาสตรในการดําเนินงานขององคการ  สวนการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเปนการ
นํากลยุทธหรือยุทธศาสตรไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว  โดยมีขั้นตอนของการนํา  กลยุทธหรือ
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติดังน้ี 1) การกําหนดวัตถุประสงคของป (annual objectives) และวัตถุประสงคของหนาที่งาน
ระดับตางๆ  2) กําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานในดานตางๆ  3) การจัดทํา
โปรแกรม โครงการ และงบประมาณดานตางๆ  4) นําไปปฏิบัติ   
 

2.   แนวคิดเก่ียวกับแผนท่ียุทธศาสตร  
 แนวคิดเก่ียวกับแผนที่ยุทธศาสตร ผูวิจัยไดนําเสนอหัวยอยๆ ดังน้ี  คือ  1) ความหมายของแผนที่
ยุทธศาสตร  2) ความสําคัญของแผนท่ียุทธศาสตร 3) ลักษณะของแผนที่ยุทธศาสตร 4) การจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร  5) การแปลงแผนที่ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ   6) การประยุกตใชแผนที่ยุทธศาสตรกับระบบราชการ
ไทย 
         2.1    ความหมายของแผนท่ียุทธศาสตร 

   สําหรับคําวาแผนที่ยุทธศาสตรน้ัน  Robert S. Kaplan  and David P. Norton  (2003 อางจาก สมพงษ 
สุวรรณจิตกุล, 2547) กลาววา แผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) คือ แผนภาพที่แสดงใหเห็นวาทําอยางไรองคการ
จึงสามารถสรางคุณคา โดยการเช่ือมโยงวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เขากับวัตถุประสงคของ Balanced 
Scorecard 4 ประการ (ดานการเงิน ลูกคา กระบวนการ และการเรียนรูและการเติบโต) ในรูปของความสัมพันธ
ของสาเหตุและผล   และพสุ  เดชะรินทรและคณะ (2548)  ใหความหมายวา แผนที่ยุทธศาสตรเปนเคร่ืองมือที่
สามารถใชในการบอกเลาและสื่อสารถึงยุทธศาสตรขององคกรอีกทั้งเปนเครื่องมือที่ทําใหผูบริหารและพนักงาน
มีความชัดเจนในยุทธศาสตรขององคกรมากขึ้น  นอกจากน้ี  พิมาดา เช้ือสกุลวนิช (2548 อางถึงใน ทศพร ศิริ
สัมพันธ, 2548)  กลาววา แผนผังเชิงยุทธศาสตร (strategy map) เปนเรื่องของแนวทางการบริหารองคการให
ประสบความสําเร็จและมุงสูผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรในการบริหาร
จัดการ ผานกระบวนการสรางคุณคาภายในองคการ โดยที่กําหนดเปาประสงคและกรอบแนวทางการสรางคุณคา
ขององคการน้ัน สวนอุทิศ ขาวเธียร (2549) ไดแสดงทัศนะไววา แผนผังความสัมพันธของยุทธศาสตรหรือแผนที่
เชิงยุทธ (strategy map) เปนการแสดงความสัมพันธกอใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรกับการกํากับการ
ปฏิบัติงานและการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานอยางตอเน่ือง สวน David P. Norton and Francis J. Gouillart  
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(2004 อางจาก วีรวุธ  มาฆะศิรานนท, 2549) กลาววา แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Maps) เปนเครื่องมืออธิบายถึง
ตัวกลยุทธอยางเปนเหตุเปนผลและสอดคลองกันดวยการกําหนดวัตถุประสงคและกิจกรรมในระยะสั้นที่จะชวย
สรางความแตกตางใหกับลูกคาและคุณคาตอผูถือหุนในระยะยาว   และปณทพร   เรืองเชิงชุม (2550)  ไดกลาววา 
การจัดทําแผนที่กลยุทธ (strategy map) เปนเครื่องมือที่สามารถถายทอดและอธิบายถึงความเช่ือมโยง
วัตถุประสงคทั้งหมดของกลยุทธในรูปแบบของแผนภูมิที่เขาใจงายและยังสามารถแสดงความสัมพันธระหวาง
วัตถุประสงคตามแนวคิดของ balanced scorecard (BSC) ทั้ง 4 มุมมอง   สรุปไดวา แผนที่ยุทธศาสตรหรือแผนผัง
ยุทธศาสตร (strategy map) คือ แผนภาพที่ถายทอดและอธิบายถึงความเช่ือมโยงวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ใน
รูปของความสัมพันธของสาเหตุและผลอยางสอดคลองเขากับวัตถุประสงคของ balanced scorecard 4 ประการ 
ดานการเงิน ลูกคา กระบวนการ และการเรียนรูและการเติบโต 

         2.2  ความสําคัญของแผนท่ียุทธศาสตร 
    ในสวนของความสําคัญของแผนท่ียุทธศาสตรน้ัน  จะพบวาในหลายๆองคการโดยเฉพาะอยางย่ิง
องคการในภาครัฐน้ัน บุคคลที่จะทราบถึงยุทธศาสตร (strategy) วิสัยทัศน (vision)  พันธกิจ (mission) ประเด็น 
ยุทธศาสตร (strategic issues)  วัตถุประสงค (objective) ขององคการก็มักจะเปนบุคคลเพียงกลุมหน่ึงเทาน้ัน เชน 
ผูบริหาร หรือ  ผูที่ทํางานดานการวางแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  ในขณะที่ ผูใตบังคับบัญชา   ก็อาจจะทราบ
เพียงตัวช้ีวัดที่ตนรับผิดชอบวาคืออะไร ถาหากถามคนในองคการสัก 5 คนเพ่ือดูวามีก่ีคนที่รูวา   วิสัยทัศน  พันธ
กิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  ตัวช้ีวัด และเปาหมายขององคการคืออะไร และจะเช่ือมโยงสิ่งเหลาน้ันกัน
ไดอยางไร  ซึ่งถาหากคนในองคการสวนใหญตอบไมได หรือตอบไดเพียงสวนใดสวนหน่ึง  ก็แสดงใหเห็นวา
แนวทางการทํางานของคนในองคการยังเปนแบบแยกสวนอยู ซึ่งก็เหมือนกับวายังมีชองวางที่ยังรอการเช่ือมโยง
จากยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ น่ันเอง ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map ) ที่จะบอกถึง
ทิศทางและการเช่ือมโยงเปาหมายตาง ๆ ขององคการในแตละดานไดอยางเปนรูปธรรม และจําเปนตองเขาใจถึง
ยุทธศาสตรและความเช่ือมโยงในดานตาง ๆ ขององคการ และแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map)  จึงเปนเสมือน
เครื่องมือสื่อสาร และถายทอดกลยุทธ ไปสูคนในองคการใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน และมีความเปนรูปธรรมมาก
ขึ้น Robert S.  Kaplan  and David P. Norton (2003 อางจาก สมพงษ  สุวรรณจิตกุล, 2547) และพิมาดา                  
เ   ช้ือสกุลวนิช (2548 อางจาก ทศพร  ศิริสัมพันธ, 2548) ไดกลาววา การทําแผนผังเชิงยุทธศาสตร (strategy  map) 
ชวยใหองคการสามารถ 1) แสดงเจตนารมณและเปาประสงคของยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นอยางชัดเจนซึ่งสามารถ
สื่อสารและสรางความเขาใจกับบุคคลภายในองคการได  2) กําหนดกรอบแนวทางของกระบวนการหลักภายในที่
สําคัญ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสม และมุงสูการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรที่กําหนด
ไว 3) ประสานเช่ือมโยงในเรื่องการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยการใชเทคโนโลยีและทุน
องคการใหเกิดประโยชนสูงสุด  4) ทราบขอบกพรองหรือชองวางของกลยุทธ และความเช่ือมโยงที่ขาดหายไป
ระหวางการจัดทํายุทธศาสตร และการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขได
รวดเร็วทันการณ   
     นอกจากน้ี อุทิศ ขาวเธียร (2549) ไดกลาวไววา แผนผังยุทธศาสตรยังแสดงความสัมพันธของ
ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นจากการพิจารณาลําดับความสําคัญของแตละยุทธศาสตร ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
ยุทธศาสตรในทางปฏิบัติ และทางการบริหาร จะเปนแผนผังที่มีประโยชนการช้ีนําแนวทางการบริหารและแนว
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ทางการปฏิบัติในการผลักดันกลุมยุทธศาสตรไปสูความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร สวน David P. Norton and 
Francis J. Gouillart  (2004 อางถึงใน วีรวุธ มาฆะศิรานนท, 2549) กลาววา แผนที่  ยุทธศาสตรจะใหตัวแบบที่
ประสานกันของยุทธศาสตรองคการ เพ่ือชวยในการแปลงวิสัยทัศนไปเปนการกระทํา และปณัทพร   เรืองเชิงชุม 
(2550) ไดสรุปอยางสอดคลองกันวา การจัดทําแผนที่ทางยุทธศาสตร (strategy map) เปนเครื่องมือที่ชวยในการ
สื่อสารใหบุคลากรในองคการไดเขาใจในทิศทางสิ่งที่มุงเนนในประเด็นเดียวกันกับการจัดทํากลยุทธโดยรวมของ
องคการแลว   ยังเปนเครื่องมือที่ชวยในการถายทอดกลยุทธจากผูบริหารสูผูปฏิบัติใหสามารถดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค (objective) ตามวิสัยทัศนที่กําหนดขององคการ   จึงพอสรุปไดวา แผนที่ยุทธศาสตร (strategy  map) 
มีความสําคัญคือเปนเครื่องมือสื่อสาร และถายทอดกลยุทธหรือยุทธศาสตร ไปสูคนในองคการใหมีเขาใจไดอยาง
ชัดเจน และสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค (objective) ตามวิสัยทัศนที่กําหนดขององคการ    
          2.3  ลักษณะของแผนท่ียุทธศาสตร 
   สําหรับลักษณะของแผนที่ยุทธศาสตรน้ัน พสุ เดชะรินทรและคณะ (2548)  ไดกลาวไววา แผนที่
ยุทธศาสตร (strategy map) เปนเครื่องมือทางการบริหารอยางหน่ึงที่นํามาใชตามแนวคิดของ Balanced Scorecard  
ดังน้ันจึงจะตองเขาใจถึงหลักการของ balanced scorecard หรือ BSC กอน balanced scorecard เปนแนวความคิด
ของ Robert  Kaplan  อาจารยประจํามหาวิทยาลัย Harvard และ David Norton  ที่ปรึกษาทางดานการจัดการ  ซึ่ง
ทั้ง 2 ทานพบวาองคการสวนใหญโดยเฉพาะในภาคธุรกิจของอเมริกานิยมใชตัวช้ีวัดทางดานการเงิน (financial 
indicators) เปนหลักเพียงอยางเดียว ดังน้ัน ตอมาเมื่อประมาณป  ค.ศ. 1992  ทั้ง 2 ทานจึงไดนําเสนอแนวความคิด
ในเรื่องการประเมินผลขององคการ ซึ่งตีพิมพในวารสาร Harvard Business Review  โดยมีแนวความคิดวาแทนที่
องคการจะประเมินโดยมุงเนนเฉพาะตัวช้ีวัดทางดานการเงินเพียงอยางเดียว ควรเปลี่ยนมาประเมินและพิจารณา
ในมิติอื่น ๆ ดวย ซึ่งทั้ง 2 ทานไดนําเสนอแนวทางการประเมินองคการใน 4  มิติคือ คือ 1) มิติดานการเงิน 
(financial perspective)  2) มิติดานลูกคา (customer perspective)  3) มิติดานกระบวนการภายใน (internal process 
perspective) 4) มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา (learning and growth perspective)โดยในแตละมิติจะตองมีความ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและกลยุทธขององคการเพราะจะทําใหทราบวาสิ่งที่องคการจําเปนตองดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนความสําเร็จขององคการน้ันมีเรื่องอะไรบาง และในขณะเดียวกันในแตละมิติยังตองมีความสัมพันธตอ
กันในเชิงเหตุและผล (cause and effect relationships)  อีกดวย  ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา BSC เปนเครื่องมือที่ชวย
นํากลยุทธขององคการไปสูการปฏิบัติ  โดยอาศัยการวัดหรือการประเมินอันจะชวยใหองคการมีความสอดคลอง
และมีทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการมุงเนนความสําเร็จขององคการจะตองพิจารณาจากตัวช้ีวัดทั้ง 4 มิติ น่ันเอง  Robert  
Kaplan  และ David Norton  ไดอธิบายไววาแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) ก็คือ แผนภาพที่แสดงใหเห็นถึง
ยุทธศาสตรขององคการ ในรูปแบบของความสัมพันธตอกันในเชิงเหตุและผล (cause and effect relationships)  
กลาวคือ  เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธ (outcome)  ที่องคการปรารถนา ซึ่งเช่ือมโยงกับทุก ๆ มิติทั้ง 4 มิติ  
เพ่ือใหนําไปสูผลลัพธที่องคการตองการ   โดยเฉพาะอยางย่ิงการเชื่อมโยงเขากับสินทรัพยที่จับตองไมได 
(intangible assets)  เชน ความรู ทักษะของพนักงาน ใหเขากับกระบวนการสรางคุณคา (value-creating processes)  
ใหแกองคการอันจะนําไปสูเปาหมายที่ปรารถนา และท่ีสําคัญแผนที่ยุทธศาสตรก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะ
สื่อสารใหเราไดทราบถึงยุทธศาสตรขององคการ  อันจะทําใหทั้งผูบริหารและพนักงานมีความเขาใจใน
ยุทธศาสตรขององคการในภาพรวมไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ดังน้ัน  การพัฒนาคุณภาพของสินคา  การพัฒนา
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ทักษะความสามารถของพนักงานใหมีความหลากหลาย  การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินงาน ก็จะเปน
กระบวนการในการสรางคุณคาใหแกลูกคา หรืออาจเรียกไดวาเปนมิติดานการเรียนรูและการพัฒนา  (learning  
and growth perspective) ซึ่งในแตละมิติจะมีความสัมพันธตอกันในเชิงเหตุและผล (cause and effect 
relationships)   ซึ่งอาจเขียนอยูในรูปของภาพอยางงายได ดังน้ี (Robert S. Kaplan and David P. Norton, 2003 อาง
จาก สมพงษ สุวรรณจิตกุล,  2547) 
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ภาพท่ี 4  มิติที่มีความสัมพันธตอกันในเชิงเหตุและผล (cause and effect relationships) 
 

 ทั้งน้ี  David P. Norton and Francis J. Gouillart  (2004 อางจาก วีรวุธ มาฆะศิรานนท, 2549) กลาววา 
การรวมกรอบการทํางานของ balanced scorecard  ทั้ง 4 มุมมองเขากับแนวคิดของแนวทางกลยุทธ (strategic 
themes) จะใหผลเปนแผนที่กลยุทธ (strategy map) ซึ่งเปนสถาปตยกรรมสําหรับการอธิบายตัวกลยุทธที่มีความ
นาเช่ือถือและคงเสนคงวา และปณัทพร เรืองเชิงชุม (2550) ไดกลาวไววา แผนท่ี  ยุทธศาสตรจัดวาเปนเทคนิคที่
นําทั้ง 4 มุมมองมาจัดเรียงภายใตวัตถุประสงคแตละมุมมองโดยเช่ือมโยงในแตละมุมมอง โดยสวนใหญ
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ภาคเอกชนมักนํามุมมองดานการเงินไวบนสุดของแผนที่กลยุทธ ขณะที่หนวยงานภาครัฐหรือองคการที่ไม
แสวงหากําไร (non-profit organization) มักนํามุมมองดานลูกคาไวบนสุดของแผนที่กลยุทธ 
 จึงอาจสรุปไดวา  แผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) เปนเครื่องมือทางการบริหารอยางหน่ึงที่นํามาใช
ตามแนวคิดของ balanced scorecard  ทั้ง 4 มุมมองมาจัดเรียงภายใตวัตถุประสงคแตละมุมมองโดยเช่ือมโยงในแต
ละมุมมอง ไดแก 1) มิติดานการเงิน (financial perspective)  2) มิติดานลูกคา (customer perspective)  3) มิติดาน
กระบวนการภายใน (internal process perspective) 4) มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา (learning and growth 
perspective) 
         2.4   การจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร  
 เน่ืองจากแผนที่ยุทธศาสตร ไมไดเปนเครื่องมือที่อยูอยางโดดเดียว ดังน้ัน ในการจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตรจึงตองมองในภาพรวมของทั้งองคการ  ซึ่งการทําแผนที่ยุทธศาสตร น้ันจะตองเริ่มตนดวย
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรกอน โดยจะตองมีขอมูลที่สําคัญคือ วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วัตถุประสงคที่สําคัญ จากน้ันจึงจะเขาสูขั้นตอนการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) ซึ่งแผนที่ยุทธศาสตร
จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในเชิงเหตุและผลของเปาประสงคตางๆ ภายใตแตละมิติคํารับรองปฏิบัติราชการ 
โดยวัตถุประสงคจะตองสอดคลองและสนับสนุนตอวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการ นอกจากน้ี สํานักงาน 
[ก.พ.ร.] (ม.ป.ป.  อางถึงใน พสุ เดชะรินทร และคณะ, 2548)  ไดกลาวไววา ยุทธศาสตร คือ  สิ่งที่องคการทําเพ่ือ
นําไปสูความสําเร็จ  และการที่องคการจะไปสูความสําเร็จไดน้ันก็จําเปนตองมีวิธีการบริหารจัดการ  หรือที่
เรียกวา การบริหารยุทธศาสตร  ซึ่งการบริหารยุทธศาสตร ก็คือ การตอบคําถามที่สําคัญ 4  คําถาม คือ  1) ปจจุบัน 
เราอยู ณ จุดไหน (Where are we now ?)  จากคําถามน้ีจะเห็นไดวาเครื่องมือที่นาจะทําใหตอบคําถามน้ีไดก็คือ 
การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  หรือที่เรียกวา SWOT analysis   2) ในอนาคต เราตองการไปสู 
จุดไหน (Where do we want to be ?)  ซึ่งก็คือ การกําหนดวิสัยทัศน (vision) และทิศทางขององคการน่ันเอง        
3) เราจะไปสูจุดน้ันไดอยางไร (How do we get there ?) หรือ การกําหนดยุทธศาสตร (strategy formulation)       
4) เราจะตองทําหรือปรับเปล่ียน อะไรบาง เพ่ือไปถึงจุดน้ัน (What do we have to do or change in order to get 
there ?) ซึ่งก็เปนการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (strategy execution)   สําหรับการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 
(strategy map)  น้ัน จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน อันไดแก วิสัยทัศน
ขององคการ  ประเด็นยุทธศาสตร และวัตถุประสงคภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตร  ซึ่งจะตองมีความเช่ือมโยง
ซึ่งกันและกัน  โดยกระบวนการในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรน้ัน มีอยู 3 ขั้นตอนหลัก กลาวคือ 
 ขั้นตอนแรก คือ การยืนยันยุทธศาสตร  จะเปนการยืนยันถึงทิศทางในการพัฒนาที่องคการมีความ
มุงมั่นเก่ียวกับทิศทางและจุดยืนที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้นหรือเปนวิสัยทัศน (vision) ขององคการ  โดยระบุเปน
ขอความที่สะทอนถึงความมุงมั่นเก่ียวกับทิศทางและจุดยืนที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้น เปนจุดหมายปลายทาง
รวมกันของทุกฝายที่เก่ียวของภายในหนวยงาน ซึ่งการที่มีวิสัยทัศนรวมกันของทุกฝายในองคการจะชวยใหการ
พัฒนากลยุทธ รวมทั้งผูบริหาร  บุคลากรในองคการ ตลอดจนถึงบุคคลภายนอก มีเขาใจภาพขององคการไดอยาง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น     
 ขั้นตอนที่สอง คือ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (strategic  issues)  ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง 
สิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนประเด็นหลักในการนําไปสูวิสัยทัศน  ดังน้ันจึงตองกําหนดประเด็นที่สําคัญในการ
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ดําเนินการพัฒนาเพ่ือใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่ต้ังไว  ซึ่งก็ไมควรมีจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่มากเกินไป 
เน่ืองจากจะทําใหประเด็นยุทธศาสตรกระจัดกระจาย ไมมีจุดมุงเนน (focus) หรือบางประเด็นที่เลือกขึ้นอาจไมใช
ประเด็นหลักของหนวยงาน 
 ขั้นตอนที่สาม คือ การกําหนดวัถตุประสงคที่ตองการบรรลุภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตรและการ
รวมแผนที่ยุทธศาสตร  ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงคน้ันควรเริ่มตนดวยการต้ังคําถามในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
ตามมิติทั้ง 4 ดาน คือ มิติดานการเงิน (financial perspective)  มิติดานลูกคา (customer perspective)  มิติดาน
กระบวนการภายใน (internal process perspective) และ มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา (learning and growth 
perspective)  โดยควรระบุวัตถุประสงคใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตามขั้นตอนที่สอง เชน อาจกําหนด
วัตถุประสงค คือ สินคามีมูลคาเพ่ิม (value added)  ซึ่งก็จะตองมีตัวช้ีวัดสําหรับที่จะบอกวาวัตถุประสงคน้ันบรรลุ
หรือไม โดยอาจกําหนดตัวช้ีวัดเปน รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดตอราคาสินคาตอหนวย  หรือ รอยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณ เปนตน  นอกจากน้ี พสุ  เดชะรินทร (2547)  กลาววา การจัดทํา BSC จะตองเร่ิมตนดวยกระบวนการ
ทางดานกลยุทธกอน น่ันคือ การวิเคราะหทางดานกลยุทธ (strategic themes) ซึ่งหลังจากที่ไดกลยุทธหลักของ
องคการแลว จะถึงขั้นตอนที่สําคัญอีกประการหน่ึงของการจัดทํา BSC คือ การจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ (strategy 
map)  ดังน้ัน แผนที่ยุทธศาสตรจึงเปนโครงสรางและองคประกอบตาง ๆ ที่เช่ือมโยงกันอยางมีเหตุและผล แตถา
หากองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงไมมีความสัมพันธกันแลวก็แสดงวาแผนที่ยุทธศาสตรน้ัน มีความบกพรอง
หรือเกิดความผิดพลาด  และนอกจากน้ี พสุ เดชะรินทร และคณะ (2548) ยังมีความเห็นวาควรมีองคประกอบอีก 3 
ประการ ที่ควรเพ่ิมเขามาในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map)  คือ 1) องคประกอบทางดานปริมาณ  คือ 
การกําหนดกลุมเปาหมายและการหาความสัมพันธระหวางเหตุและปจจัยบนแผนที่ยุทธศาสตร  2) การกําหนด
เง่ือนเวลา  คือ การกําหนดหัวขอทางยุทธศาสตรที่จะสรางคุณคาทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว อัน
จะเปนการสรางความสมดุลและความย่ังยืนของคุณคาน้ัน ๆ ใหแกองคการ  3) การเลือกกําหนดความสําคัญของ
ยุทธศาสตร คือ การเลือกแผนงาน และกิจกรรม ที่สามารถทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  และ 
Norton and Gouillart  (2004 อางถึงใน วีรวุธ มาฆะศิรานนท, 2549) กลาววา  แผนที่กลยุทธ (strategy map) จะให
วิธีการที่นาเช่ือถือและมีเหตุผลเพื่ออธิบายกลยุทธ สวน Balanced Scorecard  จะเปนด่ังแผนภูมิโครงสรางทาง
บัญชีสําหรับกลยุทธ ซึ่งจะชวยจัดหมวดหมูของเปาหมายตัววัด และอธิบายความหมายของการท่ีองคการหน่ึงๆจะ
ถูกเช่ือมโยงเขาไวดวยกันได โดยจะทําหนาที่เสมือนกับรายงานทางการเงินสําหรับตัวกลยุทธ เปนการแสดงให
เห็นวาทรัพยากรตางๆ จะถูกเปล่ียนไปเปนผลลัพธที่ตองการไดอยางไร อีกทั้งยังสะทอนถึงจํานวนหนวยที่
แตกตางของการวัดและเวลาที่ลาชาไปในระหวางการใชทรัพยากร กับผลลัพธที่ไดออกมา สรุปไดวา แผนที่
ยุทธศาสตร (strategy map)  มีองคประกอบที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน อันไดแก วิสัยทัศน
ขององคการ  ประเด็นยุทธศาสตร และวัตถุประสงคภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตร  ซึ่งจะตองมีความเช่ือมโยง
ซึ่งกันและกัน  โดยกระบวนการในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรน้ัน มีอยู 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การยืนยัน
ยุทธศาสตร 2) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (strategic  issues)  3) กําหนดวัตถุประสงคที่ตองการบรรลุภายใต
แตละประเด็นยุทธศาสตรและการรวมแผนที่ยุทธศาสตร  ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงคเริ่มตนดวยการต้ังคําถามใน
แตละประเด็นยุทธศาสตร ตามมิติทั้ง 4 ดาน คือ มิติดานการเงิน (financial perspective) มิติดานลูกคา (customer 
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perspective)  มิติดานกระบวนการภายใน (internal process perspective) และ มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา 
(learning and growth perspective)   
  จึงพอสรุปไดวา แผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) เปนการแสดงความสัมพันธกอใหเกิดการเช่ือมโยง
ระหวางยุทธศาสตรกับการกํากับการปฏิบัติงานและการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานอยางตอเน่ืองในรูปแบบ
ของแผนภูมิที่เขาใจงายและสามารถแสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงค ตามแนวคิดทั้ง 4 มุมมองของ  
balanced scorecard (BSC) ในรูปของความสัมพันธของสาเหตุและผล โดยมี แนวทางการประเมินองคกรใน 4  
มิติคือ คือ 1) มิติดานการเงิน (financial perspective) 2) มิติดานลูกคา (customer perspective) 3) มิติดาน
กระบวนการภายใน (internal process perspective) 4) มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา (learning and growth 
perspective) และในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) เปนเรื่องของแนวทางการบริหารองคการให
ประสบความสําเร็จและมุงผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือสื่อสาร และถายทอดกลยุทธหรือ
ยุทธศาสตร ไปสูคนในองคการใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน และสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค (objective) 
ตามวิสัยทศันที่กําหนดขององคการ    
         2.5  การแปลงแผนที่ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
  ในการแปลงแผนที่ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติน้ัน Kaplan and Norton (2003 อางจาก สมพงษ สุวรรณจิต
กุล, 2547) กลาววาไดนําหลักการของ balanced scorecard  เปนกรอบในการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเพ่ือ
สรางคุณคาซึ่งมีองคประกอบสําคัญหลายประการ  ดังน้ี  1) ผลการปฏิบัติงานดานการเงิน (financial performance)  
บงช้ีถึงความสําเร็จขององคการไดชัดเจนที่สุด  ยุทธศาสตรระบุวาองคกรจะสรางการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของ
ผลตอบแทนตอผูถือหุนไดอยางไร  2) ความสําเร็จกับกลุมลูกคาเปาหมาย (success with targeted customers)  
แสดงใหเห็นถึงองคประกอบหลักของผลการปฏิบัติงานดานการเงินที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น  การวัดตัวช้ีวัด
ผลลัพธความสมหวังของลูกคา  คือความพึงพอใจ  ดังน้ัน ความรูสึกของลูกคาจึงนํามาซึ่งคุณคา  และคุณคาก็เปน
หัวใจสําคัญของยุทธศาสตร  3) กระบวนการภายใน (internal process) สรางและนํามาซึ่งการตอบสนองที่มีคุณคา
ตอลูกคา ผลงานของกระบวนการภายในเปนตัวช้ีวัดหลักอันสงผลตอการปรับปรุงผลลัพธทางการเงินและผลลัพธ
ตอลูกคา  4) ทุนนามธรรม (intangible assets)  เปนแหลงที่สําคัญสูงสุดของการสรางคุณคาที่ยั่งยืน  วัตถุประสงค
การเรียนรูและเติบโต แสดงใหเห็นผลรวมของคน  เทคโนโลยี  และบรรยากาศในองคกร  จะสนองตอยุทธศาสตร
อยางไร  การปรับปรุงมาตรการการเรียนรูและเติบโต เปนตัวช้ีวัดหลักของผลงานตอลูกคา ผลงานทางการเงิน  
และกระบวนการภายใน 5) วัตถุประสงคสี่ดานดังกลาวเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน (objectives in the four 
perspectives)  เปนลูกโซความสัมพันธของสาเหตุและผล (cause-and-effect) การเพ่ิมพูนและจัดการทรัพยสินที่
เปนนามธรรม  นํามาซึ่งการปรับปรุงผลลัพธของกระบวนการ ซึ่งผลักดันความสําเร็จของลูกคาและผูถือหุน     
อยางไรก็ตามสิ่งที่  Robert  Kaplan  และ David Norton Robert S (2003 อางจาก สมพงษ สุวรรณจิตกุล, 2547) ได
ใหความสําคัญในการนําแนวคิด balanced scorecard  มาใชคือเรื่อง วัฒนธรรมขององคการ (organization culture) 
ซึ่งการทําแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map)  จําเปนที่จะตองเขาใจถึงวัฒนธรรมขององคการน้ัน ๆ เพราะจะทําให
เราทราบถึงความเปนมาขององคการอันจะนําไปสูการวางตําแหนงขององคการในอนาคต น่ันเอง   และสุพานี 
สฤษฏวานิช (2544) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ไดแก 
โครงสรางองคการ ระบบผลตอบแทนตางๆ  ทรัพยากรมนุษย และวัฒนธรรมองคการ  สอดคลองกับบุญเกียรติ  
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ชีวะตระกูลกิจ (2550) ที่กลาวถึง การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไววา แผนยุทธศาสตรจะสัมฤทธิ์ผลก็
ตอเมื่อมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง โดยเริ่มที่การมอบหมายใหกับ “เจาภาพ” (host function) ที่เหมาะสม และ
เมื่อมอบหมายให “ถูกเจาภาพ” แลว เจาภาพก็จะนําเอายุทธศาสตรน้ันไปบริหารตอ ดวยการแตกออกเปน “งาน
ยอย” ซึ่งสังกัดอยูภายใตยุทธศาสตรน้ัน งานยอยแตละงานยังอาจมอบหมายให “เจาภาพยอย” รับไปดูแลตอเพ่ือ
แปลงเปนแผนปฏิบัติการ และดําเนินการตามแผนตอไป  และยังมีมีปจจัยที่มีความสําคัญตอการนํายุทธศาสตรไป
ปฏิบัติ 3 ประการ คือ “โครงสรางองคการ” “กําลังพลองคการ” และ “วัฒนธรรมองคการ” ซึ่งหากองคการเพิกเฉย
ตอปจจัยสําคัญ 3 ประการขางตนองคการก็มักมีความเสี่ยงสูงที่จะไมประสบความสําเร็จในการนํายุทธศาสตรไป
ปฏิบัติ  สรุปไดวา  การทําแผนที่แผนที่ยุทธศาสตร มีกรอบในการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเพ่ือสรางคุณคาซึ่ง
มีองคประกอบสําคัญหลายประการ  ไดแก  ผลการปฏิบัติงานดานการเงิน  ความสําเร็จกับกลุมลูกคาเปาหมาย  
กระบวนการภายใน  ทุนนามธรรมและวัตถุประสงคสี่ดานดังกลาวเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน (objectives in the four 
perspectives)  เปนลูกโซความสัมพันธของสาเหตุและผล โดยปจจัยที่มีความสําคัญตอการแปลงยุทธศาสตรไป
ปฏิบัติ 3 ประการ คือ “โครงสรางองคการ” “กําลังพลองคการ” และ “วัฒนธรรมองคการ” 
         2.6  การประยุกตใชแผนท่ียุทธศาสตรกับระบบราชการไทย 
    ในปจจุบันหนวยงานราชการของไทยไดเริ่มนําแนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานของ
องคการมาใชมากขึ้น โดย พสุ  เดชะรินทร และคณะ (2548)  ไดกลาววา ปจจุบันสํานักงาน ก.พ.ร. ไดประยุกต
มุมมองของ balanced scorecard ใหเขากับระบบราชการของไทยใหมซึ่งประกอบดวยมุมมองดังน้ี   1) มิติที่ 1 มิติ
ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ (run the business) มีหลักการใหสวนราชการแสดงผลงานที่บรรลุเปาประสงคและ
เปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบริการ เชน 
ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เปนตน   2) มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (serve the customer) 
มีหลักการใหสวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ สรางความพึง
พอใจ แกผูรับบริการ   3) มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (manage resources) มีหลักการให
สวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน การลดคาใชจาย การลดระยะเวลาการใหบริการ และ
ความคุมคาของการใชเงิน เปนตน 4) มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (capacity building)  มีหลักการใหสวน
ราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการเชน การลดอัตรากําลังหรือ
การจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา  การมอบอํานาจการตัดสินใจ  การอนุมัติ การอนุญาตไปยังระดับปฏิบัติการ การ
นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงาน เปนตน   ภายใตแตละมิติของคํารับรองการปฏิบัติราชการ จะประกอบไป
ดวยประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดในแตละเปาประสงค เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัดแต
ละตัว รวมถึงแนวทางในการดําเนินงาน  ซึ่งสามารถเขียนอยูในรูปของความสัมพันธในแตละมิติไดดังน้ี 
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มิติที่ 1  
มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

สวนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุเปาประสงค

และเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ 

มิติที่ 2 
มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

สวนราชการแสดงหารใหความสําคัญกับ

ผูรับบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ 

มิติที่ 3 
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ 

สวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการ 

มิติที่ 4  
มิติดานการพัฒนาองคกรราชการ 

สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียม

ความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี  5   ความสัมพันธในแตละมิติประยุกตมุมมองของ balanced scorecard ใหเขากับระบบราชการของไทย 
 
                    ทั้งน้ี ในป 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. (2551) ไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผลทั้ง 4 มิติ ตามภาพท่ี 6 ดังน้ี 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 

กรอบการประเมิน

คร .
และแผน

สวน

๒

ดานคุณ ริการ ภาพการใหบ

มิติ ๔

ดานการพัฒน คกร าอง

มิติ ๑

ตามยุทธศาสตร

๓ 
ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ

.

มิติท่ี 2 

มิติดานคุณภาพ 
กรอบการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 
มิติท่ี 4 

มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

มิติท่ี 1 

มิติดานประสิทธิผล 

มิติท่ี 3
มิติดานประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ 
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   ทั้งน้ี มีรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของถาบันอุดมศึกษาแยกตามมิติ ได
ดังน้ี  มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่ได
กําหนดไว มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่ได
กําหนดไวแสดงการใหความสําคัญกับการใหบริการที่มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา  และการประกันคุณภาพ 
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน ประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ และการจัดทําตนทุนตอหนวย   
มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาสถาบันแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ และการจัดทําตนทุนตอหนวยแสดง
ความสามารถในการบริหารการศึกษา  การเสริมสรางธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร  การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  คุณภาพของอาจารย การจัดการระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ การจัดการความรู  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน 
นอกจากนี้ วิโรจน สารรัตนะ (2548ค) ไดใหทัศนะที่นาสนใจวา การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map)     
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงเหตุผลของวัตถุประสงคการพัฒนาภายใตมุมมองท้ังสี่ (อาจมีการพัฒนา
เพ่ิมเติมมากวาน้ีไดตามลักษณะเฉพาะของแตละองคการ) และสําหรับองคการของรัฐที่ไมมุงแสวงหากําไร 
โดยเฉพาะองคการทางการศึกษา ดังเชนสถานศึกษา อาจกําหนดใหมุมมองดานลูกคาหรือนักเรียนและผูมีสวนได
เสียเปนมุมมองแรกสุดที่ไดรับผลจากมุมมองดานกระบวนการบริหารภายใน มุมมองดานการเรียนรูและการ
พัฒนาของบุคลากร และมุมมองดานการเงินตามลําดับ โดยถือวามุมมองดานการเงินเปนปจจัยตนเหตุแรกสุดที่จะ
กอใหเกิดการพัฒนาในมุมมองดานอื่นๆ จึงพอสรุปไดวา สํานักงาน ก.พ.ร. ไดประยุกตมุมมองของ balanced 
scorecard ใหเขากับระบบราชการของไทยใหมโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบดวยมุมมองดังน้ี   1)  มิติ
ที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ  2) มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  3) มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และ 4) มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 
                    อาจกลาวโดยสรุปไดวา  ยุทธศาสตร (strategy) คือ วิธีการหรือแนวทางการบริหารจัดการของ
องคการเพ่ืออํานวยในการบริหารจัดการองคการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ สวน
แผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) เปนเครื่องมือสื่อสาร และถายทอดกลยุทธหรือยุทธศาสตร ไปสูคนในองคการ
ใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน และสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค (objective) ตามวิสัยทัศนที่กําหนดของ
องคการ  โดยการเช่ือมโยงวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรเขากับวัตถุประสงคของ balanced scorecard 4 ประการ 
ดานการเงิน ลูกคา กระบวนการ การเรียนรูและการเติบโต ในรูปของความสัมพันธของสาเหตุและผล โดยมีแนว
ทางการประเมินองคกรใน 4  มิติคือ คือ  1) มิติดานการเงิน (financial perspective)  2) มิติดานลูกคา (customer 
perspective)  3) มิติดานกระบวนการภายใน (internal process perspective) 4) มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา 
(learning and growth perspective) ซึ่งในปจจุบันหนวยงานราชการของไทยไดเริ่มนําแนวคิดเก่ียวกับการ
ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรมาใชมากขึ้น โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย ไดนําเอาหลักการดังกลาวมาปรับ
ใช โดยทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. ไดประยุกตมุมมองของ balanced scorecard ใหเขากับระบบราชการของไทยใหม
ซึ่งประกอบดวยมุมมองดังน้ี 1) มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ (run the business) 2) มิติที่ 2  มิติดาน
คุณภาพการใหบริการ (serve the customer) 3) มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (manage 
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resources) 4) มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร (capacity building)  ในการวิจัยในครั้งน้ี  ไดนําแนวคิดเก่ียวกับ
แผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือนําไปสนับสนุนแนวทางการวิจัยเชิงนโยบายโดยการตอบคําถามที่สําคัญ 4  คําถาม เพ่ือ
นําไปสูการจัดทําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตร คือ  1) ปจจุบัน เราอยู ณ จุดไหน (Where are we now ?)  จากคําถาม
น้ีจะเห็นไดวาเครื่องมือที่นาจะทําใหตอบคําถามน้ีไดก็คือ การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  หรือที่
เรียกวา SWOT analysis    2) ในอนาคต เราตองการไปสู จุดไหน (Where do we want to be ?)  ซึ่งก็คือ การ
กําหนดวิสัยทัศน (vision) และทิศทางขององคการน่ันเอง   3) เราจะไปสูจุดน้ันไดอยางไร (How do we get there 
?) หรือ การกําหนดยุทธศาสตร (strategy formulation)  และ 4) เราจะตองทําหรือปรับเปล่ียน อะไรบาง เพ่ือไปถึง
จุดน้ัน (What do we have to do or change in order to get there ?) ซึ่งก็เปนการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
(strategy execution) โดยจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน อันไดแก 
วิสัยทัศนขององคการ  ประเด็นยุทธศาสตร และวัตถุประสงคภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตร  และจะตองมีความ
เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  สวนกระบวนการในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรน้ัน มีอยู 3 ขั้นตอน หลักคือ การยืนยัน
ยุทธศาสตร  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (strategic  issues)  การกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการบรรลุภายใต
แตละประเด็นยุทธศาสตรและการรวมแผนที่ยุทธศาสตร  ภายใตกรอบมุมมองทั้ง 4 มิติของ สํานักงาน ก.พ.ร. 
ขางตนที่กลาวมาแลว ทั้งน้ี พิมาดา เช้ือสกุลวนิช (2548 อางจาก  ทศพร ศิริสัมพันธ, 2548) ไดสรุปเก่ียวกับการทํา
แผนผังยุทธศาสตรไววา การทําแผนผังเชิงยุทธศาสตรเปนเรื่องของแนวทางการบริหารองคการใหประสบ
ความสําเร็จและมุงผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ 
ผานกระบวนการสรางคุณคาภายในองคการ โดยที่กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวทางการสรางคุณคาของ
องคการน้ัน จะเนนในเรื่องของความสามารถในการแปลงยุทธศาสตรไปสูแผนการปฏิบัติงานจริง และโดยเฉพาะ
อยางย่ิง การพัฒนาบุคลากรภายในองคการเปนประเด็นสําคัญที่ตองมีการดําเนินการอยางจริงจัง เพราะหาก
บุคลากรไดรับการพัฒนาและเกิดความเขาใจท่ีดีแลว ก็จะทําใหสามารถนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยาง
แทจริง     
                   ดังน้ัน อาจกลาวโดยสรุปไดวา จากทั้งเรื่องยุทธศาสตรและแผนที่ยุทธศาสตรน้ัน ผูวิจัยไดกําหนด
องคประกอบของขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรในการวิจัยครั้งน้ีเปน  2  องคประกอบ คือ องคประกอบที่เปน
วัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map objectives) และองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ี
ยุทธศาสตร (strategic map means) ทั้งน้ี องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร ประกอบดวยการ
พิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน   อันไดแก  วิสัยทัศน พันธกิจ ซึ่งจะนําเสนอในภาพรวม สําหรับวัตถุประสงค 
จะนําเสนอในแตละประเด็น สวนองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร  ไดแก ยุทธศาสตร จะ
นําเสนอในแตละประเด็น  สําหรับกลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินผล
ยุทธศาสตรจะนําเสนอในภาพรวม  ดังแสดงใหเห็นในภาพ ดังน้ี  
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ภาพท่ี 7  องคประกอบแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือใชในการวิจัย 
 
สาระสําคัญขององคประกอบแผนที่ยุทธศาสตรจากภาพที่ 7  ซึ่งเปนขอสรุปองคประกอบของแผนที่ยุทธศาสตร 
และผูวิจัยไดนําเสนอสาระสําคัญของแตละองคประกอบดังน้ี 
 1.   องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map objectives)   ประกอบดวย
การพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน   อันไดแก    
     1.1  วิสัยทัศน  (vision)   
            1.1.1   ความหมายของวิสัยทัศน 
                                            มีผูใหนิยามไวหลายทัศนะดังน้ี พิชิต พิทักษเทพสมบัติ  และพิพัฒน ลือประสิทธิ์สกุล 
(2543) ใหนิยามไววา วิสัยทัศน (vision) ความสามารถในการมองเห็นภาพเหตุการณในทางบวกและหนทางใน
การบรรลุ และเสนาะ ติเยาว  (2546)  กลาววา วิสัยทัศน (vision) หมายถึง ความต้ังใจอยางกวางๆรวมทุกอยางที่
เก่ียวกับอนาคตหรือการคิดไปขางหนา สวนอดุลย วิริยเวชกุล (2548) กลาววา วิสัยทัศน คือ สิ่งเราอยากจะควาให
ไดมาเปนของเรา และมีความเปนไปไดมากกวา หากเราดําเนินการดีปฏิบัติดี ก็จะประสบความสําเร็จสามารถที่จะ 
“ควา” มาเปนของเรา และวิโรจน สารรัตนะ (2548ค) กลาววา วิสัยทัศน (vision) เปนขอความที่แสดงถึงสภาพท่ี
พึงปรารถนาหรือที่เปนไปไดขององคการในอนาคต เปนสวนที่แสดงถึงพลังผลักดันแหงอํานาจที่นาประทับใจ 

กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การประเมินผลยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค 

ยุทธศาสตร 

สภาพปจจุบัน 

วัตถุประสงค วัตถุประสงค 

สภาพปจจุบัน สภาพปจจุบัน 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 

 พันธกิจ

 



 39 

เปนพลังที่เกิดจากความรูสึกนึกคิดในหัวใจของผูคน เปนสวนที่แสดงถึงความสรางสรรคและความบันดาลใจ
รวมกันของสมาชิกในองคการเพ่ือความเปนเจาของและเพ่ือการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลรวมกัน สวนอุทิศ       
ขาวเธียร (2549) ไดกลาววา วิสัยทัศนเปนสิ่งพึงปรารถนาท่ีสมเหตุสมผล ตองเปนวิสัยทัศนสมเหตุสมผล เปน
ภาพหมายของความสําเร็จที่องคการ/ภาคีการพัฒนาคาดหวังวาจะไดเห็นในอนาคต สวนก่ิงพร ทองใบ (2549)      
ใหนิยามวา  วิสัยทัศน เปนขอความท่ีระบุถึงตําแหนงหรือฐานะที่องคการตองการจะเปนหรือจะไปถึงอนาคต และ
ธเนศ ขําเกิด (2549) วิสัยทัศน (vision) หมายถึง ภาพอนาคตขององคการที่ผูนําและสมาชิกในองคการทุกคน
รวมกันวาดฝนหรือจินตนาการขึ้น และบุญเกียตริ ชีวะตระกูลกิจ (2550) กลาวไววา วิสัยทัศน (vision) เปนการ
ฉายภาพองคการหรือกิจการไปขางหนา ภายหลังจากการประเมินสถานการณแวดลอมแลว และศิริชัย กาญจนวาสี 
(2550) กลาววา วิสัยทัศน (vision) เปนสภาพขององคการท่ีจะเปนในอนาคต และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2550ก) กลาววา วิสัยทัศน (vision) คือ ขอความท่ีเขียนอยางเปนทางการไวเพ่ือแสดงใหเห็นถึงจุดหมายของการ
ดํารงอยูของธุรกิจ โดยท่ัวไปจะเปนขอความท่ีระบุชัดวา เรา (ธุรกิจ) คือใคร จะทําอะไร และจุดมุงหมายของการ
ดําเนินธุรกิจคืออะไร สรุปไดวา วิสัยทัศน (vision) เปนภาพความต้ังใจหรือสิ่งที่พึงปรารถนาอยางกวางๆ ใน
อนาคตที่สมเหตุสมผล สามารถใหทิศทางกับผูนําที่จะนําองคการไปสูการกําหนดภารกิจที่มีความชัดเจนใน
อนาคต 
               1.1.2   ความสําคัญของวิสัยทัศน 
                                               เนตรพัณณา ยาวิราช (2549) กลาววา วิสัยทัศนมีความสําคัญตอการบริหารองคการ
เปนอยางมาก เพราะวิสัยทัศนที่มีประสิทธิภาพจะชวยเช่ือมโยงระหวางวันน้ีและอนาคตไดเปนอยางดี ทําให
พนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะกาวไปสูอนาคต ทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะกาวไปสูอนาคต ทําใหพนักงาน
ทํางานและมีมาตรฐานเพ่ือความเปนเลิศขององคการ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550ข) กลาวาถึง
ประโยชนของการกําหนดวิสัยทัศนตอองคการหลายประการ ไดแก 1) ทําใหองคการมีเสถียรภาพ 2) เปนฐาน
สําหรับการวางแผนกลยุทธหรือกําหนดยุทธศาสตร 3) เปนกรอบสําหรับการตัดสินใจ 4) ชวยในการควบคุม
พฤติกรรม  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545ข) ยังไดเสนอไววา วิสัยทัศน ที่ดีมีคุณลักษณะที่
สําคัญดังน้ี 1) มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมคานิยมและประวัติขององคการ 2) เปนอุดมคติบงช้ีมาตรฐานของ
ความเปนเลิศที่ตองการ 3) ชวยทําใหเปาหมายและทิศทางการปฏิบัติหนาที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น นาเช่ือถือในทาง
ปฏิบัติ 4) ดลใจใหเกิดความผูกพันเพียรพยาม 5) แสดงออกมาอยางชัดเจนแจงงายตอการทําความเขาใจ 6) 
สะทอนความตองการที่มีลักษณะเฉพาะตัวองคการน้ันๆ 7) มุงสูความทะเยอทะยานสูความสําเร็จ และในการ
สรางวิสัยทัศนขององคการ ผูบริหารควรใหสมาชิกในองคการเขารวมกันกําหนดวิสัยทัศน (share vision) โดย
วิสัยทัศนองคการในการบริหารเชิงกลยุทธหมายถึงการฉายภาพมองภาพอนาคตเกี่ยวกับภารกิจขององคการเพ่ือ
กอใหเกิดความผูกพันและนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติการปฏิบัติไดผลสําเร็จอีกดวย สอดคลองกับ วิโรจน             
สารรัตนะ (2548ง) ที่กลาววา การกําหนดวิสัยทัศนไมใชเรื่องเฉพาะของผูบริหารอีกตอไปแลว แตจะเปน  
วิสัยทัศน (share vision) ที่เกิดจากการกําหนดรวมกันของสมาชิกในองคการแมจะตองใชเวลาก็ตาม                    
ซึ่งบุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ (2550) กลาววา องคประกอบของวิสัยทัศนอาจแยกแยะไดเปน 3 ประการ คือ          
1) product ซึ่งหมายถึง เราเสนอ “ฟงกช่ัน” หรือ “solution” อะไรเขาไปในตลาด โดยสิ่งที่เสนอน้ันควรมีความ
ชัดเจน เขาใจไดโดยงาย มีความเปนรูปธรรมทวาไมจําเพาะเจาะจงจนเกินไป 2) market ซึ่งก็คือ segment ของ
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ตลาดท่ีเราจะเสนอ product เขาไปโดยอาศัยบอกในเชิง “ภูมิศาสตร” เชน “เอเชีย”หรือ “ประชากรศาสตร” เชน 
“นักธุรกิจ” หรือทั้งสองประกอบรวมกัน 3) aspiration อันหมายถึง “ความมุงหวัง” ความ “ทะเยอทะยาน   (ใน
ทางบวก)” เชน การเปนผูนํา (leader, leading) การประสบความสําเร็จ (auccessfully effective) หรือ    การบอกถึง 
positioning ที่อยากจะเปน เชน เปนองคการดานความรู (knowledge based) เปนองคการ  ดานนวัตกรรม 
(innovation based)  
              1.1.3   ลักษณะของวิสัยทัศน  
           เน่ืองจากวิสัยทัศนเปนเรื่องของการมองอนาคต (future) วิโรจน สารรัตนะ (2548ค) 
ไดกลาววา การกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาอาจนําเอารูปแบบการมองอนาคตใน 3 รูปแบบ มาใชเปน
ประโยชนไดดังน้ี 1) รูปแบบการมองอนาคตเชิงสํารวจ (exploratory forecasting) เปนการมองที่อาศัย
ปรากฏการณในอดีตและปจจุบันมาเปนแนวโนมที่จะบอกถึงอนาคตที่เปนไปได โดยใหความสนใจไปที่ปญหา
และโอกาสที่จะเปนไปไดของอนาคตน้ัน 2) รูปแบบการมองอนาคตเชิงปทัสถาน (normative forecasting) เปน
การมองที่เริ่มจากการกําหนดเปาหมาย (goal) หรือสรางอนาคตภาพ (scenario) ที่พึงปรารถนาไวกอน จากน้ันจึง
สรางทางเลือก(alternative) ที่เปนไปไดและริ่เริ่มสรางสรรคใหมๆ ที่จะใหเกิดผลตามอนาคตภาพที่พึงปรารถนา
น้ัน 3) รูปแบบการมองอนาคตโดยอาศัยตัวแบบหรือแบบจําลอง (forecasting via  model or simulation) โดยอาศัย
กฎธรรมชาติ (natural law) มาเปนแนวทางของการมองอนาคต เชน กฎธรรมชาติดานกายภาพ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม เปนตน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือนําเอามาเปนตัวแบบ หรือเอาแบบจําลองธรรมชาติน้ันมาทําความเขาใจ
ในโครงสรางของอนาคตที่จะกําหนด ซึ่งแนวทางในการจัดทําวิสัยทัศนมี 7 ประการ คือ 1) ประเมินสถานการณ 
“นอก” และ “ใน” แลวฝนใหไกลและตองไปใหถึง 2) มีความคิดสรางสรรคดวยการเปนผู “มองโลกในแงดี” 3) 
สมมติตัวเองเปน “เบอรหน่ึง” ขององคการ 4) อยาลืม “product” “market” และ “aspiration” 5) ใชคํา (wording) 
งายๆไมวิเลิศมาราหรือวิชาการจา 6) ใหเปนรูปธรรมมากวานามธรรม 7) เปนอะไรท่ีผูบริหารอยากจะบรรลุใหได
จริงๆ (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2550) และ Stephen G. Haines (2005 อางจาก สุภาวดี  วิทยะประพันธ, 2550) 
กลาววา การสรางวิสัยทัศนเปนการสานความคาดหวัง ความฝน ในการกําหนดอนาคตรวมกัน นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550ข) กลาววา การจัดทําวิสัยทัศนมีขั้นตอนสําคัญ 6 ขั้นตอน ไดแก               
1) กําหนดโครงสรางการมีสวนรวม 2) การระดมความคิดเห็น 3) การจัดทํา รางที่ 1 4) การแสดงความคิดเห็น      
5) การจัดทํารางที่ 2  6) การตกลงเห็นชอบและยอมรับ นอกจากน้ีแลว เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545) ไดกลาวถึง
ลักษณะของวิสัยทัศน ที่ดีวาจะตองระบุกลุมเปาหมายที่ชัดเจน มีลักษณะที่มุงอนาคต มีการระบุเวลาของ
ความสําเร็จของการพัฒนา แสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ของหนวยงานตนสังกัด มีการกําหนดมาตรฐานความเปนเลิศ และเกิดจากการ มีสวนรวมของสถานศึกษา 
                       จากทัศนะของบุคคลตางๆ ดังกลาวจะเห็นวาวิสัยทัศน (vision) เปนภาพความต้ังใจ
หรือสิ่งท่ีพึงปรารถนาอยางกวางๆ ในอนาคตที่สมเหตุสมผล สามารถใหทิศทางกับผูนําที่จะนําองคการไปสูการ
กําหนดภารกิจที่มีความชัดเจนในอนาคต  วิสัยทัศนเปนเรื่องของการมองอนาคต (future) การกําหนดวิสัยทัศน
ของสถานศึกษาอาจนําเอารูปแบบการมองอนาคตใน 3 รูปแบบ ดังน้ี 1) รูปแบบการมองอนาคตเชิงสํารวจ 
(exploratory forecasting) 2) รูปแบบการมองอนาคตเชิงปทัสถาน (normative forecasting) 3) รูปแบบการมอง
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อนาคตโดยอาศัยตัวแบบหรือแบบจําลอง (forecasting via  model or simulation) และการจัดทําวิสัยทัศนมีขั้นตอน
สําคัญ 6 ขั้นตอน ไดแก 1) กําหนดโครงสรางการมีสวนรวม  2) การระดมความคิดเห็น  3) การจัดทํารางที่ 1   
4) การแสดงความคิดเห็น 5) การจัดทํารางที่ 2 6) การตกลงเห็นชอบและยอมรับ 

              1.2   พันธกิจ (Mission)  
                      1.2.1   ความหมายของพันธกิจ 
                                 สําหรับคําวา พันธกิจ (mission) น้ันมีผูใหความหมายไวดังน้ี  พิชิต พิทักษเทพ

สมบัติและพิพัฒน ลือประสิทธิ์สกุล (2543) ใหความหมายวา พันธกิจ (mission) การประกาศเจตจํานงเก่ียวกับ
จุดมุงหมายทั่วไปและเหตุผลของการดํารงอยูขององคการ อยางแจมชัด แนนอน และเปนลายลักษณอักษร  และ
อดุลย วิริยเวชกุล (2548) กลาวถึง   พันธกิจ หรือ mission วา คือ การทําใหชัดเจน บอกใหแนๆไปเลยวา สิ่งที่เรา
อยากได อยากควา แตยังไมไดน้ันเปนอยางไรมีลักษณะที่ชัดเจนอยางไร  และวิโรจน สารรัตนะ (2548ค) กลาววา 
พันธกิจ (mission) เปนขอความท่ีแสดงถึงหนาที่ขององคการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน เปนสิ่งที่มีความชัดเจนและ
เปนรูปธรรมมากขึ้นเปนสวนที่จะทําใหเกิดการวางแผนวา ควรจะเปนไปในทิศทางใด เปนสิ่งที่สมาชิกใน
องคการจะตองรับรูและเขาใจ และเปนสิ่งที่ฝายบริหารสามารถใชเปนแนวทางในการประเมินผลสําเร็จ ใชเปน
ตัวกระตุนใหผูปฏิบัติเกิดความภักดีและความรูสึกเปนเจาของในองคการ และเปนตัวที่จะทําใหเปนที่รับรูถึง
คานิยมและอนาคตขององคการจากบุคคลภายนอก และจินตนา  บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) 
ไดกลาววา พันธกิจ หรือภารกิจ (mission) หมายถึง จุดมุงหมายเฉพาะที่เปนเอกลักษณขององคการ ซึ่งแยก
องคการออกจากธุรกิจอื่นที่มีการดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน ภารกิจเปนเครื่องกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของ
องคการหรืออาจจะกลาววา “ภารกิจเปนจุดมุงหมายพ้ืนฐานขององคการ” สวนอุทิศ ขาวเธียร (2549) ไดกลาวไว
วา พันธกิจ เปนสิ่งที่ตองทํา ไมทําไมได (เปนเสมือนปฏิญญาและ/หรือคําสาบาน) เพ่ือไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว
เปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญที่สุด พันธกิจจึงใหความกระจางในแงของแนวทางแกการปฏิบัติที่ตองอยางมีบูรณา
การของภารกิจหลักๆขององคการเพ่ือไปสูวิสัยทัศน สวนก่ิงพร ทองใบ (2549)  ใหนิยามวา พันธกิจ หมายถึง  
ขอความที่แสดงถึงแนวทางหลักในการอยูรอดขององคการ โดยระบุถึงหนาที่ที่องคการตองทํา  ลักษณะของการ
ดําเนินงาน และปรัชญาการบริหารองคการ และธเนศ  ขําเกิด (2549) กลาววา พันธกิจ (mission) หมายถึง 
แนวทางที่องคการจะดําเนินการใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ กําหนด สรุปไดวา พันธกิจ (mission) หมายถึง 
ภาระหนาที่พ้ืนฐานหรือสิ่งที่องคการหรือหนวยงานตองปฏิบัติ ซึ่งแสดงออกมาในรูปลักษณะของงานหรือ
กิจกรรมตามกรอบภาระหนาที่ การกําหนดกรอบภาระหนาที่หรือขอบเขต  เพ่ือเสนอแนะการกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร               

                    1.2.2   ลักษณะของพันธกิจ 
                               บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ (2550) กลาววา พันธกิจ เปนสิ่งที่องคการหรือกิจการ

ต้ังใจท่ีจะบรรลุภายในขอบเขตที่ชัดเจนอันหน่ึง ทั้งน้ีภายหลังจาการที่ไดทําการประเมินสถานการณและกําหนด
วิสัยทัศนแลว ภารกิจจึงเปนการระบุใหชัดวา องคการอยูในธุรกิจอะไร (what business we are in) ซึ่งตองทําให
กระจางเพ่ือจะไดนําไปกําหนดคูแขงขัน (competitors) และยุทศาสตรในการแขงขัน (competitive strategies)
ตอไป และศิริชัย กาญจนวาสี (2550) กลาววา พันธกิจ (mission) เปนหนาที่หรืองานพ้ืนฐานขององคการ ในการ
กําหนดภารกิจ (mission) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550ก) กลาววา พันธกิจ (mission)  คือ ขอความซ่ึง



 42 

แสดงภารกิจหลักหรือแนวทางหลักของธุรกิจโดยจะเปนขอความซึ่งเปนการประกาศอยางกวางๆ   ถึงจุดหมาย
หรือแนวทางที่ใชเพ่ือการเจริญเติบโตและความอยูรอดขององคการทําใหองคการมีเอกลักษณเปนของตนเอง และ
หากองคการใดไมกําหนดไวอยางชัดเจนอาจทําใหเกิดความคลุมเครือและรับรูถึงภารกิจที่แตกตางกันของสมาชิก
ในองคการ (วิโรจน สารรัตนะ, 2546ค) ทั้งน้ี เสนาะ ติเยาว (2546) ไดกลาววา พันธกิจ (mission) โดยปกติจะ
แสดงสิ่งตอไปน้ี 1) เหตุผลที่องคการทําธุรกิจน้ันและวัตถุประสงคเปนอยางไร  2) ลักษณะพิเศษท่ีองคการน้ันไม
เหมือนหรือแตกตางไปจากองคการอ่ืน 3) แนวทางการดําเนินงานขององคการในระยะยาวในอนาคตที่ไมยาวที่ทํา
ใหเห็นวาแตกตางไปจากองคการอ่ืนอยางไร 4) ใครคือลูกคาที่สําคัญหรือตลาดหลักอยูที่ไหน 5) สินคาและ
บริการท่ีสําคัญทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนอยางไร 6) องคการมุงเศรษฐกิจที่สําคัญสวนไหน 7) ความเช่ือ 
คานิยม จุดหมายปลายทาง และปรัชญาที่สําคัญขององคการเปนอยางไร สวนจินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ 
เขจรนันทน (2548) ไดกลาววา ภารกิจที่ดีจะตองมีขอมูลและวัตถุประสงคพ้ืนฐานที่ทําใหองคการแตกตางจาก
องคการอ่ืน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดสําคัญ 9 ประการดังตอไปน้ี  1) ลูกคา เปนปจจัยที่องคการตองคํานึงถึง 
โดยตองพยายามตอบคําถามดังน้ี  1.1) ความตองการของลูกคาคืออะไร ลูกคาตองการอะไร 1.2) กลุมลูกคา ใคร
เปนกลุมลูกคาเปาหมายขององคการ 1.3) การตอบสนองความตองการของลูกคา โดยผูบริหารตองสามารถตอบ
คําถามวา “ธุรกิจจะสามารถตอบสนองความตองการอยางไร”  2) ผลิตภัณฑ ขอบเขตการทํางานขององคการ
เก่ียวกับการสรางสินคาและบริการในการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยตองกําหนดสินคาและบริการ
หลักทั้งในปจจุบันและอนาคตขององคการวาคืออะไร  3) ตลาด ตองระบุถึงตลาดที่สําคัญในปจจุบัน ตลาด
เปาหมายขององคการ และแนวโนมของตลาดในอนาคต  4) ปรัชญา เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคการ
ซึ่งบงบอกถึงคานิยม ความเช่ือ สิ่งที่มุงหวัง การคํานึงถึงสังคม และจรรยาบรรณทางธุรกิจขององคการ   5)  การ
อยูรอด การเจริญเติบโต และการทํากําไร องคการตองกําหนดเปาหมายหลักในการดําเนินงานขององคการ เพ่ือ
เปนแนวทาวในการกําหนดภารกิจในดานอื่นใหสอดคลองกัน โดยเฉพาะการดํารงอยูและพัฒนาการในอนาคต   
6) แนวความคิดตอตนเอง เปนการอธิบายภาพหรือความตองการแสดงออกขององคการอยางเปนรูปธรรม เพ่ือให
สมาชิกเกิดความเขาใจและสํานึกที่จะนําไปปฏิบัติ ตลอดจนสรางความเขาใจใหบุคคลทั่วไปที่มีตอความตองการ
ของธุรกิจ  7) บุคลากร เปนแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานของบุคลากรในแตละหนาที่ รวมถึงการ
พัฒนาทักษะและความสามารถที่ควรจะมีในสมาชิกแตละคน ซึ่งการระบุภารกิจที่ชัดเจนจะชวยใหการตัดสินใจ
และการดําเนินงานของพนักงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน และการแสดงใหเห็นถึงเปาหมายขององคการจะเปน
การจูงใจพนักงานในการทํางาน  8) เทคโนโลยี แสดงสํานึกหรือความตองการเปนผูนําดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูง หรือสามารถนําเทคโนโลยีมาเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินงาน
และการแขงขัน  9) ภาพลักษณ เปนภาพที่ธุรกิจตองการใหบุคคลทั่วไปมีความรูสึกหรือสํานึกตอตนเองใน
ทิศทางน้ัน เชน ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม หรือหวงใยผูบริโภค เปนตน ซึ่งอาจจะ
ดําเนินงานเพ่ือประชาสัมพันธหรือดวยความต้ังใจจริงของผูบริหาร    

                             จากนิยามดังกลาวจะเห็นวา  พันธกิจ (mission) หมายถึง ภาระหนาที่พ้ืนฐานหรือสิ่ง
ที่องคการหรือหนวยงานตองปฏิบัติ ซึ่งแสดงออกมาในรูปลักษณะของงานหรือกิจกรรมตามกรอบภาระหนาที่ 
การกําหนดกรอบภาระหนาที่หรือขอบเขตเพ่ือเสนอแนะการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร   และภารกิจที่ดีจะตองมี
ขอมูลและวัตถุประสงคพ้ืนฐานที่ทําใหองคการแตกตางจากองคการอ่ืน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดสําคัญ          
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9 ประการ ไดแก  ลูกคา  ผลิตภัณฑ ตลาด  ปรัชญา  การอยูรอด  แนวความคิดตอตนเอง  บุคลากร  เทคโนโลยี  
ภาพลักษณ 
            1.3   วัตถุประสงค (objective)  
                    1.3.1   ความหมายของวัตถุประสงค 
             วัตถุประสงค (objective)ไดมีผูใหความหมายไวหลายทัศนะ ดังน้ี ธงชัย สันติวงษ 
(2540ข) ใหความหมายของวัตถุประสงค ไววา หมายถึง การกําหนดจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการจะไปใหถึง 
สวนพิชิต พิทักษเทพสมบัติ และ พิพัฒน ลือประสิทธิ์สกุล (2543) ใหความหมายวา  หมายถึง จุดมุงหมายหรือ
ความสําเร็จระยะสั้นที่มีความเจาะจงและสามารถวัดได สอดคลองกับศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ที่กลาววา 
วัตถุประสงค (objective) หมายถึง ความมุงหมายระยะสั้นที่เขามามีขอบเขตที่เฉพาะขึ้น สวนประชุม               
รอดประเสริฐ (2545) ไดใหความหมายวา ความมุงมาดปรารถนาในระยะยาวของบุคคลหรือของหนวยงาน  
สอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ที่ใหความหมายของวัตถุประสงควา คือ จุดหมายปลายทาง
ที่องคการแสวงหาเพ่ือการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน การอยูรอดและการพัฒนา และก่ิงพร ทองใบ (2549) 
ไดใหความหมายไวดังน้ี วัตถุประสงค (objective) หมายถึง จุดหมายปลายทางที่องคการแสวงหาเพ่ือการบรรลุผล
สําเร็จของการดําเนินงาน สวนจินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) ไดกลาวไววา วัตถุประสงค 
(objective) หมายถึง สิ่งที่องคการตองการจะบรรลุภายใตกําหนดเวลาท่ีแนนอน และศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ 
(2548) ไดใหความหมายวา เปนผลลัพธขั้นสุดทายของกิจกรรมที่มีการวางแผนไวโดยระบุถึงสิ่งที่ตองการ
โดยท่ัวไปในรูปตัวเลข หรืออาจหมายถึงเปาหมายในระยะสั้นที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเปนผลลัพธที่สามารถวัด
ได  สําหรับบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550) ไดใหความหมายไวคือ สิ่งที่องคการตองการจะบรรลุ  นอกจากน้ี 
อุทิศ ขาวเธียร (2549) กลาววา วัตถุประสงคหลักของแผนยุทธศาสตร เปนการแปลงวิสัยทัศนและ   พันธกิจมา
เปนเกณฑที่จะตองบรรลุในชวงของแผนฯ วัตถุประสงคหลักของแผนฯ เปนผลกระทบท่ีมุงหวังไดจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร ยุทธวิธี (แผนงานโครงการ) ตางๆของแผนฯโดยสามารถวัดตรวจสอบไดจากการประเมินผล และ
หากประเมินไดวา การพัฒนาบรรลุเกณฑที่กําหนดตามวัตถุประสงคหลักก็อาจสรุปไดวา การพัฒนาเปนไปใน
ทิศทางที่วิสัยทัศนและภายใตเง่ือนไขที่พันธกิจไดกําหนดไว  ซึ่งสามารถสรุปไดวา วัตถุประสงค (objective) 
หมายถึง จุดมุงหมายปลายทางท่ีองคการตองการบรรลุผลเพ่ือความสําเร็จของการดําเนินงาน   
                                       1.3.2  ลักษณะของวัตถุประสงค 
                                                 ธงชัย สันติวงษ (2540ก) กลาวไววา วัตถุประสงคขององคการ เปนการระบุหรือ
บอกใหทราบเก่ียวกับสิ่งที่องคการตองการจะทําใหได หรือสิ่งที่องคการตองการจะเปนสําหรับระยะเวลาใดเวลา
หน่ึงที่อยูไกลออกไป เชน  อานเปน 3 ปถึง 5 ก็ได และวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นมาน้ี ในทางปฏิบัติควรจะตอง
สามารถวัดผลไดตามสมควร สอดคลองกับ จินตนา   บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) ที่ไดกลาวไว
วา วัตถุประสงคจะถูกกําหนดในรูปของความตองการภายใตกําหนดระยะเวลาที่แนนอน โดยวัตถุประสงค
สามารถจะจําแนกตามระยะเวลาออกเปน 2 ระดับ คือ วัตถุประสงคระยะสั้นซึ่งเก่ียวของกับเปาหมายการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมระยะเวลาไมนานซึ่งปกติจะไมเกิน 1 ป และวัตถุประสงคระยะยาวซึ่งเปนการความ
ตองการขององคการท่ีครอบคลุมระยะเวลามากกวา  1 ป โดยปกติองคการจะกําหนดวัตถุประสงคระยะยาวต้ังแต 
3, 5 หรือ    10 ป และวัตถุประสงคมักจะถูกกําหนดในปริมาณที่ชัดเจนและสามารถวัดไดและยังเปนสวนสําคัญ
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สําหรับความสําเร็จขององคการ เน่ืองจากวัตถุประสงคเปนเครื่องกําหนดทิศทางที่เปนรูปธรรมซึ่งชวยประเมิน
การยอมรับ การจัดสรรทรัพยากร และการกําหนดกฎเกณฑ เพ่ือการวางแผนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ         
ที่สําคัญวัตถุประสงคที่ดีจะมีลักษณะสําคัญดังน้ี 1) ชัดเจนเปนรูปธรรม 2) ตองใชความพยายามในการดําเนินการ 
3) มีเง่ือนเวลา 4) มีเหตุผล 5) สรางความเขาใจรวมกัน 6) สามารถวัดได สวนบุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ (2550) 
กลาววา วัตถุประสงคนิยมต้ังเปนตัวเลขที่สามารถวัดไดเรียกวาเชิงปริมาณ (quantitative) ทั้งน้ีเพ่ือใหการติดตาม
และการประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ ประชุม รอดประเสริฐ (2545) กลาวา 
วัตถุประสงคเปนเครื่องช้ีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถวัดและควบคุมประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ได และตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับสูงขึ้นไปโดยสามารถกําหนดได  2 วิธี คือ จากเบื้องบนลงสูเบื้อง
ลาง (top-down approach) จากเบื้องลางขึ้นสูเบื้องบน (bottom-up approach) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2546)  กลาวไววา วัตถุประสงคขององคการมีการจําแนกเปนระดับตามสายการบังคับบัญชาในองคการ 
วัตถุประสงคที่ตองการกําหนดในการวางแผนยุทธศาสตรเปนวัตถุประสงครวมระดับองคการซึ่งเปนวัตถุประสงค
หลักกวางๆระยะยาวขององคการ และศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ไดกลาววา วัตถุประสงค (objective) จะตองมี
ความชัดเจนและสามารถวัดได และจะตองครอบคลุมและสอดคลองกับจุดหมาย สรุปไดวา วัตถุประสงค เปนการ
ระบุหรือบอกใหทราบเก่ียวกับสิ่งที่องคการตองการจะทําใหได ในการกําหนดวัตถุประสงคจะกําหนดในระยะ
ยาวต้ังแต 3 -5 หรือ 10 ปและมีลักษณะที่ตองเปนรูปธรรม ชัดเจนและสามารถวัดได 
 2.  องคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร (strategic map means) ประกอบดวย  
              2.1  ยุทธศาสตร (strategy)  
                       2.1.1   ความหมายของยุทธศาสตร 
                        จากที่กลาวมามีนักวิชาการหลายๆทาน ไดแก ก่ิงพร ทองใบ (2549) จินตนา         
บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ   เขจรนันทน (2548) ดนัย เทียนพุฒิ (2540) ทวีชัย บุญเติม (2540) ธงชัย สันติวงษ 
(2540)  เนตรพัณณา ยาวิราช (2549)  บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ (2550) พสุ เดชะรินทร และคณะ (2548) มัลลิกา   
ตนสอน (2543) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550ก)  วัฒนา วงศเกียรติวัฒน และคณะ (2546)  วิโรจน      
สารรัตนะ (2546ค) เสนาะ ติเยาว (2546) เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545) อดุลย วิริยเวชกุล (2548) Hubbard (2000) 
Hellriegel & Slocum (1982) Paine & Naumes (1975) และ Naumes (1975) Massie & Douglas (1981) ให          
คํานิยามสรุปไดวา ยุทธศาสตร (strategy) หมายถึง  วิธีการหรือแนวทางการบริหารจัดการขององคการเพ่ือ   
อํานวยในการบริหารจัดการองคการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
             2.1.2    ลําดับขั้นในการกําหนดยุทธศาสตร 
                                                 วิชิต อูอน (2548) กลาวถึง ลําดับขั้นในการกําหนดยุทธศาสตร (hierarchy of 
strategy) วา ยุทธศาสตรสามารถกําหนดได 3 ระดับ คือ 1) ยุทธศาสตรระดับบริษัท (corporate level) เปนการ
กําหนดกลยุทธในระดับสูงขององคการ 2) ยุทธศาสตรระดับธุรกิจ (business level) มีเปาหมายสําคัญเพ่ือจะ
สามารถเอาชนะคูแขง และเพ่ือใหลูกคามีความพอใจสินคาและบริการของธุรกิจ 3) ยุทธศาสตรระดับหนาที่ 
(functional level) ขอบเขตในการกําหนดกลยุทธในระดับหนาที่จะแคบกวาในระดับบริษัทและระดับธุรกิจ แตใน
ระดับน้ีจะเก่ียวกับฝายตางๆในองคการ และอุทิศ ขาวเธียร (2549) ไดกลาววา  ยุทธศาสตรที่ผูบริหารยอมรับน้ัน 
คณะทํางานควรหารืออยางใกลชิดกับผูบริหาร (ที่จะใชแผนฯเปนเครื่องมือในการบริหาร) ถึงสาระสําคัญและ
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แนวความคิดตางๆที่นํามาประกอบการกําหนดรางยุทธศาสตร เพ่ือใหผูบริหารมีสวนรวมการตัดสินใจ เลือก
แนวทางดําเนินการที่เหมาะสม กระบวนการวางแผนขั้นน้ีจะไมสมบูรณไดหากผูบริหารมิไดมี สวนรวม เพราะ
เปนขั้นตอนที่ผูบริหารจะตองเขาใจ(ที่มาที่ไป) และมีสวนรวมเปนเจาของความคิด (มิเชนน้ันอาจเกิดปฏิกิริยาตอ
แนวทางขอเสนอแนะของแผนๆขั้นน้ีได) โดยตองยอมรับวาใน “สังคมไทย” ผูบริหารยังคงเปนผูไดรับโอกาส     
มีประสบการณและมุมมอง มีความคิดที่กวางไกลกวาอันเปนประโยชนอยางยิ่งในขั้นตอนการกําหนด
ยุทธศาสตร-ยุทธวิธีในการเสริมการยอมรับและสามารถเพ่ิมความแหลมคมของยุทธศาสตร-ทางเลือกดังกลาวได   
ทั้งน้ี การประเมินกลยุทธสวนมากแยกได 4-5 ระดับ คือ 1) ยุทธศาสตรในระดับสังคม (social strategy) เปน
ยุทธศาสตรที่เนนการสรางภาพพจนขององคการใหเปนที่ยอมรับของสังคม 2) ยุทธศาสตรในระดับบริษัทหรือ
ระดับทั้งองคการ (corporate-level strategy) เปนยุทธศาสตรที่มีทิศทางกวางๆท่ีองคการจะดําเนินการ  3) 
ยุทธศาสตรในระดับธุรกิจหรือหนวยงาน (business-level strategy) เปนยุทธศาสตรที่องคการท่ีมีหนวยงานเดียว
หรือผลิตภัณฑเดียวใหบริการอยูในตลาดที่ไมหลากหลายใชหรืออาจเปนองคการท่ีมีขนาดใหญโดยมีหนวยงาน
หรือฝาย (division) ที่มีสินคาและบริการตางจากฝายอื่น และแตละฝายตองแขงขันกับคูแขงภายนอกในตลาดท่ี
ตางกัน 4) ยุทธศาสตรในระดับหนาที่ธุรกิจหรือระดับฝาย (functional-level strategy) เปนยุทธศาสตรในลักษณะที่
แสดงขอบเขตการปฏิบัติในเชิงเปนแผนงานท่ีชัดเจนของฝายตางๆ ในแงของเปาหมายท่ีตองการ ทรัพยากรท่ีตอง
ใช และระยะเวลาดําเนินการเพ่ือสนับสนุนกลยุทธในระดับสุงกวา 5) ยุทธศาสตรในระดับงาน (task strategy) เปน
ยุทธศาสตรในระดับขอบเขตที่เล็กที่สุด ซึ่งเก่ียวของกับขอบเขตของงานท่ีมีขนาดเล็กหรือกิจกรรมตางๆของธุรกิจ 
โดยหากสวนการปฏิบัติในระดับงานและกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพแลว ก็สงผลใหการดําเนินกลยุทธในระดับ
หนาที่ธุรกิจมีโอกาสเปนไปไดตามจุดมุงหมายมากขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550ก) ซึ่งอาจสรุป    
ไดวา ยุทธศาสตร (strategy) กําหนดได 3 ระดับ คือ  1) ยุทธศาสตรระดับบริษัท (corporate level) 2) ยุทธศาสตร
ระดับธุรกิจ (business level) และ 3) ยุทธศาสตร ระดับหนาที่ (functional level) 

                       2.1.3   ปจจัยภายนอกองคการท่ีเก่ียวของกับการกําหนดยุทธศาสตร 
                                  ในการศึกษาปจจัยภายนอกองคการเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรน้ัน ก่ิงพร ทองใบ 

(2549) จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2548) วิชิต อูอน (2548) ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 
(2548) เสนาะ ติเยาว (2546) เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545) Graham  Hubbard (2000)  Jonsen  (1986) แนะนําวา
สามารถสรุปไดวา ในการกําหนดบริบทในการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกองคการหรือของสถาบันอุดมศึกษา  
ควรพิจารณาใน 7 ประเด็นตอไปน้ี คือ  

               2.1.3.1 ประชากร (the demographic  environment)   มหาวิทยาลัยจําเปนตอง
ปรับตัวเองใหเหมาะกับการเพ่ิมหรือลด ของประชากร  ซึ่งมีผลตอจํานวนคนที่อยูในวัยที่จะเขาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา การพิจารณาองคประกอบในดานน้ี  อาจสรุปไดจาก  แนวโนมของประชากร ลักษณะของกลุม
อายุที่จะเขามาศึกษา ศาสนาและเช้ือชาติของกลุมที่จะเขามาศึกษา  สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม  เปนตน  

                2.1.3.2 เศรษฐกิจ (the  economic  environment)    มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณา
เง่ือนไขทั่วไปของสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีมหาวิทยาลัยตองตอบสนอง  แนวโนมสภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค
น้ัน  สถานการณดานกําลังคน  แนวโนมของรายไดประชากร  โอกาสการพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและ
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การเปล่ียนแปลงโครงสรางการพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค  และการเปล่ียนแปลงโครงสรางการจางงาน 
เปนตน  

              2.1.3.3 ดานการเมือง กฎหมายและนโยบาย(political legal and government 
environment)  มหาวิทยาลัยควรพิจารณานโยบายทางการเมืองของชาติวา คืออะไร   การตรากฎหมาย และ
นโยบายน้ัน ๆตอบสนองทองถ่ินอยางไร   กลไกของรัฐในการตัดสินใจเรื่องของอุดมศึกษาคืออะไร  เปนตน  

              2.1.3.4  องคการ  (the organization environment) มหาวิทยาลัยควรศึกษาประเด็น
เก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาแหงอื่น ๆ ทั้งที่อยูใกล และไกล เพ่ือใหเขาใจศักยภาพของสถาบันเหลาน้ัน  ทั้งในดาน  
ความรวมมือกันและการเปนคูแขงขัน  

              2.1.3.5  เทคโนโลยี  (the technology environment) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวา 
ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเหลาน้ีมาใชอยางไรบาง สถาบันอยูในกระแสของสังคมหรือไม  และจะสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตน  โดยการรวมมือกับสถาบันอื่น  โดยผานศักยภาพของเทคโนโลยี
ใหมๆ น้ีไดอยางไร  

                                  2.1.3.6 สังคมและวัฒนธรรม  (the  social and culture  environment)  มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาในเรื่องแนวโนมของสังคม  แนวโนมทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอธรรมชาติของอุดมศึกษา  
สภาพแวดลอมทางกายภาพในเชิงขององคประกอบดานเศรษฐกิจ สังคมของประชากรวา  มีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม  และมีผลตออุดมศึกษาหรือไม เชน ดานบรรยากาศทางสังคมในมหาวิทยาลัย  เปนตน  

                                  2.1.3.7  อิทธิพลจากนานาประเทศ (international) เปนอิทธิพลที่มาจากภายนอก
ประเทศและมีอิทธิพลตอคนและองคการ เชน การเปดเสรีทางการคา การรวมกลุมพันธมิตรทางเศรษฐกิจ 

                                  สรุปไดวา ปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการกําหนดยุทธศาสตรองคการ ประกอบดวย 
7 ประเด็น คือ ประชากร เศรษฐกิจ การเมือง องคการ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม และอิทธิพลจากนานา
ประเทศ 

                        2.1.4    ปจจัยในองคการท่ีเก่ียวของกับการกําหนดยุทธศาสตร 
                                    ก่ิงพร ทองใบ (2549) จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ   เขจรนันทน (2548) 

วิชิต อูอน (2548) ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ(2548) เสนาะ ติเยาว (2546) เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545) Graham  
Hubbard (2000) Keller  (1983)  ไดเสนอวา  การศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการหรือใน
สถาบันอุดมศึกษาควรศึกษาและวิเคราะหธรรมชาติของสถาบัน  ทั้งในคุณคาความหวัง  ปณิธานของสถาบัน  
และองคประกอบภายในตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

              2.1.4.1  บุคลากรภายในองคการ ไดแก คณาจารย  ผูบริหารและบุคลากรอื่น ตอง
วิเคราะหวา ในอนาคต บุคลากรในองคการทุกประเภทจะเปนอยางไร ทั้งปริมาณและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ลักษณะผูนําเปนอยางไร  สถาบันตองการบุคลากรประเภทใดเพ่ิม ประเภทใดลดลง  

              2.1.4.2  งบประมาณ  สถานะทางการเงินของสถาบันขณะน้ีเปนอยางไร ในอนาคต
เปนอยางไร แหลงงบประมาณจะไดจากที่ใดบาง การใชจายในอนาคตจะใชจายไปในเรื่องอะไร จํานวนประมาณ
เทาใด  คาธรรมเนียมการศึกษาจะมีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร  ระบบคาตอบแทนจะเปนอยางไร  
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                2.1.4.3  สิ่งอํานวยความสะดวกในอนาคตเปนอยางไร จะมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของสถาบันอยางไร  

                2.1.4.4 หลักสูตรใดควรจะขยายหรือเพ่ิม  หลักสูตรใดควรปด หรือผลิตใหนอยลง  
                2.1.4.5 ลักษณะทางกายภาพในอนาคต ควรจะพัฒนาอยางไร 
                                    พอจะสรุปไดวา ปจจัยภายในองคการหรือในสถาบันอุดมศึกษา ควรศึกษาใน

ประเด็นบุคลากรภายในองคการ งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวกในอนาคต หลักสูตร และลักษณะทาง
กายภาพในอนาคต 
           2.2  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร 
                    สําหรับกลไกเรงรัดยุทธศาสตรหรือกลไกการปฏิบัติงานน้ัน  วิโรจน สารรัตนะ (2546ค) 
ไดเสนอวาในการออกแบบโครสรางขององคการตองกําหนดกลไกการประสานงานในแนวต้ังขึ้น (vertical              
co-ordination) เพ่ือเช่ือมโยงกิจกรรมของผูบริหารระดับสูงเขากับกิจกรรมของผูบริหารระดับกลางและระดับลาง
ตามลําดับ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคการ ซึ่งการที่จะใหมีกลไกดังกลาวมีประสิทธิผลจะตอง
คํานึงถึงหลักการตางๆ ดังน้ี การทําใหเปนทางการ ความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักการยกเวน หลักการ
มีสายบังคับบัญชา ขนาดการบริหารหรือขนาดการควบคุม การรวมอํานาจและกระจายอํานาจ การมอบอํานาจ
หนาที่ และการปฏิบัติการและตําแหนงที่ปรึกษา  นอกจากน้ี ควรสรางกลไกประสานงานในแนวนอน (horizontal 
co-ordination) โดยพิจารณาถึงการสรางกิจกรรมเช่ือมโยง (linking) ระหวางแผนกตางๆ ที่อยูระดับเดียวกัน
โดยเฉพาะการะบวนการขอมูลสารสนเทศและที่สําคัญคือตองอาศัยตัวบุคคลเปนกลไกการประสานงาน  สวนกลา  
ทองขาว (2548) ไดสรุปไววา กลไกที่จะผลักดันใหนโยบายนําไปสูการปฏิบัติใหสําเร็จผล ความยุงยากซับซอนจะ
มีมากยิ่งขึ้น องคการที่เปนกลไกการนํานโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติในระดับมหภาคและจุลภาค
โดยเฉพาะจุลภาค คือ องคการสถานศึกษาน้ันมีบทบาทสําคัญในกระบวนการนํานโยบายและแผนไปปฏิบัติโดย
รูปแบบขององคการที่เปนกลไกนํานโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติอาจมีแนวทางดําเนินงานแบบองคการ
เดียว หรือรวมกันหลายองคการ การบริหารงานหรือแผนงานหรือการนํานโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติทั้ง
สองลักษณะมีขอควรพิจาณาที่แตกตางกัน  และการนํานํานโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติในโลกแหงความ
เปนจริงก็พบวามีการปฏิบัติทั้งสองรูปแบบ  
                    นอกจากน้ี  จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) กลาวไววา กุญแจ
สําคัญในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ สามารถพิจารณาจากแบบจําลอง 7S ของ McKinsey (McKinsey’s 7Ss)  ซึ่ง
ประกอบดวย  
     1) ยุทธศาสตร (strategy) หมายถึงแนวทางการดําเนินงานขององคการท่ีจะตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม โดยเฉพาะสถานการณปจจุบันที่ยุทธศาสตรจะมีความสําคัญตอการ
ดําเนินงานและความอยูรอดของธุรกิจ เพราะธุรกิจไมสามารถดําเนินงานแบบวันตอวันไดโดยไมเขาใจในความ
ตองการของตนเองหรือไมมีเปาหมายท่ีแนนอนและชัดเจน  
     2) โครงสราง (structure) หมายถึง สวนประกอบที่แสดงความสัมพันธของตําแหนงงาน 
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการควบคุม และการรวบหรือกระจายอํานาจในการัดสินใจภายในองคการ 
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โดยยุทธศาสตรและโครงสรางองคการจะมีความสัมพันธที่ใกลชิดและสอดคลองกัน เชน โครงสรางองคการแบบ
กระจายอํานาจจะเหมาะสมกับยุทธศาสตรการกระจายธุรกิจ เปนตน  
     3) ระบบ (system) หมายถึง ระเบียบวิธี กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินงานทั้งใน
ลักษณะที่เปนทางการและไมเปนทางการขององคการ โดยระบบจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ
การประสานงานภายในองคการ ซึ่งจะตองเก่ียวของและเปนไปในทิศทางที่เก้ือหนุนกับกลยุทธและโครงสราง
ขององคการ 
    4) รูปแบบ (style)  หมายถึง ลักษณะของการจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร เชน 
การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ และการเปนผูนํา เปนตน ตลอดจนลักษณะการดําเนินงานขององคการ เชน 
ความกาวหนา อนุรักษนิยม หรือมุงทํากําไร เปนตน ซึ่งเปนผลจาการมีปฏิสัมพันธและวัฒนธรรมของแตละ
องคการ 
     5) บุคลากร (staff)  หมายถึง การดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะการจัด
บุคคลใหเหมาะสมกับงานและการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับสมาชิก ซึ่งชวยใหธุรกิจสามารถสราง
ความเหมาะสมของบุคคลกับปจจัยอื่นขององคการ ปจจุบันธุรกิจไดใหความสําคัญกับบุคลากรในฐานทรัพยากร
สําคัญของธุรกิจ ถาธุรกิจสามารถพัฒนาศักยภาพและความเต็มใจในการทํางานใหแกบุคลากรแลว ธุรกิจยอมมี
โอกาสประสบความสําเร็จในการแขงขัน 
    6) ทักษะ (skill)  หมายถึง ความสามารถหรือความชํานายเฉพาะขององคการ เชน การ
บริหารงาน การจัดการและควบคุมทางการเงิน หรือการสรางวัฒนธรรม เปนตน ปจจุบันธุรกิจกําลังกาวเขาสูการ
แขงขันในสังคมความรู (knowledge society) ดังน้ัน นอกจากองคการจะตองดํารงรักษาทักษะสําคัญของตนแลว 
ยังตองพัฒนาทักษะอื่นที่จําเปนตอการแขงขันในอนาคต 
    7) คานิยมรวม (share value) หมายถึงเปาหมายสูงสุด (super ordinate goal) ที่เปนปรัชญา
หรือความเช่ือพ้ืนฐานของสมาชิกในองคการ โดยคานิยมรวมจะเปนหลักพ้ืนฐานหรือจุดเริ่มตนของแตละระบบ
องคการ ปกติคานิยมรวมขององคการจะไมไดถูกกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร แตจะถูกพัฒนา ถายทอด และ
ปลูกฝงอยูในหมูสมาชิก 
                      สวน อุทิศ ขาวเธียร (2549) กลาววา กลไกเรงรัดการพัฒนาจะครอบคุลมแนวทางการ
ปรับระบบการทํางานและโครงสรางองคการ ระเบียบ-กฎหมายการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองคการ เพ่ือเรงรัด
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ที่จะเพ่ิมประสิทธิผลของยุทธศาสตรและยุทธวิธีที่ไดกําหนด สอดคลองกับ
นภดล พูลสวัสด์ิ (2551) ที่ไดสรุปไววา กลไกที่สําคัญในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ไดแก ระเบียบ กฎหมายที่
รองรับการปฏิบัติ  โครงสรางหนวยงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยากรตางๆ เชน คน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 
ตาง ๆ ที่ใชเพ่ือการน้ันน่ันเอง  ทั้งน้ี การดําเนินการนํานโยบายสูการปฏิบัติเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเปนอยาง
มาก จากขอความที่มีผูกลาววา การวางแผนที่ดีทําใหประสบความสําเร็จไปแลวครึ่งหน่ึง  หากพิจารณาใหถองแท
จะพบวา อีกครึ่งหน่ึงที่จะทําใหแผนบรรลุผลสําเร็จอยางสมบูรณน้ัน  อยูที่ขั้นตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัติน้ี
เอง ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนที่ตองใชเวลา ทรัพยากรและความสามารถของบุคคลผูที่นําไปปฏิบัติ โดยในการ
ดําเนินการอาจมีการปรับปรุงโครงสรางขององคการ แกไขระเบียบ กฎหมายที่รองรับการปฏิบัติ ตลอดจนการ
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จัดหาทรัพยากรตางๆ  เชน คน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ตาง ๆ ที่ใชเพ่ือการน้ัน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีต้ังไว  (นภดล พูลสวัสด์ิ, 2551) 

                       จากท่ีกลาวมา เห็นไดวา  กลไกเรงรัดยุทธศาสตรหรือกลไกการปฏิบัติงานเปน
กระบวนการนํายุทธศาสตรหรือนโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยในการ
ดําเนินการอาจมีการปรับปรุงโครงสรางขององคการ แกไขระเบียบ กฎหมายที่รองรับการปฏิบัติ ตลอดจนการ
จัดหาทรัพยากรตางๆ   
             2.3    การควบคุมยุทธศาสตร 
                                        2.3.1    ความหมายของการควบคุมยุทธศาสตร 
                                                    สําหรับการควบคุมน้ัน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2545) ไดให
ความหมายไววา การควบคุม (control) เปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลเพ่ือดําเนินการดูวาผลการ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือยูในทิศทางของมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไมและทําการ
ปรับปรุงแกไขสิ่งที่เบี่ยงเบนเปนการสรางความม่ันใจวาผลที่ไดออกมาทั้งหมดในระหวางการดําเนินงานไดสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด และยังมีความหมาย คือ เปนการกํากับดูแลการปฏิบัติงานรวมถึงการดําเนินการ
ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า เ พ่ื อ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค  ห รื อ เ ป า ห ม า ย ที่ กํ า ห น ด 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550ก)  สวนจินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) ไดกลาว
วาการควบคุมจะเก่ียวของกับกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะหปญหา และปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด   ซึ่งอาจสรุปไดวา การควบคุม คือ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายท่ีกําหนด   
                 สวนการควบคุมยุทธศาสตรน้ัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) กลาววา 
การควบคุมยุทธศาสตร (strategic control) หมายถึง การติดตามและประเมินผลการดําเนินยุทธศาสตรขององคการ 
โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ไดกําหนดไวเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตามความจําเปน สวน จินตนา  บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) กลาว     ไววา การ
ควบคุมยุทธศาสตร (strategic control) เปนการควบคุมทางการจัดการที่มีลักษณะพิเศษท่ีใหความสําคัญกับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินกระบวนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร ขององคการวาสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการหรือไม และก่ิงพร ทองใบ (2549) ไดใหทัศนะไววา การควบคุมยุทธศาสตร เปน
กระบวนการของความพยายามอยางเปนระบบในการติดตามวัดและประเมินผลวายุทธศาสตร ใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ทั้งน้ี เนตรพัณณา ยาวิราช (2549) กลาววา การควบคุมยุทธศาสตร (strategy control) 
เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร เปนเรื่องเก่ียวกับการตรวจสอบดูแลและประเมินผล
ของยุทธศาสตร ใหมีกระบวนการท้ังหมดในการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายไดอยางเหมาะสม ไดแก     
การควบคุมคุณภาพงาน ปริมาณงาน ความสําเร็จที่ไดรับ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร น้ัน นอกจากแลวน้ี วิโรจน   สารรัตนะ (2548ค) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการควบคุมองคการไววา เปน
กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ เพ่ือใหการการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและจุดหมายที่องคการกําหนด
ไว ซึ่งสามารถสรุปไดวา การควบคุมยุทธศาสตร (strategic control) เปนกระบวนการของการกํากับ ติดตาม      
และประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
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                     2.3.2   วัตถุประสงคและขั้นตอนของการควบคุมยุทธศาสตร 
                                                  จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) ไดกลาววาการควบคุม
ยุทธศาสตรมีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังน้ี 1) ชวยใหผูบริหารตรวจสอบและประเมินการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติวา
บรรลุเปาหมายตามท่ีตองการหรือไมเพียงใด 2) ชวยผูบริหารในการกําหนดแนวทางการปรับตัว การแกปญหา 
และพัฒนาการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ  3) ชวยผูบริหารประเมินความเหมาะสมของ
ยุทธศาสตร เพ่ือทําการปรับปรุงใหสอดคลองกับความเปนจริงขึ้น  และวิโรจน สารรัตนะ (2548ค) ไดกลาวไว
อยางสอดคลองกับก่ิงพร ทองใบ (2549)  วา การควบคุมมุงเนนที่จะกอใหเกิดความม่ันใจวา สมาชิกในองคการได
ประพฤติปฏิบัติไปทิศทางท่ีจะทําใหบรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุงเนนใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค
ใหมากขึ้น และลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหนอยลง โดยอาศัยกระบวนการ (process)  ที่ประกอบดวยขั้นตอน
สําคัญ 6 ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1  กําหนดระบบยอยที่จะควบคุมซึ่งควรพิจารณาใหครอบคลุมทั้งปจจัยปอนเขา 
กระบวนการ และปจจัยปอนออก   ขั้นตอนที่ 2 ระบุสิ่งที่จะวัด โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
องคการ   ขั้นตอนที่ 3 กําหนดมาตรฐานเพ่ือการประเมิน และเปนมาตรฐานของสิ่งที่จะวัดแตละตัวที่กําหนดไดใน
ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนที่ 4  รวบรวมขอมูลในสิ่งที่จะวัดแตละตัว  ขั้นตอนที่ 5  ทําการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ได
ทํากับมาตรฐานที่กําหนดไว หากพบวา สิ่งที่ทําน้ันไดผลตามมาตรฐานที่กําหนดไวก็แสดงวาบุคคล กลุมบุคคล
หรือองคการจะดําเนินงานตอเน่ืองไปโดยไมจําเปนตองปรับปรุงแกไขอะไร แตหากพบวาสิ่งที่ไดทํายังไมเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด จําเปนตองดําเนินการในขั้นตอนที่ตอไป  และขั้นตอนที่ 6  วิเคราะหเพ่ือการปรับปรุง
แกไข สวนจินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548)  ไดเสนอวา การควบคุมยุทธศาสตรจําแนก
ขั้นตอนได 4 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐาน  2) การวัดผลการดําเนินงาน 3) การเปรียบเทียบ
และประเมิน 4) การดําเนินการแกไข ซึ่งอาจสรุปไดวา    การควบคุมยุทธศาสตรมีวัตถุประสงคในการชวย
ผูบริหารในการตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาในการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ  โดยมีขั้นตอน
สําคัญ 4 ขั้นตอนใหญๆ ไดแก 1) การกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐาน 2) การวัดผลการดําเนินงาน 3) การ
เปรียบเทียบและประเมิน 4) การดําเนินการแกไข 
                      2.3.3   ระดับของการควบคุมยุทธศาสตร 
                                                   ระดับการควบคุมเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตรน้ัน สุพานี สกฤฎวานิช (2544) ให
ทัศนะ ไววา เปนกระบวนการของการควบคุมที่สรางขึ้นทั้ง 3 ระดับขององคการ คือ ระดับองคการโดยรวม ระดับ
ของหนวยธุรกิจ และระดับของหนาที่เพ่ือใหสามารถประเมินไดวาองคการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรที่ต้ังไวหรือไม ตลอดจนบรรลุการมีประสิทธิภาพที่เหนือกวา มีคุณภาพท่ีเหนือกวา มีนวัตกรรม ที่
เหนือกวา และมีการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวาคูแขงขันหรือไม นอกจากน้ีแลวยังมีแนวคิดของ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545ข) วิโรจน สารรัตนะ (2548ค) ก่ิงพร ทองใบ (2549)  บุญเกียรติ            
ชีวะตระกูลกิจ (2550) ที่ไดกลาวไวอยางสอดคลองกันวาในองคการ การควบคุมอาจแบงไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
              2.3.3.1 ผูบริหารระดับสูงรับผิดชอบการควบคุมระดับยุทธศาสตร (strategic 
control) เปนการควบคุมปจจัยระยะยาว โดยเปนการควบคุมจุดหมายและแผนโดยรวมของทั้งองคการอาจเปนราย
ไตรมาส ครึ่งป หรือรายป โดยมุงศึกษาวิเคราะหปจจัยดานสภาพแวดลอมที่จะมีผลตอความตรง (validity) ของ
แผน ติดตามใหมั่นใจวาแผนจะไดรับการนําไปปฏิบัติ ไดผลตามที่คาดหวังไว 
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              2.3.3.2 ผูบริหารระดับกลางรับผิดชอบการควบคุมระดับยุทธวิธี (tactical control) 
เปนการควบคุมปจจัยระยะปานกลาง โดยเปนการควบคุมจุดหมายและแผนระดับหนวยงาน อาจเปนรายสัปดาห
หรือรายเดือน โดยมุงศึกษาปจจัยดานสภาพที่จะมีผลตอจุดหมายและแผนของแผนกงาน การนําแผนไปปฏิบัติ
ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นและการปรับปรุงแกไขที่จําเปน 
               2.3.3.3 ผูบริหารระดับตนรับผิดชอบการควบคุมระดับปฏิบัติการ (operational 
control) เปนการควบคุมปจจัยภายในระยะสั้น โดยเปนการนําจุดหมายและแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  การติดตาม
ผลเปนรายวัน และการปรับปรุงแกไขที่จําเปน 
                                 นอกจากน้ี  วิโรจน สารรัตนะ (2548ค) กลาววาระบบการควบคุมที่มีประสิทธิผล
มีลักษณะดังน้ี คือ มุงอนาคต (future oriented) หลายมิติ (multidimensional) ความคุมคา (cost-effective) ความ
ถูกตองนาเช่ือถือ (accurate) กําหนดระยะเวลา (timely) สามารถติดตามผลได (monitor able) เปนที่ยอมรับของ
สมาชิกในองคการ (acceptable) ความยืดหยุน (flexible) โดยที่ผูบริหารมักใชยุทธศาสตรพ้ืนฐานในการควบคุม    
6 ยุทธศาสตร ดังน้ี  1) การควบคุมทรัพยากรมนุษย 2) การควบคุมระบบการใหรางวัล 3) การควบคุมโครงสราง
แบบทางการ 4) การควบคุมนโยบายและกฏ 5) การควบคุมงบประมาณ 6) การควบคุมเทคโนโลยี และการ
ควบคุมองคการสามารถจําแนกได 2 ลักษณะ คือ การควบคุมแบบราชการ (bureaucratic control) เปนการใชกฎ 
นโยบาย การนิเทศ งบประมาณ ตารางการทํางาน ระบบการใหรางวัลและกลไกอื่นๆมาใชในการควบคุมเพ่ือให
มั่นใจวาการดําเนินงานของคนงานเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว และการควบคุมแบบ
วัฒนธรรม (clan/cultural control) เปนการใชคานิยม ความเช่ือ ประเพณี กลุม วัฒนธรรม   ปทัสฐาน การมี      
สวนรวม และความสัมพันธแบบไมเปนทางการมาควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนงาน  (วิโรจน         
สารรัตนะ, 2548ค) สรุปไดวา การควบคุมยุทธศาสตรแบงไดเปน 3 ลําดับช้ันดวยกัน คือ ระดับยุทธศาสตร 
(strategic control) ระดับยุทธวิธี (tactical control) และระดับปฏิบัติการ (operational control)โดยอาจใชรูปแบบ
การควบคุมใน  2  ลักษณะ คือ แบบราชการและแบบวัฒนธรรม 
                อาจจะสรุปไดวา การควบคุมยุทธศาสตร (strategic control) เปนกระบวนการของ
การกํากับ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวอาจมีการกําหนด
กฎเกณฑและมาตรฐาน  การวัดผลการดําเนินงาน  การเปรียบเทียบและประเมิน และ การดําเนินการแกไข โดย
อาจใชรูปแบบการควบคุมแบบราชการและแบบวัฒนธรรม และมีการควบคุมทุกระดับช้ันขององคการ 
                               2.4   การประเมินผลยุทธศาสตร 
                                       2.4.1    ความหมายของการประเมินยุทธศาสตร 
                                                   แนวคิดในการการประเมินผลน้ันมีนักวิชาการไดใหแนวคิดไวอยางหลากหลาย 
ดังน้ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548) กลาววา (evaluation) โดยทั่วไปหมายถึง การกะประมาณคาของ
สิ่งของสิ่งใดสิ่งหน่ึง นอกจากน้ันยังรวมถึงการกําหนดคุณคาของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือคุณคาของผลการปฏิบัติงาน
และจินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548) ใหความหมายของการประเมิน (evaluation) ไววา เปน
กระบวนการท่ีศึกษา วิเคราะห กําหนดเกณฑ วางแผน และดําเนินการอยางเปนระบบ เพ่ือที่จะตัดสินคุณภาพ หรือ
คุณคาของสิ่งที่เราสนใจ สวนศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ใหความหมายของการประเมิน (evaluation) วาหมายถึง 
กระบวนการตัดสินคุณคาของการพัฒนาโครงการ การดําเนินโครงการและผลของโครงการ และสมคิด พรมจุย 
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(2550) ไดใหความหมายของการประเมิน (evaluation) วาเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ เพ่ือชวยให
ผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ  เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545)  ใหความหมายไววา เปนการเก็บรวบรวมขอมูล
และใชขอมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถสรุปไดวา  การประเมินผล (evaluation) หมายถึง 
กระบวนการจัดเก็บขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการตัดสินคุณคาของการดําเนินงาน  
                   สวนการประเมินผลยุทธศาสตร (strategy evaluation) น้ัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2545) กลาววา การประเมินผลทางยุทธศาสตร เปนกระบวนการที่ผูบริหารทําการตรวจสอบกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
ติดตอกันไปขององคการ เพ่ือประเมินวากิจกรรมดังกลาวไดมีการปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ และผลดีเพ่ือจะ
ไดทําการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานหากไมเปนไปตามแผนยุทธศาสตร  และ Fred R. David (2007) กลาววา 
การประเมินยุทธศาสตร เปนสิ่งที่จําเปนตอการอยูรอดขององคการ   การประเมินอยางเหมาะสม ทันเวลา จะชวย
แกปญหาการบริหารงาน กอนที่จะลุกลามจนกลายเปนวิกฤติ สอดคลองกับ จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ 
เขจรนันทน (2548) ที่กลาววา การประเมินยุทธศาสตร เปนงานสําคัญที่มีผลตอเน่ืองถึงความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของยุทธศาสตร ซึ่งจะใหผลโดยตรงกับการดํารงอยูขององคการ โดยจะตองประเมินผลทั้งกระบวนการ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548) นอกจากน้ี   บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550)  กลาววา การติดตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร คือ การติดตามเพ่ือดูวายุทธศาสตรที่นําไปปฏิบัติน้ันไดผลตอบแทนที่คุมคาตอองคการ
หรือกิจการหรือไม และจากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา  การประเมินผลยุทธศาสตร หมายถึง  กระบวนการ
ตรวจสอบผลดําเนินงานวาไดมีการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลดีตอองคการหรือไม เพ่ือจะได
ทําการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามยุทธศาสตร       
                     2.4.2  ลักษณะของการประเมินยุทธศาสตร 
             ในการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน หรือผลสัมฤทธิ์เปนคํารวมที่มาจาก
สวนประกอบของ “ผล” หลายสวนที่มีความเก่ียวของเช่ือมโยงกัน สามารถเรียงลําดับจากรูปธรรมสูนามธรรม คือ 
ผลผลิต (outputs) เปนผลโดยตรงจาการดําเนินกิจกรรม ผลกระทบ (impacts) เปนผลที่เกิดขึ้นตอเนือง  มาจาก
ผลผลิตและผลลัพธ (outcomes) เปนจุดหมายปลายทางที่เกิดเน่ืองมาจากผลกระทบ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 
ทั้งน้ี อุทิศ ขาวเธียร (2549) ไดกลาวไวอยางสอดคลองกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) วาการประเมินผลการ
ดําเนินการพัฒนาทั่วไปมีตัวช้ีวัดกระบวนการดําเนินงานเพ่ือการตรวจสอบผลงานและสมรรถนะการดําเนินงาน
ดานตางๆ เปนสิ่งสะทอนคุณภาพของการใชทรัพยากร และคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานในการสราง
ผลผลิตไดแก ประสิทธิภาพ (efficiency) ของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพในการประหยัด ซึ่งใน
การใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา กอใหเกิดผลสูงสุด และประสิทธิภาพในการผลิตซึ่ง    เปนการลดคาใชจาย
ตอการสรางผลผลิตหน่ึงหนวย สวนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน เปนสิ่งสะทอนคุณภาพของการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามเปาหมาย ไดแก ประสิทธิผล (effectiveness) ของผลการดําเนินงาน โดยผลการปฏิบัติงานไมวาจะเปนผลผลิต 
ผลกระทบ หรือผลลัพธไดผลตรงตามผลที่คาดหวัง และเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ ผูบริโภคและผูปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ี เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545) ใหแนวคิดไววา การประเมินผลมีองคประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญ  4 ประการ 
คือ 1) การกําหนดจุดหมายและเปาหมายของงาน (อะไรคือความตองการ) 2) การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
จัดการขอมูล (สภาพท่ีเปนจริงคืออะไร) 3) การเปรียบเทียบสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่ตองการ (มีความเหมือน
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หรือตางกันอยางไร) 4) การตัดสินใจจากผลการเปรียบเทียบ (ยอมรับ ปรับปรุง แกไข)   โดยสมคิด พรมจุย (2550) 
กลาววาการประเมินผลน้ันสามารถแบงได 3 ลักษณะ ดังน้ี  
              1) แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน แบงได 2 ประเภท คือ 1.1) การประเมิน
เพ่ือปรับปรุง บางครั้งเรียกวา การประเมินความกาวหนา (formative evaluation) 1.2) การประเมินเพ่ือสรุปผล
เรียกวา การประเมินรวมสรุป (summative evaluation) 
              2) แบงตามหลักยึดในการประเมิน แบงเปน 2 ประเภท คือ 1.1) การประเมินโดยยึด
วัตถุประสงคเปนหลัก (goal-based evaluation) เปนการประเมินที่วาทําไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
หรือไม โดยทราบกอนประเมินวาโครงการน้ีมีวัตถุประสงคอะไรบาง 1.2) การประเมินที่อิสระไมยึดวัตถุประสงค
ของโครงการ (goal- free evaluation) เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไมทราบวาวัตถุประสงคของ
โครงการน้ีมีอะไรบาง 
              3) แบงตามลําดับเวลาที่ประเมิน แบงเปน 3 แบบ คือ 1.1) การประเมินกอนเริ่ม
โครงการ (pre-evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม 
ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดําเนินโครงการ ความเปนไปไดของโครงการในการนําโครงการไปปฏิบัติ 
คุณภาพของโครงการ รวมท้ังตรวจสอบโอกาสท่ีโครงการน้ันจะประสบความสําเร็จตามเปาหมาย   1.2) ประเมิน
ขณะดําเนินโครงการ (implementation evaluation or process evaluation) เปนการประเมินการดําเนินงานเมื่อนํา
โครงการท่ีวางแผนไวไปปฏิบัติ ทั้งน้ี เพ่ือศึกษาถึงการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดหรือไม กิจกรรมใดทํา
ไดหรือทําไมได เพราะเหตุใด จุดเดน จุดดอย มีปญหาและอุปสรรคหรือไมเกิดปญหาอุปสรรคในการดําเนิน
โครงการ ถาเกิดปญหาจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 1.3) ประเมินหลังจากสิ้นสุดโครงการ เปนการ
ประเมินเพ่ือตอบคําถามวาโครงการประสบความสําเร็จหรือไม ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการหรือไม ผลการดําเนินงานคุมคาหรือไม การประเมินในลักษณะน้ีจะเปนการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นโดย
เทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยแบงการประเมินออกเปน  2 ขั้นตอน คือ  1) ประเมินทันทีที่
สิ้นสุดโครงการ และ 2) การติดตามผลตอมา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการท่ีตองอาศัยการทิ้ง
ชวงระยะเวลาหน่ึง เชน 1-2 ป เปนตนไป  โดยมีกระบวนการดําเนินการประเมินซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 1) ประเมิน
อะไร : การวิเคราะหโครงการที่มุงประเมิน 2) ทําไมจึงตองประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 3) 
ประเมินเพ่ืออะไร : กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 4) มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบาง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
แนวทางการประเมิน 5) จะประเมินไดอยางไร : การออกแบบการประเมิน 5.1 ) กําหนดรูปแบบการประเมิน    
5.2) กําหนดประเภทของตัวแปรหรือขอมูล หรือตัวช้ีวัด 5.3) กําหนดแหลงขอมูล/ผูใหขอมูล 5.4) กําหนด
เครื่องมือ/วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 5.5) กําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล 5.6) กําหนดเกณฑการ
ประเมิน 6) เครื่องมือที่ใชในการประเมินมีอะไรบาง : เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 7) จะเก็บขอรวบรวมมูลดวย
วิธีการใด : การเก็บรวบรวมขอมูล 8) จะสรุปขอมูลใหมีความหมายไดอยางไร : การวิเคราะหขอมูล 9) จะนําผล
การประเมินไปใชไดอยางไร : รายงานผลการประเมิน  สรุปไดวา การประเมินผลน้ันสามารถแบงได 3 ลักษณะ 
ดังน้ี 1) แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน แบงได 2 ประเภท คือ 1.1) การประเมินเพ่ือปรับปรุง บางครั้งเรียกวา 
การประเมินความกาวหนา (formative evaluation) 1.2) การประเมินเพ่ือสรุปผลเรียกวา การประเมินรวมสรุป 
(summative evaluation)  2) แบงตามหลักยึดในการประเมิน แบงเปน 2 ประเภท คือ 1.1) การประเมินโดยยึด
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วัตถุประสงคเปนหลัก (goal-based evaluation) 1.2) การประเมินที่อิสระไมยึดวัตถุประสงคของโครงการ       
(goal- free evaluation)  3) แบงตามลําดับเวลาที่ประเมิน แบงเปน 3 แบบ คือ 1.1) การประเมินกอนเริ่มโครงการ      
(pre-evaluation) 1.2) ประเมินขณะดําเนินโครงการ (implementation evaluation or process evaluation)             
1.3) ประเมินหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
                     2.4.3  แนวทางประเมินยุทธศาสตร 
                                                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545) กลาววา การประเมินผลยุทธศาสตร จะ
เก่ียวพันธกับการประเมินผลกระทบตอองคการโดยสวนรวม และความเหมาะสมของยุทธศาสตรขององคการ  ซึ่ง
มาตรการท่ีใชในการประเมินยุทธศาสตร ขององคการมี 4 ประการ ดังน้ี 1) ความสอดคลองภายในยุทธศาสตรของ
องคการตองกลมกลืนกับวัฒนธรรมองคการ  2) ความสอดคลองภายนอกองคการยุทธศาสตร จะตองปรับเขาได
กับสภาพแวดลอมภายนอก  3) ความไดเปรียบ ยุทธศาสตร จะตองไดเปรียบทางการแขงขัน และ4) ความเปนไป
ไดยุทธศาสตร ขององคการจะตองมีความเปนไปไดบนรากฐานของการดํารงอยู ความสามารถ ทรัพยากรของ
องคการตองมีความเปนไปได สวน Fred R. David (2007) ไดใหทัศนะไววา   การประเมินยุทธศาสตร ควรต้ัง
คําถามเก่ียวกับการบริการในแงของความคาดหวังและสมมติฐาน ควรมีการทบทวนวัตถุประสงคและคานิยม และ
ควรกระตุนความคิดสรางสรรคในการสรางทางเลือกตางๆ และสรางหลักการของการประเมิน โดยไมคํานึงถึง
ขนาดองคการแลว การบริหารโดยการควบคุมในทุกระดับโดยรอบ (management by wandering) เปนปจจัยสําคัญ
นําไปสูการประเมินยุทธศาสตร ที่มีประสิทธิผล ซึ่งการประเมินยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ 1) การ
ทบทวนหลักพ้ืนฐานของยุทธศาสตร (reviewing bases of strategy) ซึ่งเปนติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของ
โอกาสและอุปสรรคจากปจจัยภายในและภายนอกอยางสม่ําเสมอ  2) การวัดผลการดําเนินงานขององคการ 
(measuring organizational performance) โดยอาจใชวิธีเปรียบเทียบกับผลประกอบการในอดีต   ใชการ
เปรียบเทียบกับคูแขงขัน และใชการเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียในอุตสาหกรรมเดียวกัน 3) ปฏิบัติการแกไขใหถูกตอง 
(taking corrective actions) เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันใหมๆ ใหแกองคการ เชน การเปล่ียนโครงสราง
องคการ การสับเปล่ียนตําแหนงหนาที่ขายหรือเพ่ิมธุรกิจบางประเภท การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงาน การแกไขนโยบายผลตอบแทน การเพ่ิมทุนเปนตน  นอกจากน้ี  บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550) ยังได
ใหทัศนะไววา เมื่อนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติแลวก็ตองมีการติดตามประเมินผล โดยมีประเด็นที่นาสนใจคือ 
สารสนเทศเก่ียวกับการประเมินผลจะตองถูกตองครบถวนและทันเวลา แนวทางในการประเมินยุทธศาสตรที่อาจ
ทําควบคูกันไปกับการมีระบบสารสนเทศท่ีดี คือการต้ังประเด็นคําถาม และนําไปสูขอสรุปถึงสาเหตุของ
ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของยุทธศาสตรน้ัน ซึ่งปญหาหลักๆ ของการวัดผลยุทธศาสตรน้ันมีอยู 2 ประการ 
คือ 1) การกําหนดวัตถุประสงคที่ไมเปนเชิงปริมาณ 2) การไมมีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่นาเช่ือถือและ
ทันตอเหตุการณ ทั้งน้ี อุทิศ ขาวเธียร (2549) และบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2550) ไดเสนอการประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยใช 1) หมุดเทียบ (benchmarking) ที่เปนการวัดผลการดําเนินงานของหนวยธุรกิจเทียบกับคูแขงขัน
โดยเฉพาะรายที่ประสบความสําเร็จเปนอันมากเพ่ือดูวากิจการของเรา “หางช้ัน” จากคูแขงในเรื่องใดบาง แลว
นําเอาเรื่องที่สําคัญมาเปน “หมุดเทียบ” เพ่ือพัฒนาตนเองใหไปถึงจุดน้ัน หรือเลยจุดน้ันขึ้นไป 2) การตรวจสอบ
สมรรถนะการดําเนินงานขององคการโดยแบงการประเมินผลการดําเนินงานเปน 4 มิติตามแนวคิด balanced 
scorecard  มาใช  สรุปไดวา การประเมินยุทธศาสตรประกอบดวย  3 กิจกรรม คือ 1)  การทบทวนหลักพ้ืนฐาน
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ของยุทธศาสตร (reviewing bases of strategy) 2) การวัดผลการดําเนินงานขององคการ (measuring organizational 
performance) 3) ปฏิบัติการแกไขใหถูกตอง (taking corrective actions) การประเมินผลการดําเนินงานอาจใชวิธี 
1) หมุดเทียบ (benchmarking) และ 2) การตรวจสอบสมรรถนะการดําเนินงานขององคการโดยแบงการ
ประเมินผลการดําเนินงานเปน 4 มิติตามแนวคิด balanced scorecard    
                                 อาจพอจะสรุปไดวา  การประเมินผลยุทธศาสตร เปนกระบวนการตรวจสอบผล
ดําเนินงานวาไดมีการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลดีตอองคการหรือไม อาจมีการทบทวน
ยุทธศาสตร  การวัดผลการดําเนินงาน  การปฏิบัติการแกไข  และใชวิธีการประเมินเพ่ือปรับปรุง การประเมินเพ่ือ
สรุปผล และการประเมินโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก โดยอาจยึดหลักความมีประสิทธิภาพ และความมี
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินยุทธศาสตรประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ 1) การทบทวนหลัก
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร (reviewing bases of strategy)  2) การวัดผลการดําเนินงานขององคการ (measuring 
organizational performance) 3) ปฏิบัติการแกไขใหถูกตอง (taking corrective actions)   
 

3.   ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอมหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ  
      การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยขอนําเสนอปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ใน 4 หัวขอ 
ไดแก 1) ดานประชากร วัฒนธรรม สังคม และการเมือง 2) ดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 3) ดานกฎหมายและ
นโยบาย 4) ดานอิทธิพลจากนานาประเทศ โดยนําเสนอตามลําดับ ตอไปน้ี 
 3.1 ดานประชากร วัฒนธรรม สังคมและการเมือง  
       3.1.1 ปญหาดานประชากร 
                                 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) กลาววา จากการประมาณการของวิทยาลัย
ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประชากรวัยเด็กจะลดลงจากรอยละ 24.65 เปน 17.95 ของประชากร
ทั้งหมด ในป พ.ศ. 2563 ในจํานวนน้ีเปนเด็กในวัยเรียน ชวงมัธยมปลายที่มีอายุระหวาง 15-17 ป จาก 3.2 ลานคน 
เปน 2.75 ลานคน ในป พ.ศ. 2568 ในขณะที่เด็กในวัยเขาอุดมศึกษาอายุระหวาง 18-21 ป ลดลงจาก 4.30 ลานคน 
เปน 3.77 ลานคน ตามลําดับ สาเหตุสําคัญมาจากนโยบายคุมกําเนิดและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของประชากรใน       
วัยเจริญพันธุ นับเปนสัญญาณสําคัญที่สงผลตอจํานวนที่น่ังของอุดมศึกษาในอนาคต  ทั้งน้ี อุดมศึกษาไทยในรอบ
หลายปที่ผานมามีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ในขณะที่แผนอุดมศึกษาฉบับที่ 1 จัดทําขึ้นในภูมิทัศนของอุดมศึกษา
ที่มีจํานวนมหาวิทยาลัยไมมาก แต ณ ป พ.ศ. 2550  เมื่อรวม 5 กลุมสถาบันอุดมศึกษาเขาดวยกัน คือ กลุม
มหาวิทยาลัยรัฐเดิม   กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน 
และวิทยาลัยชุมชนรวมเปน 163 สถาบัน กระจายอยูในนครหลวง หัวเมือง และภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ และเมื่อ
รวมสถาบันระดับอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ จํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 255 แหง ผลที่ตามมามีทั้ง
คุณภาพการศึกษาที่ตกตํ่าลง การแขงขันเพ่ือแยงชิงนักศึกษาในพื้นที่เดียวกันอุดมศึกษาพาณิชยโดยไมคํานึงวา
บัณฑิต จะวางงาน  ตลอดจนการละเลยตอธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพของการบริหารสถาบันและอุดมศึกษา
โดยรวม ปญหาดังกลาวทวีความรุนแรงเนื่องจาก การใชนโยบายและมาตรการตาง ๆ ผานกฎหมาย ระเบียบ 
งบประมาณ ทรัพยากรวิจัยและการกํากับมาตรฐานที่เปน “เกณฑเฉล่ีย” รวมท้ังขาดพลวัตของการพัฒนา ทําให
เกิดความไมเทาทันตอวิวัฒนาการของสังคม สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) ที่กลาววา  
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การเปลี่ยนแปลงดานประชากรท่ีเกิดขึ้น ยอมสงผลตอการพัฒนาประเทศดานตางๆ โดยเฉพาะในดานการศึกษา 
ทั้งจากจาการเคลื่อนยายคนโดยเสรี ซึ่งจะทําใหรูปแบบการศึกษามีความหลากหลายมากขึ้นในดานหลักสูตรและ
วิธีการเรียน และการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูวัยสูงอายุ ทําใหตองเรงพัฒนาประเทศในขณะท่ียังมี
สัดสวนของประชากรวัยแรงงานอยูในระดับสูง โดยเนนการผลิตกําลังคนในสาขาที่เปนที่ตองการของประเทศ 
ซึ่งตองมีการวางแผนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ สรุปไดวา ปญหาประชากรกําลังเริ่มที่จะสงผลกระทบตอ
สถาบันอุดมศึกษาจะเห็นไดจากจํานวนนักศึกษาที่เริ่มลดลงและเกิดการแยงนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
       3.1.2 ปญหาดานวัฒนธรรม 
                                  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กลาวไววา เมื่อเทคโนโลยีไดนําขอมูลใหมๆเขา
มาสงผลใหเอกลักษณความเปนไทยและการรักษาจารีตประเพณีลดลง ขาดการใหความสําคัญตอวัฒนธรรมที่ดี 
เน่ืองดวยมีการเปดรับวัฒนธรรมตางชาติมากขึ้น และหากไมสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดดีเหมาะสม สิ่งใดไม
เหมาะสมกับสังคมไทย รวมถึงไมมีการพัฒนาวัฒนธรรมรวมสมัยมากขึ้น ยอมจะสงผลทําใหวัฒนธรรมไทยท่ีสง
คุณคาอาจสูญหายไปได และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2550) กลาวอยาง
สอดคลองกันวา ปจจุบันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 
โดยเปนผลกระทบมาจากการเล่ือนไหลทางวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาสูประเทศไทยผานสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในดานการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบไมสามารถคัดกรอง 
และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ปจจุบันเว็ปไซตลามกในประเทศไทยขยายตัวสูงขึ้น นอกจากน้ีสื่อสารมวลชนอื่นๆ 
ทั้งสื่อโทรทัศน สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวนมากขาดความเขมงวดทางจรรยาบรรณในการการเผยแพร
ขอมูลขาวาสารเชิงลบ ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น 
ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ใหความสําคัญกับสวนตนมากกวาสวนรวมทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทย
ลดลง นําไปสูปญหาทางสังคมตางๆ อาทิ ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาการขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว 
รวมท้ังปญหายาเสพติและอาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งปญหาที่เกิดตางก็มีความทับซอนและมีความเก่ียวโยงกันไปมา 
ทั้งน้ี การจัดการศึกษาจะตองสงเสริมและพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู
กับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิตทั้งในระบบ และนอกระบบและตามอัธยาศัยอยาง
ตอเน่ือง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2551ค)  สามารถสรุปไดวา ปจจุบันวัฒนธรรมของไทยถูกอิทธิพล
ของวัฒนธรรมจากตางประเทศเขาครอบงําทั้งจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตอสื่อสารผานสื่อ
ตางๆ ทําใหเกิดปญหากับสังคมไทย ดังน้ัน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณธรรมและความรูควบคูกันไป 
        3.1.3 ปญหาดานสังคมและการเมือง   
                  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) กลาววา  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
สังคมเมืองและสังคมชนบท ภาวะความเปนเมืองที่มากขึ้น สงผลตอสัมพันธภาพภายในครอบครัว เกิดการ      
อยาราง ครอบครัวแตกแยก โครงสรางครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเปนครอบครัวเด่ียวมากข้ึน สงผลให
ความสัมพันธระหวางรุนสูรุนนอยลงเพราะขาดความสัมพันธใกลชิด นอกจากนี้ยังมีการอพยพยายถ่ินเขาสูเมือง
ใหญ เกิดปญหาสังคมทั้งในเรื่องยาเสพติด  และปญหาดานการเมืองที่สําคัญของประเทศไทย การเปล่ียน
คณะรัฐมนตรีบอยคร้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงศึกษาธิการ การขาดกลไกการตรวจสอบถวงดุลอํานาจรัฐ 
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สงผลใหเกิดปญหาความไมโปรงใสในการบริหารงานของรัฐบาล โดยเฉพาะผูนํารัฐบาลที่ประสบปญหาวิกฤติ
ผูนํา รวมท้ังปญหาการทุจริตในโรงการขนาดใหญที่รัฐบาลดําเนินการ จนมีการรวมกลุมเคล่ือนไหวทางการเมือง
ที่ยืดเยื้อ และนําไปสูความแตกแยกในสังคม จนกระทั่งทําใหเกิดยึดอํานาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม ถึงแมวาในปจจุบันจะมีการเลือกต้ังโดยประชาชนและมีรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 แลว  ก็ตามแต
ความขัดแยงทางการเมืองก็ยังคงมีอยูซึ่งเปนปญหาท่ีสงกระทบตอประเทศเปนอยางมาก ดังน้ัน จึงพอสรุปไดวา 
ปญหาดานสังคมและการเมืองจะสงผลกระบอยางมากตอสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในปจจุบันและในอนาคตอยาง
แนนอน นอกจากน้ีแลวยังมีปญหาเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนหน่ึงของปญหาสังคม ไดแก 
                   (1) ปญหาและทิศทางการอุดมศึกษาไทย    
            1)   ปญหาการอุดมศึกษาไทย 
   ปญหาการอุดมศึกษาไทยผูไดศึกษาและวิเคราะหไวมีดังน้ี สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2544) ไดวิเคราะหสถานภาพอุดมศึกษาไทย  พบวา  การจัดการศึกษาไทยซึ่งไดพัฒนาการมา
โดยลําดับและมีการจัดอยางหลากหลาย สามารถวิเคราะหจุดออน  อุดมศึกษาไทยสรุปได ดังน้ี จุดออน คือ 
อุดมศึกษาไทยไมสามารถทําหนาที่กลไกระดับมันสมองของประเทศตามบทบาทหนาที่ไดเทาที่ควร อุดมศึกษา
ไทยประสบปญหาวิกฤติดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเนนการสอนเน้ือหาวิชามากกวาการสอนใหผูเรียน
รูจักคิดอยางมิวิจารณญาณ มีระบบบริหารท่ีดอยประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาซึ่งอยูในความรับผิดชอบหลาย
กระทรวง และปญหาในการสรางความเสมอภาคและการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ยังไมเปน
ธรรมแกกลุมประชากรผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  สถาบันอุดมศึกษามุงเนนภารกิจการเรียนการสอน
เปนสวนมากและละเลยภารกิจการวิจัยและสรางองคความรูใหม  การผลิตกําลังคนไมสอดคลองและทันการณกับ
ปริมาณความตองการและการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพแรงงานรวมท้ังการวิจัย ยังทําไดจํากัด และดานการรับภาระคาใชจายอุดมศึกษาปรากฏวา ยังมีความ
เหล่ือมล้ําหรือความมาสมดุลระหวางตนทุนอุดมศึกษาที่นักศึกษาตองจายกับผลประโยชนหรือผลตอบแทนท่ี
นักศึกษาไดรับ  และกฤษณพงษ กีรติกร (2550) ยังไดกลาววา ปญหาของการอุดมศึกษาไทยที่สังคมและคนที่อยู
ในแวดวงการศึกษาหว่ันวิตกและจับตามองมาตลอดคือเรื่อง “ผลผลิตบัณฑิต” เน่ืองจากบัณฑิตในปจจุบันจบ
ออกไปแลวมีเสียงสะทอนจากนายจางวาทํางานไมเปน ไดแตไมตรงกับสาขาที่เรียน ถูกจางเงินเดือนตํ่ากวาวุฒิ
ตลอดจนตกงาน มหาวิทยาลัยเนนการผลิตในเชิงปริมาณนําหนาคุณภาพรวมไปถึงปญหางบประมาณสําหรับ
มหาวิทยาลัย คุณภาพอาจารยผูสอนที่สงผลตอคุณภาพและสามารถและสามารถแขงขันไดมุมมองของผูนํา
ทางการบริหารจัดการอุดมศึกษาและแนวทางพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะ “คุณภาพบัณฑิต” จะเปน
เข็มทิศช้ีอนาคตการศึกษาของไทย  สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551)ที่พบวา เน่ืองจากการ
ผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษายังคงมีสัดสวนการผลิตบัณฑิตในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมากกวา
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหปริมาณบัณฑิตในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเกินความตองการ 
สงผลใหมีอัตราการวางงานเพ่ิมขึ้น 
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                       นอกจากน้ีแลว เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทย พบวา มหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค 
ความสามารถในการสรางนวัตกรรมของประเทศตํ่า โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับทายๆของ
ประเทศท่ีไดรับการจัดอันดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นจากจํานวนบุคลากรวิจัย ผลงานตีพิมพทางวิชาการ สิทธิบัตร 
รวมท้ังการลงทุนของรัฐในกิจการวิจัยและพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550)  และสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2549ข) ช้ีใหเห็นถึงปญหาที่สําคัญของการอุดมศึกษา คือ ผลสัมฤทธ์ิของการอุดมศึกษา
ที่คิดจากประชากรอายุ 25-34 ป ของไทยที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปในป 2549 อยูที่รอยละ 18 และการ
ตอบสนองความสามารถในการแขงขันของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในป 2549 ไทยไดคะแนน 5.28 จาก
คะแนนเต็ม 10  สวนในเรื่องการถายโอนความรูระหวางบริษัทธุรกิจกับมหาวิทยาลัยในป 2549 ไทยมีการถายโอน
ความรูระหวางบริษัทธุรกิจกับมหาวิทยาลัยไมมากนักโดยไดคะแนน 4.39 จากคะแนนเต็ม 10 นอกจากน้ีในดาน
ประสิทธิภาพการศึกษาพบวา การศึกษาของไทยยังมีปญหาในเรื่องประสิทธิภาพซึ่งเปนปญหาสงผลเช่ือมโยงกับ
ดานโอกาส ความเสมอภาค ทั่วถึง และเปนธรรมในการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา รวมท้ังเปนปจจัยหน่ึง
ที่ฉุดรั้งสมรรถนะดานการศึกษาของไทย  นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546ก)  ไดช้ีถึง
จุดออนในระบบการศึกษาไทยวามีปญหาใน 4 ประเภท คือ ปญหาดานโครงสรางและการบริหาร  คุณภาพของครู 
วิธีการสอน และวิธีการเรียนรู  คุณภาพของบุคลากรและระบบแรงจูงใจ  และการจัดลําดับความสําคัญในดาน
หลักสูตร  สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ที่ไดใหขอเสนอแนะตอสถาบันอุดมศึกษาวา  
ในเรื่องการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษามีความสําคัญตอการปฏิรูปการเรียนรู ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษา
พึงดําเนินการใหขอมูลขาวสารแกบุคลากรทุกกลุมทุกระดับอยางชัดเจนและตอเน่ือง    และสงเสริมกระบวนการมี
สวนรวมภายในสถาบันอุดมศึกษา และลดการสั่งจากระดับบริหารมาสูคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา และ
สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูรวมกันภายในสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง   
                 2)  ทิศทางอุดมศึกษาไทย 
    สําหรับทิศทางอุดมศึกษาไทยน้ัน  ไพฑูรย สินลารัตน (2546) กลาววา ผลจากการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังกลาว ทําใหการดําเนินงานของอุดมศึกษาจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงไปหลายประการดวยกัน คือ 1) ภารหนาที่ที่กวางขวางขึ้นกวาเดิม 2) หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือความเปนคนที่สมบูรณ 3) กําหนดใหมีการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางเปนระบบ      
4) ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณกวางขวางข้ึน 5) เปล่ียนระบบการบริหารดูแล
อุดมศึกษาของรัฐมาเปนระบบกํากับดูแล   และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) กลาววา ยุทธศาสตรการ
ปฏิรูปการศึกษาไทยสําหรับอุดมศึกษานโยบายสําคัญ คือ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานสากล สํารับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพดีอยูแลวจะสนับสนุนการพัฒนาใหเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับโลก จุดหมายสําคัญคือ ใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตกําลังคนระดับสูงที่มี
คุณภาพ สนองตอการเพิ่มขีดสมรรถนะในการแขงขันดานตางๆ ของประเทศ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรไวดังน้ี 
ประการแรก การพัฒนากลไกและกระบวนการจัดการดานคุณภาพการศึกษา ประการที่สอง การปฏิรูปการเงินใน
อุดมศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปรับทิศทางการจัดการการอุดมศึกษา ประการที่สาม คือ การพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และประการท่ีสี่  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาการไทย  และ
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ไดนําเสนอภาพรวมการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศไทยในประเด็นสําคัญ คือ ปจจัยสําคัญที่ใชในการจัดลําดับ
มหาวิทยาลัยระดับโลก ไดแก จํานวนคณาจารยและเจาหนาที่สนับสนุน  อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา คุณภาพ
อาจารย หองสมุดและอุปกรณอํานวยความสะดวกในดานอินเทอรเน็ต ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยของประเทศไทย 24 
แหงที่มีมาแตด้ังเดิม ลวนอยูตํ่ากวามาตรฐานโลก  
    สวนเกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2548ก, 2548ข) ไดกลาววา การสรางจุดแกรงให
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ น้ัน ความจําเปนและสําคัญ ที่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะตองคนหาจุดแกรง และ
พัฒนาตามความรอบรู และความชํานาญของแตละมหาวิทยาลัยน้ัน ทั้งน้ี วิจิตร ศรีสอาน (2550ก)  ไดกลาวถึง
เปาหมายในการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย มีดังน้ี 1) จะตองเปนกลไกในการขับเคล่ือนสังคมไทยสูสังคม
ฐานความรูที่พ่ึงตนเองได ในขณะเดียวกันก็ตองมีความสามารถท่ีจะแขงขันกับนานาประเทศได เชน การที่
เด็กไทยไดรับรางวัลโอลิมปกวิชาการสาขาตางๆ เปนตน 2) เปนขุมกําลังทางวิชาการในการสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศ ตัวอยางที่ชัดเจนคือ แมวามหาวิทยาลัยราชภัฏจะเปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีตอบสนองตอชุมชนและทองถ่ิน แตก็ไมจําเปนตองผูกขาดความเปนสถาบันการศึกษาของ
ทองถิ่นเทาน้ัน มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ตองไมลอยตัวออกจากชุมชนและทองถิ่น อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแตละ
แหงจะมีบทบาทตอชุมชนมากนอยเพียงใด ก็เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยน้ันๆ ตองพิจารณาเอง 3) ผลิตบัณฑิตให
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ และ 4) สรางระบบบริหารจัดการที่ดี เพ่ือคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย อีกทั้งไดใหแนวคิดและ
แนวปฏิบัติ 6 ดานในการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย คือ  1) ตองมีความเปนอิสระและธรรมาภิบาล (autonomy and 
good governance)  2) มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล (audit committee)   3) มีระบบงบประมาณ
แบบใหม (demand-side) เชน ระบบกองทุน ICL ที่มีแนวคิดในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนใหแตละ
มหาวิทยาลัยตามความตองการของผูเรียนเปนหลัก และมี unit course ที่เช่ือถือได  4) เกิดเกณฑมาตรฐาน       
(new standard) ใหมๆ ในการจัดการเรียนการสอน 5) มีการจัดหลักสูตรและการสอนแนวใหม (honor's program 
dual master's degree) และ  6) บูรณาการเรียนกับการทํางาน (work integrated learning) เชน โครงการสหกิจศึกษา 
ที่จะมีการรื้อฟน เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมมากข้ึน ไมใหเปนภาระกับ
สถาบันอุดมศึกษามากเกินไป   มหาวิทยาลัยของไทยสูการเปนมหาวิทยาลัยมาตรฐานโลก (world class 
university)  ทั้งน้ี การพัฒนาใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก เปนอีกหน่ึงในยุทธศาสตรที่ทา
ทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
                                        นอกจากนี้แลว  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2550)  ไดกลาววา มหาวิทยาลัยจะไปถึงซึ่ง
ความเปนเลิศไดน้ัน จําเปนตองมีวิสัยทัศนในเรื่องความมั่นคงทางการเงินที่มากเพียงพอ โดยมีกลยุทธในการ
ระดมทุนใหเพียงพอในการจางคณาจารยที่เช่ียวชาญ และการบริหารจัดการดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยใหโดดเดน  ประการสําคัญตอมาคือ ผูบริหารแตละชุดควรมีระบบสงตอองคความรูดานบริหาร
จัดการ แนวทางปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนแกผูบริหารรุนตอไป สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน สุชาติ  
ชีวพันธ (2548) ไดใหทัศนะวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเปนมหาวิทยาลัยในทางปฏิบัติมานานแลว แตยังขาด
ความเปนสากลในบางจุดโดยหลักการแลว นอกจากมหาวิทยาลัยจะเปนแหลงที่อยูของวิชาการหรือความรูอัน
ยิ่งใหญแลว มหาวิทยาลัยจะตองมี “ความเปนเลิศทางวิชาการ (academic excellence)” ซึ่งมีองคประกอบ    2  สวน 
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คือ ความเปนอิสระในการดําเนินงาน (autonomy) และเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) อยางไรก็ตาม 
จรัส สุวรรณเวลา (2551) ยังไดกลาวไวอยางนาสนใจวา ปจจัยที่จําเปนสุดสุดสําหรับมหาวิทยาลัยไทย หาก
ประสงคจะพัฒนาใหดีขึ้นตองมีการเปล่ียนแปลงในดานตางๆประกอบกัน ไดแก การปรับจุดยืนหรือแนวคิด
เก่ียวกับการลงทุนของรัฐในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวัฒนธรรมการปกครองมหาวิทยาลัย     ซึ่งประกอบดวย  
การหาคนที่ไววางใจได การวางระบบใหคนทํางานอยางไวใจได และการสรางองคกรประชาคม นอกจากประเด็น
ดังกลาวแลว การใหความเปนอิสระแกมหาวิทยาลัยของรัฐในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค ภายใตระบบที่มีความหลากหลายเปนสิ่งจําเปนที่มิอาจหลีกเล่ียงได และจากขอคนพบ
ของประดิษฐ อารยะการกุล (2547) ที่ไดศึกษาการพัฒนากลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
พบวา กลยุทธดานความเปนผูนําทางตนทุนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกอบดวย  4  กลุมกลยุทธ คือ    
1) พันธมิตรเชิงกลยุทธ 2) นักศึกษา 3) การบริหารและการเงิน 4) เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร          
กลยุทธดานการสรางความแตกตางของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกอบดวย 4 กลุม กลยุทธ คือ                 
1) พันธมิตรเชิงกลยุทธ 2) นักศึกษา 3) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 4) ความไดเปรียบในการแขงขันเชิง
การตลาด กลยุทธการกําจัดขอบเขต ประกอบดวย 4 กลุมกลยุทธ คือ 1) พันธมิตรเชิงกลยุทธ 2) ความเปนเลิศทาง
วิชาการ    3) การพัฒนาประชาคม 4) เปาหมายเจาะจง โดยพบวา การพัฒนามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ใน
ภาพรวมควรใหความสําคัญกับกลยุทธพันธมิตรเชิงกลยุทธ เน่ืองจากเปนกลยุทธที่พบทั้ง 3 ดานของกลยุทธการ
แขงขัน กลยุทธที่มีความสําคัญลําดับรองลงมา ควรใหความสําคัญกับกลยุทธดานนักศึกษา กลยุทธดานการ
บรหิาร และกลยุทธ ดานวิชาการ 
                      สรุปไดวา  ปญหาอุดมศึกษามีหลายประการ ที่สําคัญ ไดแก คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนเนนการสอน  คุณภาพของบัณฑิต   สถาบันอุดมศึกษามุงเนนภารกิจการเรียนการสอนเปนสวนมากและ
ละเลยภารกิจการวิจัยและสรางองคความรูใหม  การผลิตกําลังคนไมสอดคลองและทันการณกับปริมาณความ
ตองการและการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และระบบบริหารที่ดอย
ประสิทธิภาพ สวนทิศทางของมหาวิทยาลัยไทยในอนาคตนั้นควรมีหลายทิศทางหลายรูปแบบ การใหความเปน
อิสระแกมหาวิทยาลัยของรัฐในการบริหารจัดการและจุดหมายสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  คือ  ให
สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตกําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ สนองตอการเพิ่มขีดสมรรถนะในการแขงขันดาน
ตางๆ ของประเทศ นอกจากน้ี สิ่งสําคัญที่ควรใหความสนใจมากคือ การสรางความแข็งแกรง จุดเดน และการ
บริหารสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย  
                         (2)  ผลการประเมินการอุดมศึกษาไทย   
                  1) ผลการประเมินการอุดมศึกษาไทย 
                         1.1)  ผลการประเมินระดับสากล 
                                                     ผลการประเมินการอุดมศึกษาไทยน้ันจากการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2551ข) ที่ไดจัดทํารายงานการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2549 สาระสําคัญสรุปได ดังน้ี ผลการจัด
อันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติพบวา the times higher education supplement (THES) ซึ่งเปนสถาบันที่มี
ช่ือเสียงเปนที่ยอมรับน้ัน ใน พ.ศ. 2549 ไดจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกจํานวน 520 สถาบัน มหาวิทยาลัยของ
ไทยที่ไดรับการประเมินอยูใน 500 อันดับมี 7 มหาวิทยาลัย (คิดเปนรอยละ 5.645 ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย) 
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โดยทั้ง 7 มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งสิ้นไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (161) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (317) มหาวิทยาลัยมหิดล (322) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (404) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (418) มหาวิทยาลัยขอนแกน (475) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (481) ทั้งน้ี เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของประเทศในแถบเอเชีย พบวา ประเทศเอเชียหลายประเทศมีผลการ
ประเมินที่ดีกวา เน่ืองจากมีมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับใน 100 อันดับแรก แตประเทศไทยไมมีมหาวิทยาลัย
ใน 100 อันดับแรกเลย 
                                        1.2) ผลการประเมินของ สํานักงาน สมศ. 
                                                ผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาของ สํานักงาน สมศ. (2550) ในเดือนเมษายน 
2550   มีสถาบันอุดมศึกษาผานการรับรองแลว 6 แหงเกณฑมาตรฐานที่ใชประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
ครอบคลุม 7 ดาน คือ 1) คุณภาพบัณฑิต 2) การวิจัย และงานสรางสรรค 3) การบริการวิชาการ 4) การทํานุบํารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 5) การพัฒนาองคการ และบุคลากร 6) การบริหารหลักสูตร และการเรียนการสอนและ      
7) ระบบการประกันคุณภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่จะไดรับการรับรองตองผานการประเมิน โดย
ไดคะแนนอยูในคุณภาพระดับ 4 และ 5 จากทั้งหมด 5 ระดับผลการประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษาในรอบแรก
เมื่อพิจารณาตามเกณฑขางตนพบวา ในภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษารวม 260 แหง        
มีสถาบันที่ไดรับการรับรอง 124 แหง หรือรอยละ 47.69 ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข 115 แหง และไมไดรับ
การรับรอง 21 แหง และเม่ือจําแนกสถาบันอุดมศึกษาเปนกลุมจะมีรายละเอียด ผลการประเมินคุณภาพ ดังน้ี        
1) มหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แหง ไดรับการรับรองคุณภาพ 18 แหง หรือคิดเปนรอยละ75 นอกจากน้ี                       
มีสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไขและจะตองรอประเมินเพ่ิมอีก 5 แหง และมี
สถาบันอุดมศึกษาที่ไมไดรับการรับรอง 1 แหง  2) มหาวิทยาลัยเอกชน 54 แหง ไดรับการรับรองคุณภาพ 12  แหง 
หรือรอยละ 22.2 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข 35 แหง และ สถาบันอุดมศึกษา
ที่ไมไดรับการรับรอง 7 แหง  3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แหงน้ัน ไดรับการรับรอง 24 แหง หรือรอยละ 58.54  
และมีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข 16 แหง และสถาบันราชภัฏที่ไมไดรับการรับรอง 1 
แหง  4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งรับการประเมินในชวงที่ยังเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รวม 38 
แหง ไดรับการรับรอง 4 แหง หรือรอยละ 10.53 ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข 26 แหง และไมไดรับการรับรอง        
8 แหง  5) สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง เชน วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เปนตน มีจํานวนรวม 93 แหง 
ไดรับการรับรอง 65 แหง หรือรอยละ 69.89 ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข 26 แหง และไมไดรับการรับรอง      
2 แหง  6) วิทยาลัยชุมชน 10 แหง ไดรับการรับรอง 1 แหง ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข  7 แหง และไมไดรับ
การรับรอง 2 แหงจากผลการประเมินขางตนช้ีใหเห็นวา คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศยัง
ไมดีนัก เน่ืองจากมีสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการประเมินไมถึงรอยละ 50 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินในรายละเอียดพบวามหาวิทยาลัยรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางอยูในระดับคอนขางดี  
                              สรุปไดวา  จากผลการประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษาในรอบแรก โดย สํานักงาน
สมศ.  ซึ่งเปนการประเมินที่สังคมเฝาจับตามองอยู พบวา สถาบันอุดมศึกษา 260 แหง มีสถาบันที่ไดรับการรับรอง    
124 แหง หรือรอยละ 47.69 ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข 115 แหงและไมไดรับการรับรอง 21 แหง ซึ่งผลการ
ประเมินดังกลาวช้ีใหเห็นวา คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศไทยยังไมดีนัก และ            
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พ.ศ. 2550  พบวา ในภาพรวมของผลการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษารวม 260 แหง มีสถาบันที่ไดรับการ
รับรอง 124 แหง หรือรอยละ 47.69 ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข 115 แหง และไมไดรับการรับรอง 21 แหง 
โดยเฉพาะในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แหงน้ัน ไดรับการรับรอง 24 แหง หรือรอยละ 58.54 และมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไดรับการรับรองแบบมีเง่ือนไข 16 แหง และสถาบันราชภัฏที่ไมไดรับการรับรอง 1 แหง   
 3.2 ดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  
                          ปญหาดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี   สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2550ก) กลาววา 
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในรอบ 2 ทศวรรษที่ผานมาอยูในสภาพที่มีความเปล่ียนแปลงในหลายดาน 
สงผลกระทบในระดับสูงตอการพัฒนาประเทศ ทั้งที่เปนโอกาสในการกาวกระโดดและภาวะคุกคามตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความทาทายของภาครัฐและโดยเฉพาะอยางยิ่งอุดมศึกษาคือ การใช
การศึกษาในการยกระดับผลิตภาพของเกษตรกรเพ่ือสรางมูลคาภาคการเกษตรที่สูงกวาปจจุบัน อยางไรก็ตามเปน
ที่นาสังเกตวาสัดสวนของภาคบริการในเชิงเศรษฐกิจน้ันกลับลดลงอยางตอเน่ือง จากมูลคาในสัดสวนรอยละ 59 
ในป พ.ศ. 2541 ลดลงเปนรอยละ 51.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ในป พ.ศ. 2549 ทั้งที่เปนภาคเศรษฐกิจ
ที่มีศักยภาพสูง อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญหน่ึงในการแกปญหาเพ่ือเพ่ิมมูลคาในภาคบริการซึ่งมีหลากหลาย
ประเภท เชน การทองเที่ยวการเงิน การแพทย การสื่อสาร การขนสง ฯลฯ รวมท้ังความเช่ือมโยงของสาขาบริการ
เหลาน้ี สําหรับภาคอุตสาหกรรมน้ัน เน่ืองจากนโยบายการสงเสริมการสงออก ทําใหภาคการผลิตมีพลวัตในการ
ปรับตัวคอนขางดีเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ โดยมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ืองจากรอยละ 29 ในป พ.ศ. 2533 เปนรอยละ 36.4, 38.5 และ 39.3 ในป พ.ศ. 2543, 2547 และ 2549 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตามลําดับ โดยมีการใชแรงงานในสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของแรงงานทั้งหมด      
อยางไรก็ตามเน่ืองจากภาวการณแขงขันระหวางประเทศ และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนแรงกดดันให
อุตสาหกรรมไทยตองยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นอยูตลอดเวลา และสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2551ค)  กลาวไววา  การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกจะมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น    
ทั้งในระดับทวิภาคีภูมิภาค และพหุภาคีและการขยายตัวของแนวคิดการเปดเสรีทางเศรษฐกิจจะสงผลตอรูปแบบ
ของระบบการคาโลก การเปดเสรีทางการเงินจะทําใหการเคล่ือนยายเงินลงทุนระหวางประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
เศรษฐกิจโลกจะเคล่ือนตัวสูเอเชีย โดยมีศูนยกลางอยูที่จีนและอินเดีย ฐานการผลิตยายมาสูประเทศจีนมากขึ้น 
และมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต เน่ืองจากจีนเปนตลาดขนาดใหญและมีความไดเปรียบดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งจะทําใหมีความไดเปรียบในดานการใหบริการที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน สงผล
กระทบตอประเทศไทยที่ตองมีการปรับตัวดานคุณภาพ และการพัฒนากําลังคนใหมีความรู ความสามารถ ทั้งใน
ดานภาษาที่เปนสากลและความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้ง ในปจจุบันโลกไดกาวเขาสูยุคของเศรษฐกิจ
โมเลกุล (molecular economy) ซึ่งเคล่ือนยายดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และ
นาโนเทคโนโลยี นอกจากน้ี ยืน  ภูสุวรรณ และ สมชาย นําประเสริฐชัย (2546) กลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาอยางมาก บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงตองใหความสําคัญในเรื่องของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนรู   การเรียนการสอน ตลอดจนขบวนการเรียนรู และ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งพอจะสรุป ไดวา ปญหาในดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  จะ
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สงผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษาอยางมากท้ังทางตรงและทางออมโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตใหมีความรู    ใน
ภาษาสากลและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก 
 3.3 ดานกฎหมายและนโยบาย 
      3.3.1 ดานกฎหมาย  
                                3.3.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
                                            สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2550ข)  ไดสรุปสาระทางกฏหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งไดประกาศในราชกิจานุเบกษาเลมที่ 124 ตอนท่ี 47 ก 
วันที่ 24  สิงหาคม 2550 โดยตราไวทั้งสิ้น 15 หมวดและบทเฉพาะการ รวมท้ังสิ้น 309 มาตรา  สําหรับที่เก่ียวของ
กับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีดังน้ี  
        (1) มาตรา 30  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนาการศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิไดมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคล
สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรค
สาม   
        (2) มาตรา 47 คล่ืนความถ่ีที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและ
โทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหน่ึงทํา
หนาที่จัดสรรคลื่นความถ่ีตามวรรคหน่ึง และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติการดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน
สาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมรวมท้ังตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะการกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการควบรวม 
การครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเปนการ
ขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดก้ันการไดรับขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายของประชาชน    
        (3) มาตรา 49  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไรผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะ
ยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อื่นการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง 
และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ   
        (4) มาตรา 50  บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน 
การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งน้ี เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของ
พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน     
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    (5) มาตรา 52  เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกาย 
จิตใจ และสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน
เปนสําคัญเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐ ใหปราศจากการใชความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ทั้งมีสิทธิไดรับการบําบัดฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาวการแทรกแซงและ
การจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพ่ือสงวนและรักษาไวซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลน้ันเด็กและ
เยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ    
    (6) มาตรา 67  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา 
และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเน่ืองในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสมการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได
เสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็น
ประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาวสิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติน้ียอมไดรับความ
คุมครอง    
    (7) มาตรา 73   บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัย
พิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรมพิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 80  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคมการ สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปน้ี  1)  
คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมท้ังตองสงเคราะห
และจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได 2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสู
สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมท้ังจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการ
สาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย  3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลกรวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และ
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ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  4) สงเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ  
5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตางๆ และเผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับ
ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 6) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึกและ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน    
    (8) มาตรา 86  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตรทรัพยสินทางปญญา 
และพลังงาน ดังตอไปน้ี1) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัด
ใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการน้ี จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและ
พัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและการ
พัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนให
ประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต 2) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพ่ือใหเกิดความรูใหม
รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมท้ังใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  3) สงเสริม
และสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอ
สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองและเปนระบบ       
    (9) มาตรา  87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 
ดังตอไปน้ี  1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ในระดับชาติและระดับทองถิ่น 2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ  3) สงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพ
หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น  4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัด
ใหมีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือชวยเหลือการดําเนิน     
    (10) มาตรา 289  องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นน้ัน และเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติการจัด
การศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย 
                      สรุปไดวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 น้ันมีความสําคัญถือเปน
กฎหมายที่กําหนดกรอบแนวทางในการทํางานของหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ และสงผลกระทบตอ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาฬสินธุทั้งทางตรงและทางออม 
                        3.3.1.2  การจัดการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไข 
พ.ศ. 2545    
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                                    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และฉบับแกไข พ.ศ.2545 มีนโยบายท่ี
เก่ียวของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 
 
                                    (1)  ความมุงหมายและหลักการ 

                           1) มาตรา 6  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข      

                         2) มาตรา 7  ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจัก
รักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเน่ือง       

       3) มาตรา 8  การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังน้ี 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเน่ือง   

       4) มาตรา 9   การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังน้ี  1) 
มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง  5) ระดมทรัพยากรจากแหลง
ตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา 6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเอกชน องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

                    (2)  แนวการจัดการศึกษา 
 1) มาตรา 19  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย 

หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่น ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ      

 2) มาตรา 20 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคล
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ใหจัดตามความเหมาะสมของแต
ละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย และศักยภาพสาระของหลักสูตร ทั้งที่เปน
วิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และ
ความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหน่ึง และวรรค
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สองแลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูงและการคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู
และพัฒนาสังคม       

                          3) มาตรา 22  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ    

                        4) มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี  1) ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเอง
กับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  2) 
ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ 
การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน  3) ความรูเก่ียวกับ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา  4) ความรู และทักษะดาน
คณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง   5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและ
การดํารงชีวิตอยางมีความสุข       

                        5) มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการดังตอไปน้ี 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปนและทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อ
การเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ     

                        6) มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคการ
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการ
พัฒนาระหวางชุมชน     

                        7) มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ัง   
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา       
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                         8) มาตรา 36 ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจ
จัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา 21 ใหสถานศึกษา
ดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร  และการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว 
มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษา
น้ันๆ      

                          9) มาตรา 37  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาระดับตํ่ากว า
ปริญญาใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใหคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากรเปนหลัก และความ
เหมาะสมดานอื่นดวย ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                           สรุปไดวา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และฉบับแกไข พ.ศ.2545                    
มีความสําคัญและสงผลกระทบตอหนวยงานทางการศึกษาทุกแหงในประเทศไทย เน่ืองจากเปนกฎหมายทาง
การศึกษาของประเทศไทยฉบับแรกที่จะเปนแมแบบในการจัดการศึกษาของประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ของความมุงหมายและหลักการ  และแนวการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีทุกมหาวิทยาลัยตองให
ความสําคัญ ทั้งน้ี สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) กลาวไวอยางสอดคลองวา บทบัญญัติดังกลาวสงผล
ใหมีการเปล่ียนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ 
                        3.3.1.3  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   
                                           พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (2547) ประกาศใชเมื่อวันที่ 14  
มิถุนายน  2547  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนพิเศษ 23 ก  ซึ่งมีทั้งหมด 7 หมวด และ 1  บทเฉพาะกาล  
สําหรับหมวดที่เก่ียวของกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ หมวด 1 บททั่วไป  และมีมาตราที่สําคัญ ไดแก   

                           (1) มาตรา 7  ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสราง
พลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคศิลปะวิทยาการ เพ่ือความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา  สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู    

                           (2) มาตรา 8  ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7  ใหกําหนด
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย  ดังตอไปนี้  1) แสวงหาความเจริญเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของ
ภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญาสากล   2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและความ
ผูกพันทองถิ่น  อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ                
3) เสริมสรางความรูความเขาใจในระบบคุณคา  ความสํานึกและภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ       
4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพ่ือประโยชน
ของสวนรวม   5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูสรางและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
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คุณธรรมและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง  6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกัน
ระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  7)  ศึกษา
และแสวงหาแนวทางทางการพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต
และประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ  การบํารุงรักษา
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน  8) ศึกษา สงเสริม สืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

               สรุปไดวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปนกฎหมายที่กอใหเกิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40  แหง ดังน้ัน  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงเปนเสาหลักในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยเฉพาะในมาตรา 7 ที่เปนวัตถุประสงคหลักของภารกิจหนาที่ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏตองปฏิบัติ ซึ่งมีความสําคัญและสงผลตอมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงอยางหลีกเล่ียงไมได 
                      3.3.1.4  มาตรฐานการจัดการการอุดมศึกษา   
                                  ในป 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549ก) ไดกําหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน 3  ดาน 12  ตัวบงช้ี  ดังน้ี 
                (1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม
จริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมเพ่ือ
อยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ    พลโลก   ตัวบงช้ี 
ไดแก  1.1)บัณฑิตมีความรู ความเช่ียวชาญในศาสตรของตนสามารถเรียนรู  สรางและประยุกตใชความรูเพ่ือ
พัฒนาตนเอง  สามารถปฎิบัติงานและสรางงานเพ่ือพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 1.2) บัณฑิต
มีจิตสํานึก  ดํารงชีวิต  และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 1.3) บัณฑิตมีสุขภาพ
ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพตนเองอยางถูกตองเหมาะสม                                      
                                 (2) มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา   มีการบริหารจัดการศึกษาอุดมศึกษาตาม
หลักธรรมภิบาล  และพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ  ก) มาตรดานธรรมาภิบาลของบริหารการ
อุดมศึกษา  มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหมายหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ  ตัวบงช้ี  ไดแก  1) มีบริหารจัดการการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความยืดหยุน  
สอดคลองกับความตองการท่ีหลากหลาประเภทสถาบันและสังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฎิบัติงานอยางมีอิสระ
ทางวิชาการ  2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  คลองตัว  โปรงใส  และตรวจสอบได  มีการจัดการการศึกษาผานระบบและวิธีตางๆอยางเหมาะสม
และคุมคาคุมทุน  3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอยาง
ตอเน่ือง   ข) มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  การดําเนินงานตามพันธกิจของอุดมศึกษาทั้ง 4 
ดาน อยางมีดุลยภาพ  โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชนและสังคมในการจัดการ
ความรู  ตัวบงช้ี  ไดแก  1)  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ  
เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง  ใชการวิจัยเปนฐาน  มีการประเมินหลักสูตร  ตลอดจน
มีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 2)  มีการวิจัยเพ่ือสราง
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และประยุกตใชองคประกอบความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและทรัพยสินทางปรัชญาที่เช่ือมโยงกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภทสถาบันมีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับ
นานาชาติของสังคมและประเทศชาติ    3) มีการใหบริหารวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสม  สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมตามระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและความยั้งยืน
ของสังคมและประเทศชาติ 4) มีการอนุรักษ  ฟนฟู   สืบสาน  พัฒนา เผยแพร  วัฒนธรรมภูมิปญญา  ทองถิ่น เพ่ือ
เสริมสรางความรูความเขาใจ และความภาคภูมิใจ ในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ  วัฒนธรรม ตางประเทศ
อยางเหมาะสมเพ่ือประโยชนในการสรางและพัฒนาสังคมและประเทศชาติ   
               (3) มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู   และสังคมแหงการเรียนรูการ
แสวงหา การสราง  และการจัดการความรูทางแนวทาง/หลักการอันนําไปสูสังคมฐานความรู  และสังคมแหงการ
เรียนรู   ตัวบงช้ี  ไดแก 3.1)  มีการแสวงหา การสราง  และการใชประโยชนความรู  ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญา
ทองถิ่น และเทศ เพ่ือเสริมสรางฐานความรู  3.2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักวิจัยแบบ
บูรณาการหลักการแลกเปล่ียนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อัน
นําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
                                 สรุปไดวา  มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน 3  ดาน 12 ตัวบงช้ีมีความสําคัญ
และเปนภารกิจที่สําคัญที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ซึ่งลวนมี
ความสําคัญและสงผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษาอยางมาก 
                3.3.1.5  มาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
                             พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 20 สิงหาคม 2542    
ปนตนมา ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 49 ไดกําหนดใหมีสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเรียกโดยยอวา “สมศ.” มีฐานะเปนองคการมหาชน ซึ่ง สํานักงาน 
สมศ. (2549) ไดกําหนดรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังน้ี คือ  
        (1) มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอื่น ได มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพช้ันสูงมี
ทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการช้ันสูง มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
        (2) มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานวัตกรรม
ที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เช่ียวชาญสูงการสรางและพัฒนาองคความรูใหม ซึ่งเปนการขยาย
พรมแดนของความรูและทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทย รวมท้ังการพัฒนาสูสังคมเรียนรูสังคมความรูและ
สังคมแหงภูมิปญญาอันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ  
                               (3) มาตรฐานดานการบริการวิชาการ การใหบริการและวิชาชีพที่เปนประโยชนเปนที่พ่ึงและ
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลองเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงและ
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ความเขมแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพ
ของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรูโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
                               (4) มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การอนุรักษ สืบสานพัฒนาเผยแพร
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นอันเปนมรดกไทยและการบูรณาการในการผลิต
บัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการสรางสรรคและสงเสริม  ภูมิปญญาไทย ใหเปน
รากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล 
         (5) มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคม
ในและนอกสถานบันและผูเก่ียวของมีสวนรวมตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีเนนการกระจายอํานาจ กํากับดวย
นโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบริหาร การพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเน่ือง การนํา
ระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารโดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมท้ัง
การสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
         6) มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนท่ีให
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนการเรียนรูดวยตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียนโดยใช
เทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลายมีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและมีการใช
ประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน 
         (7) มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพการตรวจติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ืองและสามารถรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกได 
              สรุปไดวา การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. สงผลกระทบตอหนวยงานที่จัดการศึกษา
ทุกระดับเปนอยางมาก โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับมาตรฐานตางๆท้ัง   9 มาตรฐาน ซึ่ง
เปนเกณฑสําคัญที่มหาวิทยาลัยทุกแหงตองดําเนินการเพ่ือความมีคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
                 3.3.1.6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. 

                 สํานักงาน ก.พ.ร. (2551)   ไดกําหนดใหหนวยงานราชการตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบแนวทาง ดังน้ี  
              (1)  มิติที่ 1   มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ   
                                   ดานผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด ไดแก  1) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  2) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3) ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 3.1) คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ (แผนงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  3.2) การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ(แผน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  3.3) การบรรลุ
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เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ที่สะทอนเอกลักษณและ
จุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  ดานผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก  
ไดแก 1) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา  
ประกอบดวยตัวช้ีวัด  1.1) มาตรฐานดานบัณฑิต  1.1.1)รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1ป  1.1.2) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา  1.1.3) รอยละเฉล่ียของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบ
ทั้งหมด 1.1.4) จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
1.1.5) รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  1.2) มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 1.2.1) รอยละของงานวิจัย 
และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 1.2.2) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  1.2.3) รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  1.2.4) รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรบัการอางอิง (citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา    1.2.5) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร  1.3) มาตรฐานดานบริการวิชาการ  1.3.1) รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  1.3.2) จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 1.3.3)  รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 1.3.4) จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  1.3.5) ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน  
1.4) มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  1.4.1) รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด        
1.4.2)  รอยละเฉล่ียของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  1.4.3)  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 1.4.4) จํานวนผลงาน หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู หรือสรางมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม  1.4.5) ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  1.5) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
                       (2)    มิติที่ 2   มิติดานคุณภาพการใหบริการ   ดานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 1) ระดับ
ความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา  และ 2) ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ   
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สมศ.  ดานการประกันคุณภาพ ไดแก  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
         (3)   มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ดานประสิทธิภาพของการใช
พลังงาน ไดแก  ระดับคามสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา   ดาน
การบริหารงบประมาณ ไดแก  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน   ดานการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ  ไดแก  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ   ดานการจัดทําตนทุนตอหนวย ไดแก ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 
                    (4)   มิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน  ดานการบริหารการศึกษา ไดแก ระดับคุณภาพของ
การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน   ดานการเสริมสรางธรรมาภิบาล ไดแก  1) ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ    ดานการบริหารการศึกษา  ไดแก ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  ดาน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ไดแก  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  ดานการบริหารการศึกษา ไดแก  คุณวุฒิและคุณภาพของอาจารย
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย  1.1) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  
1.2) รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ   ดานการจัดการสารสนเทศ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต  ดานการบริหารการศึกษา ไดแก คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา   นอกจากน้ี มีตัวช้ีวัดเลือก (1 ตัวช้ีวัด) ไดแก ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการองคกร ไดแก ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการตอเน่ืองจากปงบประมาณ 
พ.ศ.2550)   และดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบดวย 1) รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด  2) ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    สรุปไดวา  กรอบการดําเนินงานของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทั้ง 4 มิติ สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศไทย เน่ืองจากเปน
กรอบที่ครอบคลุมภารกิจและการปฏิบัติงานทุกระบบและท่ีสําคัญจะเปนตัวเลขที่กอใหเกิดการแขงขันเพื่อรับ
งบประมาณเปนคาตอบแทนสําหรับผลการดําเนินงานที่ดี   
 3.3.2  ดานนโยบาย  
              ผูวิจัยขอนําเสนอนโยบายหรือทิศทางในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีผลกระทบตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุในประเด็น ดังน้ี 
  3.3.2.1 นโยบายระดับชาติ 
             (1) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2545) ไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ  มีวัตถุประสงค 3 ขอ 
ไดแก 1) พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล เพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา 2) สรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญา
และการเรียนรู   3) พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิ
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ปญญา และการเรียนรู และแนวนโยบาย 11 ขอ ดังน้ี 1) พัฒนาคนใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู  2) ปฏิรูปการเรียน
รูเพ่ือผูเรียน 3) ปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และลักษณะที่พึงประสงค  4) พัฒนา
กําลังคนดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และเพ่ิมสมรรถภาพในการแขงขัน  5) พัฒนา
สังคมแหงการเรียนรู เพ่ือสรางความรูความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน  6) สงเสริมการวิจัยและการ
พัฒนา  7) สรางสรรค ประยุกตใชและเผยแพรความรูและ การเรียนรู  8) สงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม  9) กําจัด ลด ขจัดปญหาทางโครงสรางเพ่ือความเปนธรรมทางสังคม  10) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 11) จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
       (2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2550) ไดวางกรอบแนวคิดแผนฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) คือ(1) การอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปฏิบัติในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อาจแยก
ออกเปน 4 องคประกอบหลัก เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติได  (2) กระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองค
รวมที่มี “คนเปนศูนยกลาง” ก็คือกระบวนทรรศนการพัฒนาสูความพอเพียง กลาวคือเปน “การพัฒนาที่เอาคนเปน
ตัวต้ัง โดยคํานึงถึงทุกมิติของคุณคาความเปนคน และการอยูรวมกันดวยสันติสุขระหวางคนกับคน และระหวาง
คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” อันเปนการพัฒนาเช่ือมโยงคนเขากับองคประกอบของวิถีชีวิตทั้งหมดทุกมิติ
อยางบูรณาการ คือ ตัวคนและจิตใจ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และความ
เปนสังคมในชุมชนทองถ่ิน ซึ่งตางก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติแตกตาง
กันไปในแตละพ้ืนที่ กระบวนทรรศนการพัฒนาดังกลาวน้ีจะกอใหเกิดการกระจายอํานาจและศักด์ิศรีใหแกทุก
กลุมชนในสังคม สรางความอยูดีมีสุขใหแกคนสวนใหญในชาติ นําไปสูการพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืนในท่ีสุด 
นอกจากน้ี ไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาไวดังน้ี  (1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหง
ภูมิปญญาและการเรียนรู  (2) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ(3) การ
ปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันไดในชวงศตวรรษแหงเอเชีย (4) การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี (5) การเสริมสราง
ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน 
      (3) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2551ค) ไดจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559)เพ่ือใหการพัฒนา
การศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดทั้งระบบ ในดานการอุดมศึกษา จะตองดําเนินการให
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเปนสถาบันวิจัยและแหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากลสอดคลองกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนแหลงพัฒนาและบริการวิชาการ วิชาชีพช้ันสูง การคนควาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองคความรูที่สําคัญในการพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู และการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน ประชากรกลุมอายุ 18-24 ป ไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น และผูจบปริญญาตรีศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมจัดการอุดมศึกษามากขึ้น โดยกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาอุดมศึกษาและต้ังเปาหมายไวภายในป 2554 ดังน้ี  1) สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงเปนสถาบันวิจัยและ
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แหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากลเปนแหลงพัฒนาและบริการวิชาการ วิชาชีพช้ันสูง การคนควาวิจัย 
เพ่ือพัฒนาองคความรูและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามจุดเนนที่แตกตางกัน  2) ประชากรกลุมอายุ 18-24 ป 
ไดรับการศึกษาอุดมศึกษา รอยละ 37   3) ผูจบปริญญาตรีศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไมนอยกวารอยละ 30            
4) สัดสวนการมีสวนรวมจัดอุดมศึกษาระหวางรัฐ : ตอเอกชน เปน 70 : 30  
                                                    สรุปไดวา แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตลอดจนกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 
2545-2559)  เปนแผนระยะยาวที่ใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคการทางการศึกษาทั้งใน
ระดับกระทรวง เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551ค) และยังสงผล
กระทบโดยตรงตอการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏโดยตรงอยางหลีกเล่ียงไมได 
  3.3.2.2    นโยบายระดับรัฐบาล  
                ในป 2549  สุรยุทธ  จุลลานนท  (2549) นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายดาน
การศึกษา ไวดังน้ี เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู   มุงมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของ
ประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง  โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  เสริมสราง
ความตระหนักในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตยพัฒนาคน
โดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูที่เช่ือมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา  การจัดการศึกษาจะเนนการกระจายอํานาจไปสูพ้ืนที่ สถานศึกษาและทองถ่ิน 
รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนและภาคเอกชนเพ่ือใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรม 
คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ   และในป 2550 สมัคร สุนทรเวช (2550) นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย 
ดานการศึกษา ไวดังน้ี 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกันต้ังแตระดับ
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  2) พัฒนาหลักสูตร 
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพและคุณธรรมอยางทั่วถึง ตอเน่ือง และกาวทันการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัตน  3) สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการ
เรียนรูอยางจริงจัง จัดใหมีการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง พรอมทั้งจัดหาอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียนการสอนใหโรงเรียนอยางทั่วถึง  4)  ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษา 12 ปโดยไมเสียคาใชจาย รวมทั้งสนับสนุนผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูใน
สภาวะยากลําบาก ใหไดรับการศึกษา และเพ่ิมโอกาสใหแกเยาวชนในการศึกษาตอผานกองทุนใหกูยืมที่ผูกพันกับ
รายไดในอนาคต และเช่ือมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถของประเทศ รวมท้ังตอยอดใหทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ  5) สนับสนุนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปล่ียนแปลงโครงสรางภาคการผลิตและบริการ และเรงผลิตกําลังคนระดับ
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของประเทศในสาขาตาง ๆ เชน ปโตรเคมี 
ซอฟตแวร อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพและการทองเที่ยว และการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ เปนตน 
ดวยความรวมมือระหวางสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนใหมีการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  6) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคผานองคกรตาง ๆ เชน 
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สํานักงานบริหารจัดการองคความรู ระบบหองสมุดสมัยใหม หรืออุทยานการเรียนรู พิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรู
แหงชาติ    ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ศูนยพัฒนาดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนยบําบัดและพัฒนาศักยภาพของ
บุคคล  ออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผูดอยโอกาสอ่ืน ๆ ศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                                                  สรุปไดวา  นโยบายของรัฐบาลถือวาเปนนโยบายที่สําคัญในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตลอดจนการวางแผนการศึกษาเน่ืองจากเปนนโยบายท่ีฝายการเมืองไดกําหนดขึ้นจึงสงผลกระทบ
โดยตรงอยางมาก  ซึ่งการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลยอมสรางความเช่ือมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
อนาคตอยางแนนอน อยางไรก็ดี จากสภาพการเมืองที่ไมแนนอนทําใหนโยบายของรัฐบาลมักเปล่ียนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลจึงทําใหนโยบายของรัฐบาลไมมีความตอเน่ืองเทาที่ควร 
  3.3.2.3  นโยบายระดับกระทรวงศึกษาธิการ   
               ในป 2549 วิจิตร ศรีสอาน (2549) ไดไดมอบนโยบายให สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี  นโยบายขอ 1   เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรมนําความรู 
1)  พัฒนาหลักสูตรและสงเสริมคุณธรรมนําความรูในระบบการศึกษา 2) สงเสริม สนับสนุนการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถาบันอุดมศึกษา   นโยบายขอ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให
กวางขวางและทั่วถึง  มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  และขยายโอกาสทางการศึกษา  ทุกระดับ  ทุกประเภท          
1) สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา  2) กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา
ที่ผูกกับรายไดในอนาคต  3)  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  นโยบายขอ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ  1)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  2) พัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  
3) จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  4) เช่ือมโยงหลักสูตร (MAPPING) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนของสถาบันอุดมศึกษา   5) แกปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอุดมศึกษา  6) พัฒนาสมรรถนะครู  
คณาจารย  และบุคลากรอุดมศึกษา  7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา  8) จัดต้ังเครือขายหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี (technology licensing 
office : TLO)  9) การเสริมสรางนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหเปนผูประกอบการขนาดเล็กรุนใหม (university  
business incubator : UBI)  10)  การผลิตแพทยเพ่ิมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความตองการของ
กระทรวงสาธารณสุข   11) การผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานสาธารณสุขตามแผนเสริมสรางการลงทุนดาน
สาธารณสุข (mega  project) ของกระทรวงสาธารณสุข   12) การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน  ครั้งที่ 24 
(พ.ศ.2550) นโยบายขอ 4 การกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา คือ  การปรับเปลี่ยน
สถานภาพของมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ   นโยบายขอ 5  สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน  ภาคเอกชน  และทองถิ่น  คือ  การจัดต้ังศูนยบมเพาะวิสาหกิจ    นโยบายขอ 6 พัฒนาการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต   1)   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู   2)  แกปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอุดมศึกษา 3)  สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น และในป 2549  กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทํารางยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระ
แหงชาติ พ.ศ. 2551-2555 ประกอบดวย ยุทธศาสตร 6 ดาน ดังน้ี  ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ยุทธศาสตรที่ 4  การจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา  
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ยุทธศาสตรที่ 5 การสราง  ความเขมแข็งของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ   ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม นอกจากน้ี ในป 2550  ในการประชุมสมัชชาพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดมีการ
กลาวปฏิญญาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดสวนที่เก่ียวกับอุดมศึกษา อยูในขอ 4  พัฒนาคนเขาสูอาชีพและมี
สมรรถนะสอดคลองกับความตองการของประเทศ พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาใหเปนผูนําในการจัดการศึกษา
วิชาชีพ และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  ขอ 6  พัฒนาอุดมศึกษาดวยการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบดาน ผลิต
และพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสนองตอบความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ  ขอ 7 พัฒนาสมรรถภาพ
ครู ผูบริหารและบุคลากรทุกฝาย สรางคุณภาพและคุณธรรมใหเปนวิถีชีวิต  และขอ 8 รวมพลังเขามามีสวนรวม 
สนับสนุนรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาและการพัฒนากําลังคนของประเทศ ใหมีการศึกษานํามาซึ่งการสรางคน 
สรางสังคมคุณธรรมสูสังคมคุณภาพในที่สุด นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการ(2550)ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 โดยมีนโยบายดังน้ี 1) เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด
คุณธรรมนําความรู สรางความตระหนักสํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี 
วิถีชีวิตประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูที่เช่ือมโยงความรวมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา 2) ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนใหกวางขวาง ทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย และขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท   
3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 4) กระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา       
5) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทองถิ่น 6) พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 
                                     สรุปไดวา  นโยบายระดับกระทรวงมีความสําคัญเน่ืองจากเปนนโยบายสูงสุดในการ
บรหิารจัดการเพราะเปนนโยบายโดยตรงท่ีจะตองปฏิบัติในฐานะของหนวยงานภาครัฐ ทั้งน้ี จากความไมแนนอน
ยอมสงผลกระทบตอนโยบายระดับรัฐบาลและระดับกระทรวงซึ่งยอมสงผลตอมหาวิทยาลัยอยางแนนอน 
                 3.3.2.4   นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                                                 (1) นโยบายของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในป 2550 สุเมธ 
แยมนุน (2550) ไดมีแนวทางในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยไว 3 ประการ คือ  ประการที่ 1  ดานคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย เนนไปท่ีการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกและจัดใหมีการพัฒนาการสอนของอาจารยเพ่ือใหสอน
เกง ถายทอดเกง นอกจากนั้นจะตองพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของทุน กยศ. ประการที่ 2 ดานการจัดการ
บริหารเนนเรื่องธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในสวนของสภามหาวิทยาลัย และประการท่ี 3 ดานแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว คือ การดําเนินการใหมีผลผลิตที่ถูกตอง มีคุณภาพจริงและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในป 2550 
             (2) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ก) ไดจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2551-2565) 
ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ 
การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน 
รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน 
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และเครือขายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”  โดยได
กําหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สรุปไดดังน้ี  
                          1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สอนและถายทอดความรู
ใหแกเยาวชนและผูเรียนพรอม ๆ กับทําหนาที่รวบรวม สังเคราะหวิเคราะห สราง และเผยแพร “ความรู” ผาน
กระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอดีต สิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรไดรับ
จากมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรู สามารถเขาสูชีวิตการทํางาน เปนพลเมืองที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคม
และวัฒนธรรมมาเปนอยางดี สวนความรูและองคความรูที่เปนผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจแลว ยังจะตองชวยนําพาสังคมไปสูความเปนอารยประเทศ
อยางย่ังยืนอีกดวย  
                           2)  การพัฒนาประเทศในอนาคตต้ังอยูบนฐานของพันธกิจและเปาหมายท่ี
เหมาะสมกับยุคสมัยและมีความกาวหนา มีสมดุลกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ในบรรดาแผนระดับชาติทั้งหลาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดพันธกิจ 4 ดานคือ พัฒนาคน 
สรางเศรษฐกิจ สรางความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหาร
จัดการประเทศ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพคนพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน รักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งหมดน้ีเปนเปาหมายระดับประเทศในชวง 5 ปขางหนา ในขณะเดียวกันก็เปน
เปาหมายที่อุดมศึกษามีสวนเก่ียวของคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการพัฒนาคนพัฒนาความรู และ
บทบาทของอุดมศึกษาที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม   
                           3) การวางแผนอุดมศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติของการพัฒนาและการ
จัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน ตองอาศัยความตอเน่ืองและการติดตามประเมินผลเปนระยะเวลายาวกวา 5 ป 
โดยมีการปรับแผนเปนระยะๆ “แผนอุดมศึกษาระยะยาว” ฉบับที่ 1 ถูกจัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2533 เพ่ือเปนแผนเชิง
รุกไปสูอนาคต โดยใชฐานขอมูลจากงานวิจัยเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกับสภาพการณ และความเปล่ียนแปลงดานตางๆ 
ของประเทศ แผนดังกลาวมีระยะ 15 ป ครอบคลุมระหวาง พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่งถือไดวาไดวางแนวทางการพัฒนา
ที่เปนพ้ืนฐานสําคัญ และเพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง จึงมีความจําเปนที่จะตองเรงจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับ
ที่ 2 เพ่ือมิใหกระบวนการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบตองสะดุดหรือไรทิศทาง                              

      4) โดยสรุป    สาระสําคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1  ไดวาง 
หลักการพ้ืนฐานไว 4   ประการ คือ ภารกิจอุดมศึกษาเพ่ือการกระจายโอกาสและความเสมอภาค ภารกิจเพ่ือ
ประสิทธิภาพของอุดมศึกษา ภารกิจเพ่ือคุณภาพและความเปนเลิศของอุดมศึกษา และความเปนสากลของ
อุดมศึกษาไทย    
                           5) ในบรรดาขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 
ไดเสนอไวตอรัฐบาลน้ัน ไดมีพัฒนาการของอุดมศึกษาในชวงของแผนฯ ทั้งในสวนที่มีสัมฤทธิผลตามแผน และ
ในสวนที่ยังไมประสบสัมฤทธิผล อาทิเชน    5.1) การจัดต้ังและดําเนินภารกิจทางดานมาตรฐานการศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 5.2) การมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจายของผูเรียน 
นอกเหนือจากคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมตางๆ แลว มีการรวมรับภาระในรูปแบบของเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา
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ตามท่ีไดเสนอไว  5.3) คุณวุฒิของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีสัดสวนปริญญา เอก :โท : ตรี เปน 
25:60:15 จากที่กําหนดไว 30:60:10   5.4)ไดมีการนําเอาแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาใชเปนกรอบการปฏิบัติเพียง
ครึ่งหน่ึงของชวงเวลา  5.5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพียงจํานวนหน่ึงที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีความ
เปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ  5.6) การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสาขา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีอัตราสวน 25:75 จากที่ต้ังเปาไว 50:50  5.7) การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัย
และพัฒนาโดยรวมของประเทศมีสัดสวน 0.25 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จากที่กําหนดไว 1.5 
                         6) นอกจากความตอเน่ืองของทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาแลว ปจจัยความ
เปลี่ยนแปลงและพลวัตของสถานการณในโลก และภายในประเทศ ก็มีผลกระทบตอการอุดมศึกษาท้ังทางตรง
และทางออม อาทิเชน การเปดเสรีทางการคาทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ซึ่งเก่ียวของกับการยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา ความ
ขัดแยงทางการเมือง การทหาร ซึ่งเก่ียวของกับกระบวนการสันติภาพและสันติศึกษา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศใหญเชนจีนและอินเดีย ซึ่งมีสัมพันธภาพและความรวมมือที่ดี ทั้งกับประเทศและ
อุดมศึกษาไทยสําหรับบริบทการพัฒนาประเทศของไทยก็มีพลวัตเชนกัน อาทิ เชน การเคล่ือนตัวของสังคมใน
ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม และบริการ ไปจนถึงภาคการผลิตใหมๆ เชน อุตสาหกรรมฐานความรู รูปแบบการ
ใชพลังงาน ซึ่งพ่ึงพาการนําเขาเช้ือเพลิง และผลกระทบตอสภาพแวดลอม ไปจนถึงบทบาทของแนวคิดการพัฒนา
ในรูปแบบใหมๆ เชน การนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม เปนตน   
                          7) การพัฒนาอุดมศึกษาไทยจะเพิกเฉยตอพัฒนาการในระดับอุดมศึกษา
สากลมิได จากการสํารวจเบื้องตน พบวา วงการอุดมศึกษาโลกมีจุดเนนและนวัตกรรมหลายประการทั้งในสวนที่
เก่ียวกับวิชาการ เชน แนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม การเฟนหานักศึกษาเชิงรุก และกระบวนการให
ไดมาซึ่งความเปนเลิศทางการวิจัย เปนตน ในสวนของโครงสรางและการบริหารน้ัน อุดมศึกษาในหลายประเทศ
ใหความสําคัญกับการทํางานในลักษณะภาคีความรวมมือและเครือขายการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การ
สงเสริมความหลากหลายในมิติตางๆ รวมไปจนถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมีวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณสมด่ังเจตนารมณของ
สถาบันการศึกษา เชน การสนับสนุนใหประชาคมมหาวิทยาลัยใหบริการแกสังคมในรูปแบบตางๆ การสราง
กิจกรรมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเพ่ือเอื้อตอการพัฒนาบุคลิกภาพและความม่ันคงในตัวนักศึกษา ตลอดจน
การเตรียมความพรอมและความเขาใจท่ีดีใหแกนักศึกษา ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน   
                           8) การจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เปนพันธกิจที่
เหมาะสมแกกาลเวลา และจําเปนตอการพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทยไปสูอนาคต ที่เต็มไปดวยความเปล่ียนแปลง
และความไมแนนอน อาจกลาวไดวา ณ ป พ.ศ. 2550 อุดมศึกษาของประเทศไทยกําลังอยูในจุดเปล่ียนที่สําคัญ ซึ่ง
หากออกแบบระบบอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย พรอมๆ กับติดต้ังระบบเพ่ือขับเคล่ือนอุดมศึกษา
อยางกาวกระโดด ก็จะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศสมดังเจตนารมณที่มุงใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
ไดทั้งการสรางความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจที่สามารถแขงขันได และการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
ประชาชนและสังคมโดยรวม 
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                           9) แผนกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
แผนอุดมศึกษาฉบับน้ียังคํานึงถึงบทบาทของอุดมศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาประเทศโดยรวมอีกดวยโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง บทบาทอุดมศึกษาที่เอื้อตอการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น และบทบาทของอุดมศึกษาที่สนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจของประเทศ 
             นอกจากน้ี ยังกําหนดใหมีการพัฒนาเพ่ือการจัดสถาบันอุดมศึกษา  4 กลุม 
(category) คือ 1)  กลุมวิทยาลัยชุมชน (community colleges) 2)  กลุมมหาวิทยาลัยสี่ป (4-year university) และ
มหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร (liberal arts university)  3) กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง (specialized University) มหาวิทยาลัย comprehensive 4) กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย (research university) 
และมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา (graduate university) ซึ่งการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุมเปนไปตามการ
กํากับนโยบายของมหาวิทยาลัย ควบคูไปกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับกลุมอุดมศึกษาที่มี
พันธกิจตางกัน กลไกจัดสรรทรัพยากรจากฝายรัฐอยางมีทิศทางและเปาหมาย และการระดมทรัพยากร   สรุปไดวา  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2551-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปน
แนวทางในการกาวเดินของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะแนวนโยบาย
ดังกลาวขางตนน้ัน จะเปนทิศทางที่สําคัญที่สงผลตอมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

                3.3.2.5  นโยบายระดับกลุมจังหวัด 
                             สําหรับนโยบายระดับกลุมจังหวัดน้ันสํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ (2548) ไดสรุปแผน

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดซึ่งประกอบดวยจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหารและกาฬสินธุ โดยใชช่ือวา “กลุม
สนุก” มีวิสัยทัศน คือ สะพานการคาและการทองเที่ยวอินโดจีน มีประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 1) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 2) การพัฒนาการทองเท่ียว 3) การพัฒนาการคาชายแดน 4) การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  มีเปาประสงคที่สําคัญ ไดแก 1) การพัฒนาแหลงเรียนรู แหลงรายได และแหลงทองเที่ยว 2) การ
พัฒนาการคาชายแดน 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางอาชีพและรายได  4) การพัฒนาความสามารถใน
การแขงขันและรายได  5) การพัฒนาการเกษตร และการเกษตรอุตสาหกรรม  นอกจากน้ี  นิตยา พรหมวนิช 
(2547) ไดศึกษาโดยการสังเคราะหการปรับเปล่ียนบทบาทของสถาบันราชภัฏ พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏในสวน
ภูมิภาคจะมุงชุมชนชนบทเปนหลัก ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจเพ่ือทองถิ่น ไดมีการขยายขอบเขตของ
ทองถิ่นออกไปกวางขวางกวาอดีตที่หมายถึงเฉพาะพ้ืนที่รับผิดชอบ 1-3 จังหวัด โดยที่ทองถิ่น หมายถึง ประเทศ
ไทยและบางกรณีหมายรวมถึงตางประเทศดวย  จึงสงผลใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเกิดการขยายตัวและพัฒนาตนเอง
ไปสูระดับนานาชาติไดกวางขวางขึ้น และนับวาเปนแนวคิดใหมของการบริหารจัดการที่กาวหนาซึ่งมีการความ
แตกตางไปจากอุดมการณของสถาบันราชภัฏที่มุงเฉพาะพ้ืนที่ระดับจังหวัด 

                          สามารถสรุปไดวา   นโยบายระดับกลุมจังหวัดเปนเปาหมายสําคัญที่จะขยายพ้ืนที่
บริการของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตองศึกษาเรียนรูในนโยบายระดับกลุมจังหวัด
เพ่ือที่เปนแนวทางในการขยายการดําเนินงานในอนาคตตอไป 

                     3.3.2.6     นโยบายระดับจังหวัดกาฬสินธุ 
                                    สวนนโยบายระดับจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ 

(2548) ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ.2548-2551 ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) คือ  มุงเปน
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แหลงผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยช้ันนําของอีสานภายในป 2551 ดวยการทําการเกษตรท่ีดี การเปนเมืองนาอยู 
และการเปนเมืองแหงการเรียนรู  พันธกิจ (mission) ไดแก 1) ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาแบบย่ังยืน 
2) สรางขีดความสามารถในการสรางความไดเปรียบเชิงปรับตัวเอง 3) สงเสริมการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร  4) ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูและการทองเที่ยว
อยางคุมคาและย่ังยืน  5) มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา “สังคมดี เศรษฐกิจพอเพียง 
วัฒนธรรมพอเหมาะ และสิ่งแวดลอมสวยงาม”  การวางตําแหนง  คือ เปนครัวแหงอีสาน เปนเมืองหลวงเห็ดแหง
อีสาน เปนแหลงขาวเขาวงที่ลือช่ือของประเทศ และเปนแหลงแพรวา-ราชินีแหงไหมของประเทศ และประเด็น
ยุทธศาสตร ที่สําคัญ ไดแก 1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
3) การพัฒนาการทองเที่ยว  4) การพัฒนาธุรกิจการคา นอกจากน้ี จากแนวคิดของเสถียร ยุรชัย (2550) ที่ไดกลาว
ไวในประเด็นน้ีอยางนาสนใจวา รัฐไดกระจายอํานาจและกระจายงบประมาณไปสูทองถิ่นแลว แตติดขัดเพราะ
ทองถ่ินยังไมพรอม ถาทองถิ่นยังจัดการเพ่ือพัฒนาอยางบูรณาการไมเปนก็เกิดปญหา ถามีการสงเสริมใหองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาลทุกแหงมีความสามารถในการจัดการเพ่ือการพัฒนาอยางบูรณาการ เปน
ทองถ่ินจะเขมแข็ง และทําใหฐานลางของสังคมเขมแข็งทั้งประเทศ ราชภัฏนาจะสนใจสงเสริมการจัดการของ
ทองถิ่นรวมกับจังหวัดแตละแหง เปนที่ พ่ึงของจังหวัดดานวิชาการและดานบริหารแบบบูรณาการ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัด หรือกับทองถ่ิน 

                                    พอจะสรุปไดวา  นโยบายระดับจังหวัดเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองให
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะจังหวัดเปนพ้ืนที่ในความรับผิดชอบหรือเขตบริการ ทั้งน้ีเน่ืองการจะเปนมหาวิทยาลัย
ทองถ่ินหรือ มหาวิทยาลัยของชุมชนซึ่งจําเปนตองใหความสําคัญกับนโยบายของจังหวัดอยางสูง  และภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏน้ันจะตองสนับสนุนนโยบายของจังหวัดจึงจะเกิดความรวมมือในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  
                3.4 ดานอิทธิพลจากนานาประเทศ  
                      3.4.1 ปฏิญญาสากลอุดมศึกษา 
                               ในสวนผลกระทบที่เกิดจากปฏิญญาสากลอุดมศึกษาน้ัน ไดมีผูแสดงความคิดเห็นไวอยาง
นาสนใจดังน้ี ทบวงมหาวิทยาลัย (2541)  ไดสรุปรายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการอุดมศึกษา อุดมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 : วิสัยทัศนและการปฏิบัติ  มีสาระสําคัญดังน้ี ภารกิจและหนาที่ของอุดมศึกษา  1) การใหการศึกษา 
ฝกอบรมและการทําวิจัย โดยเนนการเรียนการสอนแบบเปดกวางเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 2) 
บทบาทดานจริยธรรมและการคาดการณ เนนบทบาทในการวิเคราะห คาดการณ เตือนภัยลวงหนาและการ
ปองกัน   นอกจากนี้ การสรางวิสัยทัศนของอุดมศึกษา มีดังน้ี  1) ความเสมอภาคในการไดรับโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนความเช่ือมโยงระหวางอุดมศึกษากับการศึกษาทุกระยะ โดยเฉพาะการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา  2) ความตองการการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางรวดเร็วและกวางขวางจะตองอาศัยนโยบายดานการ
สรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซึ่งใหความสําคัญกับความสามารถ (merit)  3) การมีสวนรวมและ
สงเสริมบทบาทสตรีในการไดรับโอกาสทางการศึกษา 4) การพัฒนาองคความรูดวยการทําวิจัยดานวิทยาศาสตร 
ศิลปะศาสตรและมนุษยศาสตร  และการเผยแพรผลการวิจัย  โดยสง เสริมนวัตกรรม  สหวิทยาการ 
(interdisciplinary)  และ transdisciplinary ในหลักสูตรการศึกษา ภายใตการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ
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จากทั้งภาครัฐและเอกชน  5) การจัดการศึกษาระยะยาวอยางมีความสอดคลองและทันการกับความตองการของ
สังคม รวมถึงการใหความเคารพวัฒนธรรมและปองกันสภาพแวดลอม 6) การเสริมสรางความรวมมือกับโลกของ
การทํางาน การวิเคราะหและคาดการณความตองการของสังคม ความรวมมือระหวางอุดมศึกษา โลกของการ
ทํางานและสวนตางๆของสังคมจะตองไดรับการเสริมสรางความเขมแข็งและปรับปรุง 7) การจัดรูปแบบ วิธีการ
และเกณฑในการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาในลักษณะที่หลากหลายและยืดหยุน เพ่ือเสริมสราง
โอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน 8) การจัดการศึกษาเชิงนวัตกรรม : การคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรค 
เนนการสรางวิสัยทัศนใหม ซึ่งใหความสําคัญกับนักศึกษา (student- oriented) และสงเสริมใหเกิดการปฏิรูปใน
เชิงลึก และนโยบายดานการสรางโอกาสทางการศึกษาที่เปดกวาง  9) บุคลากรดานอุดมศึกษาและนักศึกษาใน
ฐานะเปนกลไกสําคัญ ใหความสําคัญกับความตองการของนักศึกษาและสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวม
รับผิดชอบในการปรับปรุงอุดมศึกษา และ ไดกําหนดแนวทางจากวิสัยทัศนสูการปฏิบัติไว ดังน้ี 1) การประเมิน
คุณภาพ 2) ศักยภาพและความทาทายของเทคโนโลยี 3) การเสริมสรางประสิทธิภาพดานการจัดการและการเงิน
ตองอาศัยการวางแผนความสามารถและกลยุทธในการวิเคราะหนโยบาย 4. การสนับสนุนงบประมาณอุดมศึกษา
ในฐานะเปนบริการสาธารณะ 5) การแบงปนความรูและวิธีการ (know-how) 6) จากสภาวะสมองไหลสูสภาวะ
สมองไหลกลับ 7) partnership and alliances สอดคลองกับไพฑูรย  สินลารัตน (2546) ไดกลาวไวในเรื่อง 
ปฎิญญาโลกวาดวยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21  วา ปฏิญญาโลกดังกลาวมีประเด็นหลักอยู 3 ประเด็น คือ 
ภารกิจและหนาที่ใหมของการอุดมศึกษา (missions and functions of higher education) การสรางวิสัยทัศน
อุดมศึกษาใหม (shaping a new vision of higher education)และจากวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ (from vision to action) 
โดยประเด็นสําคัญทั้งหมดนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางดานการบริหารจัดการมีอยู 9 เรื่องใหญ คือ 1) ภารกิจใหม
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  2) การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาโดยรวมและการเปดโอกาสทางการศึกษา  3) 
การสงเสริมใหดําเนินการวิจัยอยางเต็มที่และจริงจัง  4) การสงเสริมเสรีภาพทางวิชาการและความรับผิดชอบ 5) 
การเนนตัวผูเรียน การคิดสรางสรรคและการคิดสรางสรรค  6) ความสัมพันธกับโลกของงาน ความสอดคลองกับ
ชุมชนและสนองตอบตอความตองการของสังคม  7) คุณภาพการประเมินและการวางแผนระยะยาว  8) ใหความ
สนใจกับบุคคลและเทคโนโลยี  9) สรางความแข็งแกรงทางการบริหารจัดการและการเงิน 
             สรุปไดวา  ปฎิญญาโลกวาดวยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 เปนเข็มทิศที่สําคัญในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของโลก โดยเฉพาะของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญเพ่ือการกาวไปสูใน
ระดับโลก โดยภารกิจที่กําหนดขึ้นลวนมีความสําคัญและสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยาง
มากโดยเฉพาะวิสัยทัศนของอุดมศึกษาที่สําคัญ  คือ  ความเสมอภาคในการไดรับโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เนนความเช่ือมโยงระหวางอุดมศึกษากับการศึกษาทุกระยะ โดยเฉพาะการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา  และประเด็นการสรางความแข็งแกรงทางการบริหารจัดการและการเงินเปนประเด็นที่มหาวิทยาลัย
ตองใหความสนใจมากกวาปกติ 
      3.4.2 อิทธิพลในระดับภูมิภาค 
               อิทธิพลในระดับภูมิภาคน้ันมีผูวิเคราะหไวดังน้ี บุญเจริญ ศิริเนาวกุล (2550) กลาววา   ในการ
ฉลองครบรอบ 40 ปของสมาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2550 ไดมีการประกาศวาประเทศในกลุมอาเซียน
จะรวมกันเปนชุมชนอาเซียนในป 2558 ซึ่งมีคํายอวา Asia 2015 โดยมีคําขวัญวา “เสริมสรางความเจริญเติบโต 
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สิ้นสุดความยากจน” เมื่อถึงวันน้ัน ชายแดนของประเทศตางๆ ในกลุมประเทศเหลาน้ีจะถูกเปดออก ทําใหเกิดการ
ไหลเวียนของเงินทุน แรงงาน และขอมูลความรูจากประเทศหน่ึงไปสูอีกประเทศหน่ึงภายในกลุมไดอยางเสรี  
โดยปรมาจารยดานการตลาดของโลก (Philip Kotler) ไดกลาวไววา ผูเลนบนเวทีน้ีจะมี  3 ตําแหนง คือ ตําแหนง
แชมปทองถิ่น ตําแหนงของผูอยูในทองถิ่น แตตองการขามมาเลนในระดับภูมิภาค และตําแหนงของบรรษัทขาม
ชาติ ทั้งสามตําแหนงน้ีจะถูกจัดใหแขงขันอยูในสนามเดียวกัน ซึ่งจะมีทั้งความสมานฉันท และการมุงเอาชนะกัน   
ตําแหนงของแชมปทองถิ่นจะตองเปนผูที่รักษาฐานที่มั่น โดยมีบางสวนจะโตขึ้นไปเลนในสนามภูมิภาค ดวยการ
สรางคุณภาพ และการสรางแบรนด เพ่ือลดคาใชจายในการผลิต และเพ่ิมรายไดใหกับองคกร ในขณะที่ตําแหนง
ของบรรษัทขามชาติก็จะเขามาขยายธุรกิจทําใหเกิดการขยายตัวของเงินทุนในภูมิภาค นอกจากน้ี เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กฤษณพงศ กีรติกร) ไดแบงบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยไวอยางนาสนใจวา 
บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยจะตองทํามี 3 อยาง คือ ผูทํางานดาน องคความรู (knowledge workers)   ผูขับเคล่ือน
ภาคการผลิต (real sector drivers) และผูเลนบทบาทระหวางประเทศ (global players)  ผูทํางานดานองคความรู คือ 
ผูที่มีบทบาทในการทําใหชุมชนเขมแข็ง เปนผูสรางความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีใหกับชุมชน และทองถ่ิน           
ผูขับเคล่ือนภาคการผลิต จะเปนผูตอบสนองตอการสรางความเขมแข็งใหกับภาคการผลิตของประเทศ สําหรับผู
เลนบทบาทระหวางประเทศ ก็คือผูสรางศักยภาพในการแขงขันใหกับชาติ ภารกิจทั้งหมดของอุดมศึกษาจะตอง
ตอบโจทยตามบทบาทท่ีตนเองจะเลน สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) ที่กลาววา 
ผลกระทบของโลกาภิตนตอประเทศไทย    อีกดานหน่ึง คือ การรวมตัวของประชาชาติในอาเซียน ซึ่งไทยเปน 1 
ใน 10 ประเทศภาคีสมาชิก ที่ผานมา 40 ป อาเซียนไดมีความรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจ และไดขยายความ
รวมมือออกไปยังสาขาอื่น ๆ รวมท้ังการศึกษา แตจากการแขงขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงของประเทศและภูมิภาค
อื่น ๆ การกีดกันและการตอรองทางการคา การโจมตีคาเงินจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง ตลอดจน
ผลกระทบทางดานสังคมและการเมืองทําใหผูนําของอาเซียนมีความเห็นพองกันที่จะผลักดันใหประเทศสมาชิก
รวมตัวกันแนนแฟนยิ่งขึ้น ในรูปของ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN community) ภายในป พ.ศ.2558 หรืออีก 8 ป 
นับจากน้ี ทั้งน้ี จากการประชุมยุทธศาสตรสู  การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ป 2015 ไดมีการลงนามใน “ความ
ตกลงพัทยา (Pattaya accord)” โดยวางเปาหมายในอนาคตโดยกําหนดสาขาความรวมมือหลัก  4 ดาน ไดแก        
1) การลดชองวางการพัฒนา 2) การสรางสํานึกรวมในความเปนอาเซียน 3) ลดชองวางดานเทคโนโลยี 4) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)    สรุปไดวา อิทธิพลในระดับภูมิภาคมี
ความสําคัญในภาพรวมในระดับประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของไทยท่ีตองแขงขันในระดับภูมิภาค สิ่งที่ตอง
ใหความสําคัญ คือ ความเขมแข็งในระดับทองถิ่นเพ่ือสรางความเขมแข็งในระดับชาติ และกาวไปสูระดับภูมิภาค
ตอไป 
            โดยสรุปแลวจะเห็นไดวา ปจจัยภายนอกท่ีสําคัญที่สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ มีหลายประการ ไดแกปจจัย 1) ดานประชากร วัฒนธรรม สังคม และการเมือง 2) ดานเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี 3) ดานกฎหมายและนโยบาย 4) ดานอิทธิพลจากนานาประเทศ  นอกจากน้ีมีประเด็นสําคัญจากการ
วิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ก) ที่กลาววาเสนทางชีวิตของเยาวชนสวนใหญ      จะ
พบวา บางสวนเม่ือไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือศึกษาตอจนจบช้ันสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลวเขาสูตลาดแรงงานไรทักษะทันที  บางสวนอาจใชเสนทางการศึกษาดานอาชีวะเพ่ือเขาสู
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ตลาดแรงงานที่เหลือดินเขาสูเสนทางอุดมศึกษา สิ่งเหลาน้ีเปนแบบแผนคลายกันในทุกประเทศ ดังน้ัน การเขาสู
อาชีวศึกษาจึงเปนเสนทางท่ีสําคัญเสนทางหน่ึงซึ่งมีตลาดแรงงานรองรับ  และในการผลิตและพัฒนา “ครู” การท่ี
ผูมีความสามารถไมสนใจที่จะศึกษาเพ่ือประกอบ วิชาชีพครู ขอจํากัดในกระบวนการผลิตครูของหนวยผลิตครู 
ในอุดมศึกษา และความออนแอของครูประจําการในเชิงคุณภาพและการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับ นิตยา 
พรหมวนิช (2547)  พบวา ปจจัยภายนอกหลักที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสถาบันราชภัฏ คือ 
นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแกงชาติ ซึ่งเปนสิ่งกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ
ปจจัยภายในหลัก คือ นโยบายซึ่งกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยโครงสราง
การบริหารจัดการที่ปรับเปล่ียนเปนการภายในและเปนทางการ 

 

4.  บทบาทและภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏนับวาเปนมหาวิทยาลัยรูปแบบหน่ึงที่นอกจากจะมีพันธกิจของอุดมศึกษา 4 ประการ   
อันไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (จรัส  สุวรรณเวลา, 
2551; นิเชต  สุนทรพิทักษ, 2550; วิจิตร ศรีสอาน, 2518; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  แหงชาติ, 2544; 
สํานักงาน สมศ., 2549; สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2543) และยังมีบทบาทและวัตถุประสงคหลักที่สําคัญ
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ดังน้ี ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรค
ศิลปะวิทยาการ เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การ
บํารุงรักษา  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค
ในการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการวิชาการแกสังคม  ปรับปรุง 
ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2547)   
           ในการวิจัยในครั้งน้ีจึงไดกําหนดกรอบการวิจัย จํานวน 8 ดาน ไดแก 1) ดานการใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 2) ดานการวิจัย  3) ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม  4) ดานการปรับปรุง ถายทอด  
และพัฒนาเทคโนโลยี  5) ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6)  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  7) ดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และ8) ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ดังน้ัน ผูวิจัย
ขอกลาวถึงการศึกษาวรรณกรรมและผลการวิจัยที่เก่ียวของของแตละดานตามลําดับดังน้ี 
           4.1  ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
  การใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงน้ันเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหง จําเปนที่จะตองจัดการศึกษาใหแกสังคมโดยเปนไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ที่กําหนดใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน น่ันคือ สามารถจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏตองใหการศึกษาสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก มาตรา 10  การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ซึ่งในมาตรา 
16 กําหนดใหการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับปริญญา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 22 น้ันกลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู
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และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542)  โดยการจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูงน้ัน ตองพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการเรียนรูของทองถิ่นใหความสําคัญสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนชุมชนวิชาการท่ีสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น (จิรัฐ เจริญราษฎร, นิกิจ 
พลายชุมและละเอียด วัฒนไพศาล, 2549) และสวาง ภูพัฒนวิบูลย (2550 อางถึงใน กฤษณพงษ กีรติก,  2550ก)  
ไดกลาววาในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏไดจัดการศึกษาจํานวนรอยกวาโปรแกรม ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก โดยมีจํานวนนักศึกษาภาคปกติทั้งสิ้น 558,000 คน  นอกจากน้ีแลว เสถียร ยุรชัย (2550) ไดกลาววา 
เจตนารมณของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาแบบบูรณา
การ ไมแยกสวนใหเกิดความสัมพันธของภารกิจทั้งการวิจัย จัดการเรียนการสอน บริการวิชาการและบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังน้ัน การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยจะตองผสมผสานระหวางวิชาการและกิจกรรม ซึ่งนิเชต 
สุนทรพิทักษ (2550) กลาวไววา ภารกิจในการถายทอดความรูและจัดการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใน
โปรแกรมตางๆ ใหมีคุณภาพอยางดีที่สุดเทาที่สภาพเง่ือนไขตางๆ จะอํานวยจึงเปนภารกิจสําคัญที่สถาบันราชภัฏ
ทั้งหลายดวยจํานวน ดวยปริมาณของนักศึกษา ดวยอาชีพที่หลากหลายของนักศึกษาดวยการกระจายตัวของ
นักศึกษา จึงมีความสําคัญถึงขั้นอาจกลาวไดวา เปนสวนสําคัญยิ่งสวนหน่ึงในความเปนความตาย ความอยูรอด
ปลอดภัย ความลมหรือลุก ความเร็วหรือชา ความมั่นคงและความกาวหนาหรือลาหลังของชาติบานเมือง และถายิ่ง
คิดไปถึงความลึกของภารกิจทางการศึกษาที่กฎหมายใหอํานาจไวถึงการขยายถึงปริญญาโท ปริญญาเอก ก็ยิ่งเปน
ภารกิจหนาที่จะตองเตรียมการทั้งปวงดวยความเขาใจท่ีลึกซึ้ง ความพรอมดานตางๆ และดวยความรับผิดชอบที่ 
สูงย่ิง และ  เรืองชัย ทรัพยนิรันดร (2544)  กลาววา การใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงเปนเรื่องปกติ
ธรรมดาที่สถาบันการศึกษาจะตองจัดการใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดซึ่งกําหนดโดยหลักสูตร ทั้งน้ี ปลัดบทวง
มหาวิทยาลัย (2546) ช้ีวาแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญในภารกิจหลักของอุดมศึกษา ดานการสอน  1) จะตองปรับ
ใหมีพลวัตและความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต ทั้งในเชิงวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีการและสาระ เพ่ือ
สนองความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศท้ังในภาคการผลิตสมัยใหมและภาคผลิตด้ังเดิม  2) 
กิจกรรมการศึกษาตอเน่ืองและเครือขายการเรียนรูในการถายทอดขอมูลขาวสารตางๆ ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
กับประชาชนตองไดรับการพัฒนาและทวีความสําคัญขึ้น  3) เง่ือนไขการไดรับโอกาสทางการศึกษาตองปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของกลุมเปาหมายที่หลากหลาย  4) การพัฒนากําลังระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตลอดจนสังคมศาสตรและมนุษยบางสาขา 
จําเปนตองขยายตัวอยางตอเน่ือง ใหทันตอความตองการของระบบเศรษฐกิจของประเทศ   5) รูปแบบหลักสูตร
ใหมๆ ควรไดรับการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพ่ือสนองวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายเฉพาะ  6) สาระของการเรียนการ
สอนตองเนนการใหการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร การคิดและใชแหตุผลทางวิทยาศาสตร ความคิด
สรางสรรค การวิพากษวิจารณ ตลอดจนตองเนนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกสมัยใหม เชน ทักษะดาน
การแสวงหาความรู ทักษะดานภาษาและการสื่อสาร ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะดานการจัดการ เปน
ตน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549ก) ไดกําหนดตัวช้ีวัดใหมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่
ทันสมัย  ยืนหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ  เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง  ใชการ
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วิจัยเปนฐาน  มีการประเมินหลักสูตร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน  นอกจากน้ีแลว ไพฑูรย สิลารัตน (2548 อางถึงใน เสถียร ยุรชัย, 2550) กลาววา 
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะตองเนนการเรียนรูและสรางสรรค (innovative approach) ใหผูเรียนไดสัมพันธ
เก่ียวของโดยตรงกับสังคมไทยมากขึ้น 
 นอกจากน้ี  ศุภลักษณ วิริยะสุมน (2547) ไดศึกษาการนําเสนอวาระปฏิบัติเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม
องคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน พบวา  การจัดการศึกษา ควรใหทองถ่ินมีสวนรวมในการคัดเลือกนักศึกษาและใหโอกาสคนในทองถิ่นได
เรียนระดับอุดมศึกษามากขึ้น  คุณภาพและความตองการของตลาดเปนเรื่องที่ควรเนนมากกวาปริมาณ  นอกจากน้ี
ควรปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหจริงจังมากขึ้น
รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอม  สอดคลองกับนิตยา พรหมวนิช (2547) ไดศึกษาโดยการสังเคราะหการ
ปรับเปล่ียนบทบาทของสถาบันราชภัฏ พบวา ยังคงกระทําในลักษณะที่เปนไปตามปรัชญาของสถาบัน คือ การให
โอกาสทางการศึกษามากกวาการแขงขัน โดยสถาบันไดปรับเปล่ียนวิธีการรับนักศึกษาใหเปดกวาง ในรูปของการ
รับโดยไมตองสอบ การแสดงความจํานงการเรียนเปนกลุมตามความสนใจ และการเปดเสรีในการเลือก
ลงทะเบียนเวลาเรียนและหลักสูตรที่สนใจตามท่ีสนใจตามความสามารถและทักษะ ปรับกระบวนการเรียนการ
สอนโดยเนนการใชวิธีการอ่ืนแทนการบรรยาย อีกทั้งไดปรับวิธีการวัดและประเมินผลโดยประเมินจาก
ประสบการณการทํางานในพ้ืนที่เปนฐาน นอกจากนี้ สถาบันไดพัฒนาหองปฏิบัติการและอุปกรณเพ่ิมเติม ไดมี
การพัฒนาหลักสูตรที่มีความเก่ียวของกับทองถิ่นมากขึ้นดวย ทั้งน้ี มีการจัดเปนหลักสูตรในลักษณะของสหกิจ
ศึกษา และการศึกษาทางไกลรวมดวย และเพชรสุดา ภูมิพันธุ (2549) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถาบันเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พบวา รูปแบบการบริหารตามภารกิจมีดังน้ี ดานการสอน
จุดมุงหมายคือ เนนใหผูเรียนแกปญหาและพัฒนาชีวิตได สรางหลักสูตรใหสัมพันธกับปญหาทองถิ่น วาง
แผนการสอนและประเมินผลโดยใชทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ กําหนดเน้ือหาเปนความรูสากลผสานภูมิปญญา
ทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานวิชาการมีบุคลากรภายนอกรวม ภูมิปญญาทองถิ่นรวมสอน และประสานงาน
ผลิตผลงานที่สนองปญหาทองถิ่น  สวนพิกุล ภูมิโคกรักษ  (2550) ไดศึกษารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 พบวา  ดานการเรียน การสอน ผูบริหารที่เปนกลุม
ตัวอยางมีความเห็นดวยในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกประเด็นโดยประเด็นที่ไดคะแนนเฉล่ียสูงสุดที่สําคัญ 
ไดแก 1) หลักสูตรตอบสนองใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 2) การเปดหลักสูตร
ใหมพิจารณาตลาดแรงงาน และบุคลากรทีมีอยูวามีความชํานาญในหลักสูตรที่เปดใหม หลักสูตรที่เปดควรไดรับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยยึดตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และศึกษา
แนวโนมการรองรับของตลาดแรงงาน 3) การพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมุงผลิตบัณฑิตตามจุดแกรงหรือเอกลักษณของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตกําลังคน  สวนพีระศักด์ิ วรฉัตร (2550) ไดศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักราช 2558 พบวา ดานภารกิจ  มหาวิทยาลัยจะตองจัดการศึกษาตามปจจัยและ
เง่ือนไขในการจัดการศึกษาของชาติ กลาวคือ กระแสโลกาภิวัตน  นโยบายการศึกษาแหงชาติ แผนยุทธศาสตร
ชาติ ตลอดจนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกลุมจังหวัดจะตองยังคงมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาโดยเปดเผย
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โอกาสใหทุกภาคสวนเขารวมในการกําหนดยุทธศาสตรรวมถึงกระบวนการผลิตและพัฒนาบัณฑิต  รวมท้ัง
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ (2550) ไดศึกษาอนาคตที่เปนไปไดของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในทศวรรษหนา พบวา 
ดานการจัดการเรียนการสอน  จะมีหลักสูตรที่เปนนานาชาติและบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น  มีหลักสูตรที่มุงเนนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สวนการจัดการเรียนการสอนเปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับกับสังคม
ฐานความรู  และนภดล พูลสวัสด์ิ (2551) ไดศึกษา ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง พบวา  กลยุทธคือ มุงจัดการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองนโยบายของรัฐและความ
ตองการของสังคม ตลอดจนชุมชนทองถ่ิน 
                    สรุปไดวา  การดําเนินงานดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยน้ัน ตองมีขอบขายการดําเนินงานที่สําคัญ คือ ใหโอกาสคนในทองถ่ินไดเรียนระดับอุดมศึกษามาก
ขึ้น   จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานสากล  มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและทันสมัย   
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองนโยบายของรัฐและ
ความตองการของสังคม ชุมชน ทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 
            4.2 ดานการวิจัย   
                    การวิจัยเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยที่ ปรัชญา เวสารัชช (2546) กลาววา สถาบันอุดมศึกษา
ถือวาเปนแหลงความรูที่สําคัญของประเทศ  มีหนาที่หลักในการผลิตและถายทอดความรูใหแกสังคม ดวยเหตุน้ี
พันธกิจหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาคือการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคม การวิจัยจึง
เปนตัวบงช้ีที่สําคัญถึงความแตกตางดานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง  สอดคลองกับ สาโรช บัวศรี 
(2530) ที่กลาววามหาวิทยาลัยใดก็ตามถาสอนแตเน้ือเรื่องไมมีการวิจัย  ไมมีการคนควาวิจัยเลย สถานที่น้ันก็เปน
เพียงโรงเรียนมัธยม เพราะมหาวิทยาลัยแตกตางจากโรงเรียนมัธยมตรงที่มีการวิจัย (research)    มีวิชาชีพสูง 
(professional) มีกิจกรรมของการวิจัยทั้งในสวนการเรียนการสอน และ Appleby (1973) ยังไดกลาวไวอยาง
สอดคลองวา งานวิจัยยังถือวาเปนงานท่ีสําคัญที่สุดของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาถาไมมีงานวิจัย ความที่มีอยูยอม
ไมเพียงพอและในท่ีสุดก็จะกลายเปนคนโงเขลาไปได   สวน Kerr (1982) ไดกลาวไววา การวิจัยนับวาเปนสิ่ง
สําคัญเน่ืองจากเปนวิธีการสรางฐานความรูเพ่ือดําเนินการสอนหรือการเผยแพรวิทยาการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สังคมปจจุบันซึ่งไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนและความรุดหนาทางดานเทคโนโลยี องคความรู 
(knowledge) มีความสําคัญเพ่ิมขึ้นอยางมาก จนอาจกลาวไดวาเราเริ่มเขาสูยุคการจัดการองคความรู (knowledge 
management) นอกจากน้ี และเรืองชัย ทรัพยนิรันดร (2544) กลาวไววา สถาบันราชภัฏแตละแหงที่ต้ังอยูใน
ทิศทางใกลเคียงกันและแตกตางกันนาจะระดมสรรพกําลังทางดานวิชาการท้ังนักศึกษาที่ตองคนควาทํางานวิจัยใน
เบื้องตน และบรรดาครู-อาจารยที่มีหนาที่สรางงานวิจัยใหมาสรางงานวิจัยในทิศทางเดียวกันในนามของสถาบัน
ราชภัฏ  สอดคลองกับนิเชต สุนทรพิทักษ (2550)   ที่กลาววา เน่ืองดวยที่ต้ังของสถาบันราชภัฏ กระจายอยูในทุก
ภูมิภาคของประเทศมุงอํานวยการใหเกิดความสะดวกแกผูที่อยูในภูมิภาคที่จะไดมีโอกาสเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา เปนบัณฑิตในสถาบันที่อยูใกลบานประหยัดคาใชจาย มีความเปนไปไดสูงและสรางความผูกพัน
ระหวางสถาบันการศึกษากับทองถิ่น นักศึกษาสามารถนําเรื่องที่ศึกษาไปพัฒนาทองถิ่นไดและเมื่อสําเร็จ
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การศึกษาแลวก็จะไดเปนกําลังหลักในการพัฒนาถ่ินฐานของตนเอง ใหเจริญกาวหนาตอไป งานวิจัยของสถาบัน
ราชภัฏจึงควรเนนขอมูลพ้ืนฐานของทองถ่ินในจังหวัดที่อยูในพ้ืนที่บริการหรือพ้ืนที่รับผิดชอบของสถาบันน้ันๆ 
                นอกจากนี้  ทวงมหาวิทยาลัย (2546) เสนอวา แนวทางการพัฒนาที่สําคัญในภารกิจหลักของอุดมศึกษา 
ดานการวิจัย 1) ภารกิจดานการวิจัยตองมุงเนนความเปนเลิศและความสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีการพัฒนาองคกรการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศเฉพาะทางและกําลังคนดานการวิจัยขึ้นรองรับอยางพอเพียง  2) 
ตองทําการวิจัยพื้นฐาน เพ่ือรองรับความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และการวิจัยประยุกต
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เพ่ือการสรางสมทรัพยสินทางปญญาและ
อุตสาหกรรมสมัยใหม   และการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการฟนฟูและอนุรักษ
สภาพแวดลอม เปนตน 3) ขยายบทบาทดานการวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือศึกษาผลกระทบของการพัฒนาดานตางๆ ที่
จะเอื้อประโยชนสูงสุดตอเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอม  4) ควรมีการบูรณาการการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ ทั้งในเชิงเปาหมายและการดําเนินงาน  เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการภายนอกของภารกิจแตละดานใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพ่ิมความตระหนักดานทรัพยสินทาง
ปญญาในชุมชนอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) กําหนดตัวช้ีวัดใหมีการวิจัยเพ่ือ
สรางและประยุกตใชองคประกอบความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและทรัพยสินทางปรัชญาที่
เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภทสถาบันมีการสราง
เครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขงขันได
ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ และสํานักงาน สมศ. (2549) ไดวางมาตรฐานดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค ไวดังน้ี ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนนวัตกรรมท่ีนําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เช่ียวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทางปญญาที่
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ
ของคนไทย รวมท้ังการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒธรรมการใช
ความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนาตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ   ทั้งน้ี Marie 
(2000) ไดศึกษาเรื่องวิสัยทัศนของการประสบความสําเร็จ กรณีการปฏิบัติการสอนของครูในวิทยาลัยชุมชนอัฟริ
กันอเมริกัน วิธีการดําเนินการแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยวิทยาลัยชุมชนอัฟริกันอเมริกาทั้ง 8 แหง และ
สาขาทางดานวิชาการทั้ง 7 หลักการ ประกอบดวย สวนประกอบของลักษณะวัฒนธรรมของชนชาติโดยไดใชคํา
ช้ีแจงโดยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การวิจัยน้ีไดมีการตรวจสอบและเลาเรื่อง และวิจัยการรวมมือ องคประกอบ
ภายในชนเผาอเมริกัน ปรัชญาที่เก่ียวกับกําเนิดธรรมชาติ วิธีการและขอบเขตของความรูของมนุษย ผูวิจัยได
สนทนากับผูมีสวนรวม ผลการศึกษา พบวา ผูเขารวมโครงการท้ัง 8 ไดแสดงความคิดเห็นและไดมีสวนรวมมือ
ตามประสบการณและระบบหลักการอางอิงของความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่ครู ครูตองยึดกระบวนการ 5 
ประการ คือ ยึดเด็กเปนศูนยกลางพ้ืนฐานความเปนธรรมชาติ การรูจักวัฒนธรรม การกําหนดหองเรียนเปนระบบ
ครอบครัวและการยึดรูปแบบของอัฟริกันอเมริกันในการศึกษา และ  ศุภลักษณ วิริยะสุมน (2547) ไดศึกษาการ
นําเสนอวาระปฏิบัติเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองคการของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานใน
ฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน พบวา  ดานการวิจัย ควรเนนการรวมมือกับทองถิ่นทําวิจัยเพ่ือ
แกปญหาและเพ่ือพัฒนาทองถิ่น และอาจารยสนใจทําวิจัยนอยกวาการสอน สอดคลองกับนิตยา พรหมวนิช 
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(2547) ไดศึกษาโดยการสังเคราะหการปรับเปล่ียนบทบาทของสถาบันราชภัฏ พบวา ในสวนของการวิจัยน้ัน 
สถาบันราชภัฏไดปรับเปลี่ยนงานวิจัยใหมีทิศทางเพ่ือพัฒนาทองถิ่นชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังพบมิติใหมของการ
วิจัย คือ ปรากฏแนวคิดการปรับองคการใหมีหนวยงานเฉพาะคูขนานไปกับสํานักวิจัยและบริการวิชาการ และ
สนับสนุนเงินทุนวิจัยใหแกประชาชนโดยทําวิจัยทองถิ่นขนาดเล็กดวยวงเงิน 10,000 บาท ตอเรื่อง และเพชรสุดา 
ภูมิพันธุ  (2549) ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถาบันเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา พบวา รูปแบบการบริหารตามภารกิจมี ดังน้ี ดานการวิจัยควรกําหนดทิศทางงานวิจัยเนนพ่ึงพา
ตนเอง จัดต้ังองคกรการวิจัย ประสานงานใหมีการวิจัยเฉพาะกับทองถ่ิน ขอความรวมมือกับชุมชนวิจัยรวมกับ
อาจารยและนักศึกษาและประเมินผลการแกปญหาพัฒนาชีวิตและสังคมโดยใชงานวิจัย  นอกจากนี้ พิกุล            
ภูมิโคกรักษ  (2550) ไดศึกษา รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พ.ศ. 2547 พบวา ดานการวิจัย ประเด็นที่สําคัญ ไดแก 1) สนับสนุนการทําวิจัยโดยจัดฝกอบรม หรือจัดหาที่
ปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนํา 2) มีหนวยงานกลางดูแลการบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สงเสริมและอํานวยความสะดวกแกนักวิจัย ทําหนาที่ประสานงานเครือขายการวิจัย 3) พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพละมาตรฐานสากล ใหสามารถสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือทองถิ่นและสังคมได  สวนพีระศักด์ิ วรฉัตร (2550)   ได
ศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักราช 2558 ดานการวิจัย  พบวา 
คณาจารยสรางงานวิจัยและองคความรูเปนฐานในการพัฒนารองรับสังคมแหงการเรียนรู  สวนสุบรรณ           
เอี่ยมวิจารณ (2550) ไดศึกษาอนาคตที่เปนไปไดของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในทศวรรษหนา พบวา ดานการ
วิจัย  จะมีรูปแบบการวิจัยสถาบันในเชิงรุก เปนรากฐานท่ีจะเกื้อหนุนภารกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามใหเจริญรุดหนา  สวนการวิจัยในระดับคณาจารย นิสิต คณะ สํานัก ศูนยและหนวยงานจะดําเนินการ
ภายใตระบบบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและ นภดล พูลสวัสด์ิ (2551) ไดศึกษา ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานวิจัย พบวา กลยุทธคือพัฒนางานวิจัยทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือสราง      องคความรูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสถาบันและชุมชน
ทองถ่ิน 
                   สรุปไดวา การดําเนินงานดานการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยน้ัน ตองมีขอบขายการดําเนินงานที่
สําคัญ คือ มีระบบบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง มีการสรางเครือขายการ
วิจัย   ผลงานวิจัยมีคุณภาพทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เนนการรวมมือกับทองถิ่นทําวิจัยเพ่ือแกปญหาและเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น ผลการวิจัยสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยได 
           4.3 ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม   
                  การบริการวิชาการแกสังคม เปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย (2546) ไดกลาว
วา แนวทางการพัฒนาที่สําคัญในภารกิจหลักของอุดมศึกษา ดานการบริการวิชาการแกสังคม  1) ควรมีเปาหมาย
สําคัญเพ่ือพัฒนาสภาพสังคมสารสนเทศและสังคมแหงการเรียนรู ที่จะเปนฐานที่แข็งแกรงของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและการปองกันแกไขปญหาสังคมตางๆ  2) องคการบริการวิชาการรูปแบบใหมๆ ควรไดรับการ
พัฒนาขึ้น เชน องคการการศึกษาตอเน่ือง องคการบริการสารสนเทศ อุทยานวิทยาศาสตร เปนตน  3)  งานบริการ
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วิชาการในระยะยาวควรเปนกิจการที่สามารถเลี้ยงตนเองหรือเปนแหลงรายไดเพ่ิมเติมของสถาบัน นอกจากน้ี 
กิจกรรมบริการวิชาการบางประการบางประเภทยังอาจมีการรวมลงทุนและดําเนินการกับภาคเอกชนของประเทศ
ไทยและตางประเทศมากย่ิงขึ้นในอนาคต  4) ควรมีการพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
องคการตางๆภายนอกในการดําเนินการใหบริการวิชาการรูปแบบตางๆแกหนวยงานและประชาชน รวมถึงความ
รวมมือกับองคการวิชาการวิชาชีพตางๆ และองคการตางประเทศ  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2549) กําหนดตัวช้ีวัดใหมีการใหบริหารวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสม  สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม
ระดับความเช่ียวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและความยั้งยืนของสังคมและประเทศชาติ 
สํานักงาน สมศ. (2549) ไดวางมาตรฐานดานการบริการวิชาการ ไวดังน้ี  การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปน
ประโยชน เปนที่พ่ึงและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลอง เพ่ือ
สรางเสริมความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริม
บทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู โดยคํานึงถึง
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ ทั้งน้ี นิเชต สุนทรพิทักษ (2550) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา สถาบันราชภัฏตอง
เปนกําลังทางวิชาการใหแก อบจ. อบต. และองคการทองถิ่นเพ่ือการพึ่งพาตนเอง สวนทิศทางและนํ้าหนักในการ
ใหบริการทางวิชาการชุมชนน้ัน ยอมขึ้นอยูกับสภาพปญหาของแตละชุมชน ซึ่งยอมรูไดจากการทําวิจัยของ
สถาบันในรูปแบบตางๆ 
 นอกจากนี้  Hebeeb (1991) ไดศึกษาการบริการทางดานวิชากรของวิทยาลัยชุมชนในรัฐโอเรกอน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสอบถามถึงประสบการณตางๆของนักศึกษาท่ีถูกตัดช่ือออกจาวิทยาลัยชุมชน จําแนก
กลุมตัวอยางตามอายุ เพศ เปาหมายของการศึกษา รูปแบบของการเขาเรียน ความรับผิดชอบของครอบครัว พบวา 
ลักษณะสําคัญที่มีอิทธิพลตอประสบการณของนักศึกษา คือ การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การบริหาร ภาพพจน
ของวิทยาลัย สื่อการสอน การสนับสนุนทางการเงินและการเล้ียงดูเด็กเล็ก และ ศุภลักษณ   วิริยะสุมน (2547) ได
ศึกษาการนําเสนอวาระปฏิบัติเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสูความเปนเลิศในการ
ปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น พบวา  ดานการบริการวิชาการแกชุมชน ควรมี
โครงการบริการความรูแกประชาชนในทองถ่ินที่หลากหลาย กวางขวางตามความตองการ ควรสนับสนุน
การศึกษาเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  และการจัดทําศูนยขอมูลทองถ่ินยังไมมาก  สอดคลองกับนิตยา พรหมวนิช 
(2547) ไดศึกษาโดยการสังเคราะหการปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏ พบวา มีการใหบริการวิชาการแก
สังคมเพ่ิมขึ้นในรูปของการอบรม ระยะสั้น การพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน และการเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ  
และ เพชรสุดา ภูมิพันธุ (2549)  ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถาบันเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครราชสีมา พบวา รูปแบบการบริหารตามภารกิจมีดังน้ี  ดานการบริการวิชาการแกสังคมควรกําหนดการ
บริการที่เนนรูปแบบการแกปญหาพัฒนาชีวิตจากภูมิปญญาทองถ่ิน จัดต้ังองคกรการบริการ กําหนดหนวยงาน
ประสานงาน ขอความรวมมือกับทองถ่ินหาแนวทางแกปญหาและประเมินผลที่การแกปญหา พัฒนาชีวิตและ
สังคม   ทั้งน้ี พิกุล  ภูมิโคกรักษ  (2550) ไดศึกษา รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 พบวา ดานการบริการชุมชน ประเด็นที่สําคัญ ไดแก 1) เปดโอกาสใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการใหความคิดเห็น ความรู ขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยใหความ
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ชวยเหลือทางวิชาการแกชุมชน ตามความตองการของชุมชน เนนบริการชุมชนทุกรูปแบบ สรางการยอมรับและ
ชวยใหชุมขนสามารถพัฒนาและพ่ึงตนเองได 3) สงเสริมและพัฒนาผูนําชุมชนทุกรูปแบบ เพ่ือใหสามารถนํา
ความรูไปใชใหกอประโยชนแกชุมชนอยางแทจริง  สวนสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ (2550) ไดศึกษาอนาคตที่เปนไปได
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในทศวรรษหนา พบวา ดานการบริการวิชาการ จะมีการกําหนดทิศทางและการวาง
แผนการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางมีระบบและมีการ  บูรณาการกันทั้งในระดับคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
และไดช่ือวาเปนสถาบันทรัพยสินทางปญญา และนภดล  พูลสวัสด์ิ (2551) ไดศึกษา ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการบริการวิชาการแกชุมชน พบวา   กลยุทธ คือ พัฒนา
รูปแบบการใหบริการทางวิชาการที่หลากหลาย สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน 
 สรุปไดวา การดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยน้ัน ตองมีขอบขาย
การดําเนินงานที่สําคัญ คือ มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน มีการวางแผนการใหบริการ
วิชาการแกสังคมอยางเปนระบบและมีการบูรณาการในการดําเนินงาน  ใหบริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย 
กวางขวาง สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน 
         4.4    ดานการปรับปรุง ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี   
 การปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เปนภารกิจที่เพ่ิมเติมจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
โดยท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) ไดกําหนดแนวนโยบายไวในแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2545-2559 กําหนดไวในแนวนโยบายเพ่ือดําเนินการขอ ที่ 4  ในเรื่อง การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะในการแขงขันในการแขงขันระดับนานาชาติ  และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดใหความสําคัญโดยระบุไวใน สวนที่ 9 แนวนโยบายดาน
วิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงานมาตรา 86  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร
ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน ดังตอไปน้ี  สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือการน้ี จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และ
ใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550)  กลาววา การพัฒนาเทคโนโลยีโดยอุดมศึกษาน้ัน นอกเหนือจาก
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการตีพิมพบทความทางวิชาการแลว การทําวิจัยตามความตองการของประเทศก็เปน
ประโยชน เชนเดียวกัน ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางอุดมศึกษากับหนวยงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระดับประเทศ ซึ่งมีรอยตอกับโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และภาคเอกชนอยูแลว อาทิเชน ความ
รวมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน โลกยุคสารสนเทศ เทคโนโลยีประเภท
หน่ึงซึ่งมีอิทธิพลสูงตอวิถีชีวิต อาชีพ และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม ๆ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การปฏิวัติสารสนเทศเริ่มขึ้นโดยวิวัฒนาการของวงจรรวม คอมพิวเตอร ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ
อินเตอรเน็ต กอใหเกิดการจางงานและความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจโลกยุคสารสนเทศเปนสังคมไรพรมแดน การ
เขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทําไดงาย เทคโนโลยีแพรกระจายอยางกวางขวาง โดยไมมีขอจํากัดดานเวลา 
มีนวัตกรรมและตลาดแรงงานใหม ๆ ที่มีมูลคาเพ่ิมและมูลคาสูงบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมทรัพยากรมนุษย 
โครงสรางพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสารสนเทศ ดังที่ระบุไวในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย (IT 2010) 
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ซึ่งเมื่อแปลงเปนรายละเอียดของการพัฒนา โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคมแลว จะอยูในรูปแบบของโครงการพัฒนาทางดานสังคม (e-society) การศึกษา (e-education) อุตสาหกรรม 
(e-industry) พาณิชยกรรม (e-commerce) โดยรัฐมีบทบาทนําผานโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government) 
นอกจากน้ี โลกยุคสารสนเทศ ยังเปนปจจัยสําคัญที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานและการจางงานของแรงงาน     
ในอนาคต ซึ่งเปนภาพอนาคตที่สําคัญตอการออกแบบอุดมศึกษาในปจจุบัน ทั้งน้ี นิเชต สุนทรพิทักษ (2550)     
กลาววา สถาบันราชภัฏตองพัฒนาตนเองใหมีความพรอมทั้งในดานบุคลากร สถานที่อุปกรณและกิจกรรม
การศึกษา โดยการวิจัยและการฝกอบรม เพ่ือชวยใหคนในชุมชน สามารถพัฒนาคนใหมีความรูวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย มีวัฒนธรรม วิทยาศาสตรเพียงพอที่จะอยูในสังคมที่มีการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตลอดเวลาไดพอสมควร นอกจากน้ันสถาบันราชภัฏจะตองชวยตอบปญหาใหคําแนะนําที่มีคุณคาทั้ง
ทางดานเกษตร อุตสาหกรรมใหแกชาวบาน  ใหคําแนะนําในการดํารงชีวิตในสังคมที่ตองใชวัฒนธรรม
วิทยาศาสตรที่ตองเคารพในเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ในการเลือกและตัดสินใจวาอะไรควรและไมควร มีความ
เช่ือมั่นในตนเองและใชสิทธิของตนเองอยาง ผูมีปญญาตองพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเขมแข็งทั้ง
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกตตองสนับสนุน สงเสริมศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
เพ่ือการวิจัยใหปฏิบัติงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากน้ี ศุภลักษณ วิริยะสุมน (2547) ไดศึกษาการนําเสนอวาระปฏิบัติเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม
องคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน พบวา  การปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  การดําเนินงานยังไมชัดเจน  ไมเปนรูปธรรม ขาดทุน 
อุปกรณและบุคลากร ควรศึกษาวิจัยเทคโนโลยีพ้ืนบานผสมผสานกับองคความรูสากลไปถายทอดใหกับ
ประชาชน สวนนิตยา  พรหมวนิช (2547) ไดศึกษาโดยการสังเคราะหการปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันราชภัฏ 
พบวา การปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีเปนภารกิจที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน  สวน เพชรสุดา 
ภูมิพันธุ  (2549) ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถาบันเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา พบวา รูปแบบการบริหารตามภารกิจมีดังน้ี  ดานปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีควร
กําหนดเปาหมายเพ่ือใหรูเทาทันและใชเทคโนโลยี วางแผนพัฒนาเทคโนโลยีของหนวยงาน จัดสรางระบบ
เครือขายขอมูลทองถ่ิน ประสานงานการผลิตผลงานสําเร็จรูปทางเทคโนโลยี ประเมินผลการพัฒนาและใช
เทคโนโลยี  
 สรุปไดวา การดําเนินงานดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยน้ัน 
ตองมีขอบขายการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ มหาวิทยาลัยตองพัฒนาตนเองใหมีความพรอมทั้งในดานบุคลากร 
สถานที่อุปกรณและกิจกรรมการศึกษา  มีการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีพ้ืนบานผสมผสานกับองคความรูสากลไป
ถายทอดใหกับประชาชนและหนวยงานในเขตพื้นที่การใหบริการ  มีการกําหนดเปาหมายเพ่ือใหรูเทาทันและใช
เทคโนโลยี มีการกําหนดแผนพัฒนาเทคโนโลยีของหนวยงาน จัดสรางระบบเครือขายขอมูลทองถิ่น มีการ
ประเมินผลการพัฒนาและใชเทคโนโลยี 
            4.5 ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นับวาเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความสําคัญเปน   
อยางยิ่ง  ทวงมหาวิทยาลัย (2546) ไดกลาววา แนวทางการพัฒนาที่สําคัญในภารกิจหลักของอุดมศึกษา ดานการ
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ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1) ภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรมีขอบเขตที่กวางขวางขึ้น โดยไม
จํากัดอยูเฉพาะการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทยเทาน้ัน แตรวมถึงการศึกษาใหเขาใจความเปนไทยอยาง     
ถองแทและการพัฒนาคุณลักษณใหมที่ตองการ  เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกันในประชาคมนานาชาติอยางมี
เอกลักษณและศักด์ิศรี  2) ควรมุงเสริมสรางคุณลักษณทางวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นแกบุคคล
องคกรและสังคม  รวมถึงการสรรคสรางบรรยากาศทางวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตนแบบแก
นักศึกษา อาจารย และบุคลากรภายนอก  3) ควรผสมผสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาเปนสวนหน่ึงในการ
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมตางๆในสถาบัน  4) องคกรทาง
ศิลปวัฒนธรรมควรมีรูปแบบและโครงสรางที่หลากหลายขึ้น และมีทรัพยากรพอเพียงทั้งในแงกําลังคน เงินทุน 
และความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) 
กําหนดตัวช้ีวัดใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจ และความภาคภูมิใจ ในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ  วัฒนธรรม ตางประเทศอยางเหมาะสมเพ่ือ
ประโยชนในการสรางและพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  และสํานักงาน สมศ. (2549) ไดวางมาตรฐานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไวดังน้ี  การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม    
ภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญาทองถ่ินอันเปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่
สามารถพัฒนาสูสากล สวนนิเชต สุนทรพิทักษ (2550) กลาววา สถาบันราชภัฏในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินจึงตองทําหนาที่ในการนําทุบํารุง อนุรักษและสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นไวอยางดี
ที่สุด ทุกคณะวิชาลวนยอมมีกิจกรรมการศึกษาที่โยงไปถึงทองถ่ินไดทั้งสิ้น  
 นอกจากน้ี  ศุภลักษณ วิริยะสุมน (2547) ไดศึกษาการนําเสนอวาระปฏิบัติเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรม
องคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน พบวา  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรเนนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและระบบสืบคน การ
ศึกษาวิจัยองคความรูดานน้ีมีนอย นักศึกษาไมมีความสนใจในการอนุรักษ เผยแพรและมหาวิทยาลัยยังขาดการ
พัฒนานักศึกษาอยางจริงจังและตอเน่ืองสวนนิตยา พรหมวนิช (2547) ไดศึกษาโดยการสังเคราะหการปรับเปล่ียน
บทบาทของสถาบันราชภัฏ พบวา ไดทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใชการวิจัยเปนฐานและในลักษณะของการทํา
เปนโครงการศึกษาในรูปของความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือนบาน   และเพชรสุดา  ภูมิพันธุ (2549) ไดวิจัย
เรื่องรูปแบบการบริหารสถาบันเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พบวา รูปแบบการ
บริหารตามภารกิจมีดังน้ี  ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรมีโครงการใหทุกสวนเห็นความสําคัญของ
วัฒนธรรมพ้ืนบานวางแผนหารูปแบบวัฒนธรรมอื่นที่ไมทําลายวัฒนธรรมทองถ่ิน คณะกรรมการประกอบดวย 
ผูรูในทองถิ่น ขอความรวมมือทองถ่ินสรางระบบเครือขาย ประสานทองถ่ินนําภูมิปญญามาใชการเรียน และ   
มหาวิทยากับทองถิ่นประเมินผลงานรวมกัน อีกทั้ง สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ (2550) ไดศึกษาอนาคตที่เปนไปไดของ
มหาวิทยาลัยมหามหาสารคามในทศวรรษหนา พบวา  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จะมีนโยบายและ
แผนงานเชิงรุก มีการประยุกตภูมิปญญาไทยใหมีการบูรณาการตามความเหมาะสม มีการสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใหเปนทรัพยสินทางปญญาเกิดมูลคาเชิงพาณิชย และนภดล 
พูลสวัสด์ิ (2551)ไดศึกษา ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร ดาน
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การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา   กลยุทธคือ มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมของชาติโดยผสมผสานหรือ สอดแทรกในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เพ่ือ
ประโยชนในการอนุรักษและการพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
                    สรุปไดวา  การดําเนินงานดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยน้ัน ตองมี
ขอบขายการดําเนินงานที่สําคัญ คือ มีมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มี
การปรับใชศิลปวัฒนธรรม ตางประเทศอยางเหมาะสม  มีการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ   มีการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรู
ที่สามารถพัฒนาสูสากล  เนนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและระบบสืบคน  สรางระบบเครือขาย ประสาน
ทองถ่ินนําภูมิปญญามาใชการเรียน มีการผสมผสานหรือ สอดแทรกในการเรียนการสอน     การวิจัยและการ
บริการวิชาการ                       
           4.6   ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
 ในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2550) ไดใหความสําคัญโดยกําหนดแนวทางที่
สําคัญ ดังน้ี  การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  1) จัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน โดยพัฒนา
ระบบขอมูลเพ่ือรวบรวมภูมิปญญา สรางบุคลากรท่ีเก่ียวของ สงเสริมการวิจัยและพัฒนา  ที่ผสมผสาน  ภูมิปญญา
ทองถ่ินกับองคความรูใหมที่สอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นหรือการวิจัยเพ่ือทดแทนการ
นําเขา คุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอกโดยเฉพาะจากพันธกรณีระหวาง
ประเทศและขอตกลงการเปดเขตการคาเสรี สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่
เปนธรรม และอนุรักษฟนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน  2) สงเสริมการใชความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการสรางความม่ันคงของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน โดยสงเสริมการใชความหลากหลายทาง
ชีวภาพในการสรางความมั่นคงดานอาหารและสุขภาพ สนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ชุมชนมีศักยภาพใน
การจัดการการผลิต การตลาด และการสรางมูลคาเพ่ิม และการพัฒนาบมเพาะวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง  3) 
พัฒนาขีดความสามารถ และสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่เปนเอกลักษณของ
ประเทศ โดยสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพท่ีมีการสะสมองคความรูอยางเพียงพอ ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑธรรมชาติ สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขาย และสราง
คานิยมและสงเสริมภาพลักษณที่เปนจุดแข็งของประเทศ     
 นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550) กลาววา ทางดานสิ่งแวดลอมซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงภยันตรายของคารบอนไดออกไซด ซึ่ง
เกิดขึ้นเน่ืองจากการใชพลังงานฟอสซิลและมีผลตอระบบนิเวศอยางรุนแรง อาทิเชน  การลดลงของนํ้าแข็งในขั้ว
โลกเหนือระดับนํ้าทะเลท่ีสูงขึ้นเปนผลใหเกิดภัยธรรมชาติ ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน   ควรมีการนํา
หลายกระบวนการมาปฏิบัติอยางตอเน่ือง นับต้ังแต การอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงนํ้า การสรางความ
ตระหนักในเยาวชนถึงคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมเพ่ือใหเกิด   การพัฒนาและการใช
พลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมแบบองครวมและมี
ความตอเน่ืองในนโยบาย โดยไมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลหรือการเมือง โดยกลไกการใหการศึกษา 
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การปลูกฝงจิตสํานึกและกฎหมาย เปนตน  สวนศุภลักษณ  วิริยะสุมน (2547) ไดศึกษาการนําเสนอวาระปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน พบวา  ควรมีสวนรวมในการดูแลรักษา พัฒนา ตลอดจนเผยแพรขอคิดเห็น มาตรการ
ปองกันและแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอมและควรสรางจิตสํานึกและความรูสึกรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหแกนักศึกษา บุคลากรและประชาชน และนภดล พูลสวัสด์ิ (2551) ไดศึกษา ยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
พบวา กลยุทธคือ เปนผูนําทางวิชาการในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สรุปไดวา การดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
น้ัน ตองมีขอบขายการดําเนินงานที่สําคัญ คือ พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือรวบรวมภูมิปญญาที่เก่ียวของ สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหมที่สอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจ
ทองถ่ิน  มีการสรางความตระหนักในนักศึกษา บุคลากรและประชาชน ถึงคุณคาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มี
การสงเสริมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและการใชพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยควรมี
สวนรวมในการดูแลรักษา พัฒนา ตลอดจนเผยแพรขอคิดเห็น มาตรการปองกันและแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอม  
มหาวิทยาลัยตองเปนผูนําทางวิชาการในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           4.7 ดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  
                  การผลิตครูและสงเสริมวิทยาฐานะครู  เปนภารกิจหลักและเปนภารกิจเริ่มตนของความเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเรืองชัย ทรัพยนิรันดร (2544) กลาววา สถาบันราชภัฏเติบโตและปรับเปล่ียนมาจาก
โรงเรียนฝกหัดครูดังน้ันการฝกหัดครูจึงเปนพ้ืนฐานของสถาบันราชภัฏ เมื่อมีการสถาปนาโรงเรียนฝกหัดครูขึ้น
เปนวิทยาลัยครูเปนสถาบันก่ึงอุดมศึกษา ก็ยังเปนการเรียนการสอนเพ่ือผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา (ป.กศ.) เพ่ือสามารถไปเรียนตอในสถาบันวิชาการศึกษาคือวิทยาลัยวิชาการประสานมิตร  ซึ่งเปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเก่ียวกับวิชาการศึกษาแหงแรกที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวิทยาลัยครูสถาปนาเปน
สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรอื่นๆ ที่ไมใชวิชาครูเขาไปรวม แตช่ือยังไมปรับเปล่ียนผูคนจึงยังคิดวาวิทยาลัยครูซึ่ง
มีปริญญาบัตรใหแลวคือการเรียนฝกหัดครูน่ันเอง เมื่อสถาบันราชภัฏกําเนิดมาจากพ้ืนฐานการฝกหัดครู ดังน้ัน
วิชาครูจึงยังเปนวิชาหลักของสถาบันแหงน้ีในช่ือใหมวาคณะครุศาสตร คณะครุศาสตรน้ีแหละคือแกนสําคัญของ
สถาบันราชภัฏ สอดคลองกับนิเชต สุนทรพิทักษ (2550) ที่กลาววาสถาบันราชภัฏไดรับเกียรติอยางยิ่งที่จะตอง
ทํางานท่ีมีความสําคัญถึงขั้นตราไวในพระราชบัญญัติ นอกจากจะเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวแลวอาจจะเน่ืองจาก
ความเปนจริงที่วาสถาบันราชภัฏสืบสายตรงมาจากวิทยาลัยครู จากโรงเรียนฝกหัดครูที่มีประวัติยาวนานกวารอยป
ในการสรางครูใหแกประเทศชาติ วางรากฐานการศึกษาใหแกชาติ   นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2547) กลาววา การพัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ควรสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู/อาจารยทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหมีความรูความสามารถใน
เชิงวิชาการ และการถายทอดองคความรูตามความตองการโดยการประเมินความตองการท้ังในระยะสั้นและใน
ระยะยาว ดังน้ัน อุดมศึกษาตองเรงทบทวนกระบวนการผลิตและพัฒนาครูปอนโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในมิติใหมการสรางตัวคูณ (multiplier) ต้ังแตการสรางเง่ือนไขใหมใหมีคนเกงเขามาเรียนครู การทบทวนการผลิต
ครู ใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา และการศึกษาสําหรับชางเทคนิค ที่อาจมีเวลา



 96 

และกระบวนการผลิตครูที่ตางกันโดยการรับบัณฑิตในสาขาอื่นนอกจากศึกษาศาสตร แลวตอยอดดานการสอน 
รวมการฝกงานในสถานศึกษา และการฝกงานในสถานประกอบการในกรณีของครูชางเทคนิค สรางการผลิตครู
ระดับมัธยมศึกษาและครูชางเทคนิคในระบบ 4+ x ปนอกเหนือจากระบบครู 5 ป  กําหนดมาตรการยกระดับครูที่มี
อยูแลว  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 
                   นอกจากน้ี  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปดานการผลิต
และการพัฒนาครู ดังน้ี หลักการ คือ 1) การเคล่ือนยุทธศาสตรการปฏิรูปดานการผลิตและการพัฒนาครูจะ
พิจารณาอยางเปนองครวม มองปญหาครูอยางเปนระบบ  2) ใหมีความหลากหลายในวิธีดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตร และการสงเสริมริ่เริ่มใหมทั้งในดานการผลิตและการพัฒนาครู  ศุภลักษณ วิริยะสุมน (2547) ไดศึกษา
การนําเสนอวาระปฏิบัติเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองคการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานใน
ฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น พบวา  ควรสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู การวิจัย การอบรมครู
ประจําการ การผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ การแสวงหาคนดี คนเกงมาเรียนครูและควรใหทองถิ่นมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู สวนนิตยา พรหมวนิช (2547) ไดศึกษาโดยการสังเคราะหการปรับเปล่ียนบทบาท
ของสถาบันราชภัฏ พบวา  การสงเสริมวิทยาฐานะครูเปนภารกิจที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน สวนเพชรสุดา 
ภูมิพันธุ  (2549) ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถาบันเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา พบวา รูปแบบการบริหารตามภารกิจมีดังน้ี  ดานผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูควรมีแผนงาน
โครงการพัฒนาหนวยงานผลิตและพัฒนาครู จัดโครงการพัฒนาศูนยวิชาชีพครูใหมีความพรอม จัดคณะกรรมการ
แสวงหาเทคโนโลยีวิชาชีพครูแนวใหม จัดสรางแมแบบองคความรูแกปญหาของครู ประสานอาจารยสังกัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชํานาญรวมผลิตและพัฒนาครูและสรางกลไกควบคุมการผลิตครู และนภดล พูลสวัสด์ิ 
(2551) ไดศึกษายุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการพัฒนา
วิชาชีพครู กลยุทธคือ มุงพัฒนาคณะครุศาสตรใหมีศักยภาพและความพรอมเพื่อทําหนาที่ในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใชสถานศึกษาเปนฐานและสอดคลองกับเง่ือนไขของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
                  สรุปไดวา การดําเนินงานดานการผลิตและพัฒนาวิทยาฐานะครู เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยน้ัน ตองมี
ขอบขายการดําเนินงานที่สําคัญ คือ  มีการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ  สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูทางดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  มีการใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีแผนงานโครงการ
พัฒนาหนวยงานผลิตและพัฒนาครู  ประสานหนวยงานสังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชํานาญรวมผลิตและพัฒนา
ครู  สรางกลไกควบคุมการผลิตครู มุงพัฒนาคณะครุศาสตรใหมีศักยภาพและความพรอมโดยใชสถานศึกษา    
เปนฐาน         
          4.8   ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
                   การบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือการบริหารสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีและเปนระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพน้ัน    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544)  กลาววา  การปฏิรูปโครงสรางการบริหาร
อุดมศึกษายึดหลักเอกภาพดานนโยบายและมาตรฐาน การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
โดยใหสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญามีความอิสระคลองตัวในการดําเนินงาน มีเสรีภาพทางวิชาการเพ่ือความ
เปนเลิศ นอกจากน้ี การปฏิรูปการจัดการสถาบันอุดมศึกษา น้ัน ประเด็นหลักที่สําคัญ ไดแก  การปฏิรูปพันธกิจ
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และภารกิจหลักของอุดมศึกษา การบริหารและการจัดการ การบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) ไดกําหนดมาตรฐาน
การอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ไดแก   มีการบริหารจัดการศึกษา
อุดมศึกษาตามหลักธรรมภิบาล  และพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลยภาพ ประกอบดวย    ก) มาตรดานธรร
มาภิบาลของบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหมาย
หลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ  ข) มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  การ
ดําเนินงานตามพันธกิจของอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน อยางมีดุลยภาพ  โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุก
ภาคสวนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู นอกจากน้ี ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (governance 
and management) เปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาในภาพรวม 
กลาวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทางที่ดีและกาวหนา พรอมกับการขับเคล่ือน โดยการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพแลว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุลวงไปได บทบาทและความรับผิดชอบของ
องคกรสูงสุดในที่น้ี คือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความสําคัญตอความเจริญของสถาบันและผลผลิตที่ดี และ         
เกษม วัฒนชัย (มปป.) ยังไดสรุปบทบาทและความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยไวอยางชัดเจนวาประกอบดวย
การกําหนดพันธกิจและเปาประสงค สรรหา สนับสนุน และติดตามกํากับการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมิน
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ยืนหยัดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและกํากับติดตามทบทวนโครงสราง
หลักสูตรและโครงการบริการสังคม ประกันความพอเพียงของทรัพยากรและการบริหารจัดการที่ดี ยึดมั่นในความ
มีอิสระของสถาบัน เช่ือมโยงระหวางสถาบันกับชุมชน และทําหนาที่ศาลอุทธรณในบางครั้ง อยางไรก็ตาม ยังมี
ผูบริหารสภามหาวิทยาลัยรวมท้ังผูบริหารมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยที่ยังไมเขาใจบทบาทของสภาฯ และการ
บริหารมหาวิทยาลัยอยางเพียงพอ เกิดความยอหยอน ผลประโยชนทับซอน ความไมมีประสิทธิภาพการพัฒนาที่
ปราศจากทิศทาง ขาดนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนปญหาในการสรรหาผูนําที่กอใหเกิดความแตกแยกในองคการ
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอนักศึกษาและประชาคม  นอกจากนี้แลว   ธรรมาภิบาลในการกํากับอุดมศึกษาทั้ง
ระบบโดยสวนกลางก็สําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อตองผสมผสานการกํากับดูแลดวยกฎระเบียบ (regulation) และ
การสนับสนุน (facilitation) รวมท้ังการขับเคล่ือนอุดมศึกษาในภาพรวมเพื่อใหสัมพันธและสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 
                 สวน ศุภลักษณ วิริยะสุมน (2547) ไดศึกษาการนําเสนอวาระปฏิบัติเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองคการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น พบวา  การ
บริหารจัดการ ควรมีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเงินและงบประมาณ ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาควรมุงเนนที่การนําผลมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานอยางตอเน่ือง มหาวิทยาลัยยังขาดการกระจาย
อํานาจอยางเปนระบบการทํางานเปนทีมและมีการมีสวนรวมของผูมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  ควรมุงเนน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน และควรมีการพัฒนาอาจารยและบุคลากร
สนับสนุนอยางตอเน่ือง  มหาวิทยาลัยขาดแคลนอาจารยและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตลอดจนขาดการ
เตรียมพรอมผูบริหารทั้งกอนและระหวางดํารงตําแหนง  สวนนิตยา  พรหมวนิช (2547) ไดศึกษาโดยการ
สังเคราะหการปรับเปล่ียนบทบาทของสถาบันราชภัฏ พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏไดปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ 
ใหมีการพ่ึงพาตนเองมากขึ้นในเชิงงบประมาณ ทั้งน้ี ปรากฏชัดเจนในรูปของธุรกิจการศึกษา ซึ่งสงผลใหเกิดการ
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ดําเนินงานในลักษณะของศูนยการศึกษานอกสถาบันหรือวิทยาเขตจํานวนมาก ไดทําใหวัฒนธรรมการทํางาน
เปล่ียนแปลงจากการทํางานเพ่ืออุดมการณตามปรัชญาสถาบัน ไปสูการทํางานที่ตองการความกาวหนา และมี
ผลตอบแทนเปนแรงจูงใจในการทํางาน รวมท้ัง พบชองวางของรอยตออายุระหวางกลุมบุคลากร ซึ่งอาจทําใหไม
สามารถถายทอดอุดมการณ ประสบการณ และแนวคิดขององคการตอไปได หากไมมีการจัดการที่เหมาะสม ทั้งน้ี 
จะสงผลตอความจางคลายในภารกิจของมหาวิทยาลัย   ที่มุงทองถิ่นเปนหลัก  และอาจมีรูปแบบแตกตางไปจาก
ลักษณะที่พึงประสงคได และนภดล พูลสวัสด์ิ (2551) ไดศึกษา ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการบริหารจัดการพบวา  กลยุทธ คือ เรงรัดพัฒนา ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ โดยจัดโครงสรางการบริหาร ใหเปนองคการขนาดเล็ก แตมีคุณภาพ ได
มาตรฐาน ทันสมัย คลองตัวในการดําเนินภารกิจโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ Mc. Kee (1991) ได ศึกษาเรื่อง 
แบบพฤติกรรมความเปนผูนําของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา พบวา ผูนําที่ใชพฤติกรรมความเปนผูนําแบบเนน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทําใหทีมคณาจารยมีความพึงพอใจในงานของคณะวิชายิ่งขึ้น และผูนําที่วางตัว
เปนผูคอยชวยเหลืออํานวยความสะดวกมอบหมายความรับผิดชอบแกผูรวมงาน เปดชองทางในการสื่อสารแบบ
สองทาง และผูนําแบบเนนงาน จะทําใหเกิดความพึงพอใจตอคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
                  สรุปไดวา   การดําเนินงานดานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยน้ัน ตองมีขอบขาย
การดําเนินงานที่สําคัญ คือ  มีการบริหารจัดการศึกษาอุดมศึกษาตามหลักธรรมภิบาล    การดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 ดาน อยางมีดุลยภาพ  มีการประสาน   ความรวมมือรวมพลังจาก
ทุกภาคสวนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู  มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเงินและ
งบประมาณ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาควรมุงเนนที่การนําผลมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  
จัดโครงสรางการบริหาร ใหเปนองคการขนาดเล็ก แตมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทันสมัย คลองตัว  มีการกระจาย
อํานาจอยางเปนระบบ มีการทํางานเปนทีมและมีการมีสวนรวมของผูมี สวนไดสวนเสีย   เนนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน 
                   จะเห็นไดวา บทบาทหนาที่ตามวัตถุประสงคหลักทั้ง 8 ดาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก การให
การศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  การวิจัย  การใหบริการวิชาการแกสังคม  การปรับปรุง ถายทอด  
และพัฒนาเทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู   การบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย     มีความสําคัญและเปนภารกิจหลักที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏตองดําเนินการภายใต 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งจุดมุงหมายที่สําคัญที่สุดคือใหโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและมุงพัฒนาทองถ่ิน ทั้งน้ี เช่ือไดวาหากมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถดําเนินการตามบทบาท
ภารกิจดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพก็จะสามารถชวยยกระดับชีวิตและคุณภาพของประชาชนในชุมชนทองถิ่นได
อันจะสงผลใหการพัฒนาประเทศสามารถพัฒนาไดอีกทางหน่ึง 
 

5.  บริบทและปจจัยภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
          ผูวิจัยขอนําเสนอบริบทและปจจัยภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ในหัวขอตางๆตามลําดับ ดังน้ี     
1) ความเปนมาและสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ    2) สภาพการปฏิบัติตามวัตถุประสงคหลัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ทั้ง 8 ดาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 3) ประเด็น
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวช้ีวัด 4) ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 5) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก   6) ผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ    
         5.1   ความเปนมาและสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
                  5.1.1 ประวัติการกอต้ัง 

           เมื่อวันที่  26  สิงหาคม 2539 และวันที่  20  เมษายน 2540 ไดมีมติจากคณะรัฐมนตรีใหจัดต้ัง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นในทองถิ่น ซึ่งไดจัดต้ังสถาบันใหม 5 แหงไดแก โดยอนุมัติใหมีการจัดต้ัง
สถาบันราชภัฏใหม 5 แหง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก 1) สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ  2) สถาบันราชภัฏ
รอยเอ็ด  3) สถาบันราชภัฏชัยภูมิ   4) สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ  5) สถาบันราชภัฏนครพนม โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดมีการศึกษาเลาเรียนใกลบาน และเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาแก
ประชาชนทุกคนใหมีสิทธิเสมอภาคทางการศึกษาเทาเทียมกันทั่วประเทศและเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อันมีผลใหสถาบันราชภัฏกาฬสินธุไดรับการยกฐานะ เปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  
และมีสภาพเปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนอิสระของตนเองมี
ความคลองตัว และมีเสรีภาพทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุเริ่มกอต้ังมหาวิทยาลัยในระยะแรกน้ัน 
(พ.ศ. 2539) มีช่ือวาโครงการจัดต้ังสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ  ซื่งอยูในความรับผิดชอบของสถาบันราชภัฏอุดรธานี
ตอมา นายนพพร โฆสิระโยธิน ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการไดขอยายกลับไปปฏิบัติราชการท่ีสถาบันราชภัฏ
อุดรธานีทางสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏจึงไดแตงต้ังให   นายสหัส หาญสินธุ รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม  มาปฏิบัติหนาที่แทน โดยในปการศึกษา 2544 ไดเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ   และรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
(หลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน)ในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร (อนุปริญญา)   การศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา  
คอมพิวเตอรศึกษาและการจัดการทั่วไป  รวมท้ังรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2544 ไดยกฐานะโครงการจัดต้ังสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ เปนสถาบันราชภัฏกาฬสินธุตามพระราช
กฤษฎีกาจดัต้ัง พรอมกับสถาบันราชภัฏใหมอีก 4 แหง จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
โดยแบงเปน 2  คณะ และ 4   สํานัก คือ  คณะวิชาการศึกษาทั่วไป   คณะวิทยาการวิชาชีพ สํานักงานอธิการบดี 
สํานักสงเสริมการเรียนรู สํานักวิจัยและพัฒนาทองถิ่น และสํานักกิจการนักศึกษา เปดสอน 2 สาขาวิชาไดแก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาการจัดการเรียนมี 4 ระดับ อนุปริญญา  ปริญญาตรี 4 ป   ปริญญาตรี 2 ป (หลัง
อนุปริญญา)   และประกาศนียบัตรบัณฑิต (การจัดและประเมินโครงการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ) ปการศึกษา 2544 ไดเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (หลักสูตร
การศึกษาเพื่อปวงชน) ในระดับอนุปริญญาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรและการศึกษาปฐมวัยในระดับปริญญาตรี  
2 ป(หลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาประถมศึกษา คอมพิวเตอรศึกษาและการจัดการทั่วไป รวมท้ังรับสมัคร
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและประเมินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนหมูบานและ
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ชุมชนเมืองแหงชาติ    ปการศึกษา 2545 เปดสอนหลักสูตรปริญญา 4 ป ในภาคการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
(กศ.ปช.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรและหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  ปการศึกษา 2546 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ในภาคปกติโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2548  เปดสอนหลักสูตร ประกาศณียบัตร การบริหารการศึกษา และวิชาชีพครู
ปจจุบัน    ขอมูลพ้ืนฐานจากแผนปฏิบัติราชการ  ป  พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  มีดังน้ี โครงสราง
สวนราชการในมหาวิทยาลัย ป 2549  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ไดแก 1) สํานักงานอธิการบดี 
ประกอบดวย กองกลาง และกองนโยบายและแผน  2) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอบดวย สํานักงาน
คณบดี  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และ ภาควิชาศิลปศาสตรอัตรากําลัง 1) บุคลากรสายผูสอน  56  คน  
แยกเปน ขาราชการครู  19   คน   พนักงานราชการ 21  คน   อาจารยอัตราจาง  16  คน บุคลากรสายสนับสนุน  23  
คน แยกเปน ขาราชการพลเรือน 1 คน  2) พนักงานเจาหนาที่ 22  คน  รวมท้ังสิ้น  79  คน   สีประจํามหาวิทยาลัย 
คือสีมวง – ขาว  ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนมะหาดดอกไมประจํามหาวิทยาลัยดอกตะแบก  ที่ต้ังปจจุบัน
เลขท่ี 13 หมู 14  ตําบลสงเปลือย  อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ  46230   เว็ปไซต www.ksu.ac.th    

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
                  5.1.2  ปณิธาน       ภาคภูมิถิ่นอีสาน  แหลงวิชาการชุมชน  สรางคนดีมีคุณธรรม 
                5.1.3  ปรัชญา       คุณธรรมนําการศึกษา  คือ  การพัฒนาที่ยั่งยืน 
                  5.1.4  วิสัยทัศน     ใหโอกาสอุดมศึกษาแกผูแสวงหาโอกาส  
                  5.1.5  คําขวัญ        “ภาคภูมิถิ่นอีสาน แหลงวิชาการชุมชน สรางคนดีมีคุณธรรม”      

      5.1.6  ปรัชญา        “คุณธรรมนําการศึกษา คือการพัฒนาที่ยั่งยืน”   
      5.1.7  ตราสัญลักษณ 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 8  ภาพถายทางอากาศพ้ืนที่ 
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

ภาพท่ี 9 ภาพอาคารหอพักนักศึกษา 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

 ภาพท่ี 10  ภาพตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
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              ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย  พระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9  เปนรูปพระที่
น่ังอัฐทิศประกอบดวยวงจักร  กลางวงจักร  มีอักขระเปน อุ หรือเลข  9  รอบ วงจักร มีรัศมีเปลงออกโดยรอบ  
เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตร 7 ช้ัน  ต้ังอยูบนพระที่น่ังอัฐทิศ  แปลความหมายวา  ทรงมีพระบรมเดชานุภาพใน
แผนดิน  โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี  ไดเสด็จประทับเหนือพระที่น่ังอัฐทิศ  สมาชิกรัฐสภา
ถวายนํ้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด  สีของสัญลักษณตราประจําสถาบันมี 5  สี คือ สีนํ้าเงิน แทนคา สถาบัน
พระมหากษัตริย ผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  สีเขียว แทนคา แหลงที่ต้ังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 40 แหง ในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางปญญาสีสม 
แทนคา ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่กาวไกล 40  มหาวิทยาลัย  สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์
ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      
                    5.1.8    พันธกิจ  มาตรา  8  ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ไดบัญญัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไวเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามมาตรา 7   ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุจึงไดกําหนดพันธกิจใหสอดรับดังตอไปน้ี   1)  แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ  บนพ้ืนฐาน
ของภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูอันมีคุณคาและเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  2) สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี ใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง ดําเนิน
ชีวิตดวยปญญา   สํานึกในความเปนไทย  มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เผชิญปญหาและพัฒนาการดําเนินชีวิต ตลอดการประกอบอาชีพอยางเหมาะสมกับยุคสมัย  3) เสริมสรางความรู
ความเขาใจในระดับคุณคา  ความสํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ  ใชทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมเปนทุนการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและของชาติโดยรวม  4) เสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครู  สราง และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  5) สรางเสริมเครือขายความรวมมือ และชวยเหลือ
เก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ชุมชน องคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ  เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น               
6) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งการจัดการการบํารุงรักษา  และการใชประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  7) ศึกษาวิจัย  สงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    5.1.9    วัตถุประสงค  ไดแก  1) ผลิตบัณฑิตใหมีความโดดเดนทั้งจริยธรรมและวิชาการในสาขา
วิชาชีพ  2) วิจัย  พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพ่ือใหสังคมเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน   3) การบริการ
วิชาการเพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู  4) อนุรักษ  ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับ
ระดับสากล  5) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติใหไดคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพ  6) พัฒนาบุคลากรองคกรปกครองทองถ่ินและพัฒนาผูนําชุมชนและเสริมสรางความเขาใจ
ใหแกประชาชนในการปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย  7) พัฒนาโครงการตามแนวพระราชดําริใหเปน
ศูนยศึกษาการพัฒนาเพ่ือเปนแหลงเรียนรูครบวงจร 
                   5.1.10   เปาประสงค  มีดังน้ี 1) บัณฑิตทุกคนเปนคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีความโดดเดนใน
สาขาวิชาชีพทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติสามารถสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย  2) เปดการศึกษาเพ่ิมเติมในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิศวกรรมศาสตร  (คอมพิวเตอร สิ่งแวดลอม โยธา พลังงาน) สาขาครุศาสตร  สาขา
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การทองเที่ยว  และบัณฑิตศึกษา   3) มีเครือขายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  4) เปนผูนําในการวิจัย  บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี         
5) เปนผูนําดานศิลปวัฒนธรรมภูไทและเปนแหลงอางอิงในระดับสากล  6) เปนสถาบันช้ันนําในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรองคกรปกครองทองถิ่น 7) เปนศูนยศึกษาการพัฒนาดงโตงโตนตามแนว
พระราชดําริ 
                   5.1.11  นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ไดแก  1) สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการมหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นโดยสมบูรณ  ที่มุงความเปนเลิศทางวิชาการ
บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญาสากล 2) สงเสริมการผลิตบัณฑิตที่ไดมาตรฐาน
คุณภาพ  มีความรูคูคุณธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคม 3) สงเสริม  สนับสนุนการวิจัย สรางองค
ความรูใหม  พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เพ่ือแกปญหาและช้ีนํา
สังคม  4) สงเสริมการผลิต  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเปนวิชาชีพช้ันสูง  5) สงเสริม  พัฒนาและเรงรัดการสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรอื่นทั้ง
ในและตางประเทศ  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการแกสังคม  6) สงเสริมการทํานุบํารุงและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม  7) สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการ  การทํานุบํารุงรักษา  การใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

       5.1.12   กลยุทธมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 1) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการ ของทองถ่ินและประเทศ 2) สรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและเอกชน   3)  เนนการผลิต
บัณฑิตในสาขาท่ีขาดแคลน   4) พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  5) สนับสนุนเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม         
6) แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  7) ใหบริการวิชาการแกชุมชน   8) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสราง
โอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต   9) ผลิต พัฒนาและสงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ  10) สงเสริม ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   11) เปนแหลงเรียนรู
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  12) สนับสนุนกิจการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ, 2548-2549) 
                   5.1.13   ขอมูลพ้ืนฐาน 

              (1)  อาคารและสิ่งกอสราง    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (2550ก) ไดนําเสนอวา ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุมีอาคารสิ่งกอสรางดังนี้ 
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ตารางที่ 1  แสดงอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ลําดบัที่ ประเภทอาคาร จาํนวน ลักษณะอาคาร/พ้ืนทีใ่ชสอย

อาคารชัว่คราว

1
อาคารอาํนวยการ 1 หลัง อาคาร คสล. ชัน้เดยีว / พืน้ที ่ 130  ตรม.

3
อาคารหอสมดุ 1 หลัง อาคาร คสล.ชัน้เดยีว  / พืน้ที ่40 ตรม.

หองคณบด,ี หองเอกสารการพมิพ /พืน้ที ่ 585 ตรม.

4
อาคารเรยีน 3 หลัง อาคาร คสล.ชัน้เดยีว ประกอบดวยหองเรยีน,

หององคการนักศกึษา /  พืน้ที ่ 400 ตรม.

5
อาคารโรงฝกงาน 1 หลัง อาคาร คสล.ชัน้เดยีว /  พืน้ที ่ 288 ตรม.

6
อาคารศูนยอาหาร 1 หลัง อาคาร คสล.ชัน้เดยีว  /  พืน้ที ่ 1,200 ตรม.

อาคารถาวร

1
อาคารเรยีนรวม 1 หลัง อาคาร คสล. 5 ช้ัน /  พืน้ที ่ 11,015 ตรม.

2
บานพกัอาจารย 27 หลัง อาคาร คสล. บานเดีย่ว / พืน้ที ่ 85 ตรม./หลัง

4
บานพกัเจาหนาที่ 6 หลัง อาคาร คสล. ชัน้เดยีว  พืน้ที ่67 ตรม./หลัง

5 อาคารศูนยวิทยบรกิาร
1 หลัง อยูระหวางดาํเนินการกอสราง

6 อาคารศูนยภาษาและคอมพงิเตอร 2 หลัง อยูระหวางการดาํเนินการกอสราง

7 หอพกันักศึกษา 1 หลัง งบประมาณจากเงนิกูการเคหะแหงชาติ

8 อาคารกจิการนักศกึษาฯ 1 หลัง อยูระหวางดาํเนินการกอสราง

9 อาคารปฏบัิตกิารวิทยาศาสตร 2 หลัง อยูระหวางดาํเนินการกอสราง

 
               2) บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุมีบุคลากรที่เปนขาราชการ

ประจําและลูกจางช่ัวคราวดังน้ี 
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนบุคลากรและลูกจางช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
 

ป. เอก ป. โท ป. ตรี ตํ่ากวา ป.ตรี รวม

1. อาจารย 46 10 56

  -  ขาราชการ
19 - - 19

  -  พนักงานราชการ
- 21 - 21

  -  อตัราจาง
- 6 10 - 16

2. บคุลารกรสายสนับสนุน 1 7 16 23

  -  ขาราชการ
- 1 - - -

  -  อตัราจาง
- 7 16 23

รวม 0 47 17 16 79

จํานวน (คน)

ประเภทบคุลากร

 
 
 

  5.2 สภาพการปฏิบัติตามวัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ท้ัง 8 ดาน ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคหลักที่กําหนดไว 8 ดาน ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ไดแก  1) ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  
2) ดานการวิจัย  3) ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม  4) ดานการปรับปรุง ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี      
5) ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6)  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  7) ดานการ
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และ 8) ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังน้ี  

5.2.1 ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
                    ในดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาฬสินธุ (2548ก, 2549ก) พบวาในปการศึกษา 2548-2549 มีภารกิจในดานการผลิตบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยเปดสอนทั้งในระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวนนักศึกษา ดังน้ี 
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    ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

 
ป 2548 ป 2549  

สาขา 
 

โปรแกรม ภาค
ปกติ 

ภาค 
กศ.ปช. 

ภาค
ปกติ 

ภาค 
กศ.ปช. 

วิทยาศาสตร อนุปริญญาคอมพิวเตอร 
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมกอสราง 

32 
86 
17 
- 
- 

43 
- 
- 

18 

30 
- 

119 
17 
- 

28 
23 
- 
- 

19 

บริหารธุรกิจ อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ทรัพยากรมนุษย) 
ปริญญาตรี 2 ป บริหารธุรกิจ(คอมฯธุรกิจ) 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 

22 
10 
56 
- 

10 

- 
- 
- 

19 
51 

10 
- 

41 
- 
- 

- 
11 
26 
47 
83 

ศิลปศาสตร ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร 

26 
45 

- 
104 

17 
65 

- 
137 

การศึกษา อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย 
ปริญญาตรี 2 ป การศึกษาปฐมวัย 
ปริญญาตรี 2 ป คอมพิวเตอรศึกษา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

- 
- 
- 
- 
- 

56 
34 
56 

112 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
103 
30 
68 
42 

รวม 304 493 299 617 

 
                       นอกจากน้ี จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ของ 
สํานักงาน สมศ.  ( 2550) พบวา ดานคุณภาพบัณฑิต และดานหลักสูตรและการเรียนการสอน อยูในระดับ ดี โดย
ไดคะแนน 3.67 และ 3.89 ตามลําดับ และจากการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําป งบประมาณ 2550  สํานักงาน ก.พ.ร.  (2551) พบวา รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตอจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีปสุดทายและนักศึกษาที่ตกคาง  ไดคะแนน 3.2610 จํานวน
นักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคะแนน 1.000 และระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง
นํ้าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สํานักงาน สมศ.  ของสถาบันอุดมศึกษา ไดคะแนน 3.7104 สวนมาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต  ไดคะแนน 3.1640 โดยรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 4 ป  ไดคาคะแนน 2.7440   และรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา  คาคะแนนท่ีได  5.000  และระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต  คาคะแนนที่ได  



 106 

3.910  ในสวนจํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ   คาคะแนนที่ได  1.000 
                 5.2.2    ดานการวิจัย 
                             ในดานการวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (2548ก, 2549ก) พบวา ในปการศึกษา 2548-
2549  มีจํานวนงานวิจัย ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
 

ป 
จํานวน 

ป 2548 ป 2549 

1. งานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 11 เรื่อง 15 เรื่อง 
2. งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 4 เรื่อง 3 เรื่อง 

รวม 15 เรื่อง 18 เรื่อง 
 
 

            นอกจากน้ี จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ของ 
สํานักงาน สมศ. (2550) พบวา ดานการวิจัยและงานสรางสรรคอยูในระดับดี  ไดคะแนน 3.80 โดยไดรับ
งบประมาณงบอุดหนุน 50,000 บาท และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (2550ข) ไดรับสนับสนุนงบประมาณ
งานวิจัยจากภายนอกสถาบัน 3,145,000 บาท จากการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําป งบประมาณ 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. (2551) พบวา จํานวนโครงการวิจัยใหม  ไดคะแนน 5.000  สวน
มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค  ไดคะแนน 3.6720 โดยรอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา ไดคะแนน  5.000  และ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา ไดคะแนน 
5.000 สวนรอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจํา ไดคะแนน 1.000 

5.2.3   ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม   
                                ในดานการใหบริการวิชาการแกสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (2548ก, 2549ก)   พบวา 
ในปการศึกษา 2548-2549  มีจํานวนโครงการและงบประมาณดานการบริการวิชาการ ดังน้ี  
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณดานการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                  กาฬสินธุ 
 

ป 
ประเภท 

2548 2549 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการ 28 โครงการ 61 โครงการ 
2. จํานวนงบประมาณคาใชจายของสถาบัน 7,160 บาท 10,359.66 บาท 

 

             จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ของสํานักงาน 
สมศ.(2550) พบวา  มาตรฐานดานการบริการวิชาการอยูในระดับพอใช โดยไดคะแนน 3.42 นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (2550ข) พบวา มีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติ 3 แหลง คือ 1) ศูนยบริการคอมพิวเตอรเคล่ือนที่ (รถโมบายยูนิต) 2) ศูนยภูไทศึกษา และ 3) ศูนยศึกษา
เศรษฐกิจวัฒนธรรมพอเพียง และจากการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. (2551) พบวา มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  ไดคะแนน 4.7493 โดยรอย
ละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  ไดคะแนน 5.000 สวนจํานวนช่ัวโมงเฉลี่ย
ที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  ไดคะแนน 5.000  และ 4.3.3 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา 
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา ไดคะแนน 5.000 และจํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ไดคะแนน 4.000  สวนระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน  ไดคะแนน 5.000 
   5.2.4   ดานการปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี   
                               ในดานการปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน ยังไมมีความชัดเจนมากนัก แตจาก
การรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ของสํานักงาน สมศ. (2548) พบวา  จุด
ทาทายของมหาวิทยาลัย คือ ควรใชจุดแข็งของตนเองดานความสามารถทางเทคโนโลยีสรางงานและสรางรายได
ในพ้ืนที่จังหวัด โดยหาวิธีการที่จะใชศักยภาพของตนเองตอบสนองพ้ืนที่ และไดใหขอเสนอแนะวา    ดวย
ศักยภาพดานเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีอยู มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทําฐานขอมูลเพ่ือพัฒนารากฐานการคิด 
ความรู การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ สอดคลองกับสํานักงาน สมศ. (2550) ที่พบวา มีโครงการ ICT 
mobile unit เคล่ือนที่ และโครงการผลิตอิฐดินซีเมนตจากวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใชในการผลิต
อิฐดินซีเมนต ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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5.2.5 ดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                              ในดานการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (2548ก, 2549ข) ในป
การศึกษา 2548-2549 มีจํานวนโครงการและงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
 

ป 
ประเภท 

2548 2549 

1.กิจกรรมในการบํารุงศิลปวัฒนธรรม 64 กิจกรรม 56 กิจกรรม 
2.จํานวนงบประมาณในการอนุรักษพัฒนาและสราง
เอกลักษณและวัฒนธรรม 

17,093,000 บาท 17,172,082 บาท 

 
                              นอกจากน้ี จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ของ 
สํานักงาน สมศ. (2550) พบวา ดานการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับดีมาก ไดคะแนน 4.75  
นอกจากน้ี  จากการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป งบประมาณ 2550 
สํานักงาน ก.พ.ร. (2551)  พบวา  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดคะแนน 3.010 โดยรอยละ
ของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวน
โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  ไดคะแนน 1.000  สวนรอยละเฉล่ียของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ 
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด     ได
คะแนน 4.8374 และรอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ  ไดคะแนน 3.2021 
 5.2.6   ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
            ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมน้ัน  จากการรายงานการประเมินตนเอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (2550ข) พบวา มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในดานน้ีมากโดยทําการเปดโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมขึ้น และทุกๆปจะจัดใหมีกิจกรรมปลูกปาโดยรวมกับชุมชนและเครือขายรอบ
มหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม  และในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนงานวิจัยที่เก่ียวของกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถึง 7 โครงการ จากทั้งหมด 18 โครงการ นอกจากนี้ จากการรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ของสํานักงาน สมศ.(2550) พบวา มหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินการบริการวิชาการในหลายรูปแบบโดยภายในมหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยรวมกับชุมชน ทองถิ่น 
อนุรักษพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือปลูกปา ซึ่งสวนน้ีไดใชพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยประมาณ 6-700 ไร จากที่มีอยู 
2,000 กวาไร การปลูกปาน้ีไดดําเนินการติดตอกันมาเปนเวลา 4 ป โดยมีการต้ังเปาหมายแตละปอยางชัดเจน 
นอกจากการปลูกปาชุมชนแลวมหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการดานการอนุรักษปาเพ่ือใหเปนแหลงทรัพยากรของ
ทองถ่ินและและแหลงเรียนรูธรรมชาติทั้งการอนุรักษพืชพรรณ และการปลอยใหสภาพธรรมชาติของปายังคงอยู
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โดยไมถูกรบกวนเพื่อจะไดใชเปนแหลงศึกษาสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติ โครงการน้ีไดรับการสนับสนุนจาก
ชุมชน ทองถ่ินเปนอยางมาก                                        
 5.2.7   ดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
                                การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูนับวาเปนภารกิจแรกเร่ิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต
ปรากฏวา ในปการศึกษา 2548-2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (2548ก, 2549ก) มีภารกิจในดานการผลิต
บัณฑิตมีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา มีการจัดการศึกษาเฉพาะภาค กศ.ปช. ใน 4  สาขาวิชาเทาน้ัน คือ 
ระดับปริญญาตรี 2 ป สาขาการศึกษาปฐมวัย   ระดับปริญญาตรี 2 ป สาขาคอมพิวเตอรศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนอก สวนภาคปกติไม
มีการจัดการศึกษา  อยางไรก็ดีในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยไดเปดทําการสอนในสาขาวิชาครู 5 ป ใน 2 
สาขาวิชา คือ การปฐมวัย และคอมพิวเตอรศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ, 2550ก) 

5.2.8    ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
                                ในดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยน้ัน จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ของสํานักงาน สมศ.(2550) พบวา  ในมาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
อยูในระดับดีมาก ไดคะแนน 4.91  และในมาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ อยูในระดับดี ไดคะแนน 4.00
นอกจากน้ี จากการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป งบประมาณ 2550 
สํานักงาน ก.พ.ร (2551)  พบวา มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ไดคะแนน 3.768  โดยระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง    ไดคะแนน  
4.0857 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดคะแนน 4.6752   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงคะแนนนํ้าหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ไดคะแนน 3.2520  มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพ ได
คะแนน 2.8860 โดย รอยละของระดับความพึงพอใจผูรับบริการ  ไดคะแนน 3.1620 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ไดคะแนน 3.0000 และระดับ
ความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา ได 2.0000สวนมิติที่ 3  มิติ
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ไดคะแนน 2.8610   โดยรอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณ
รายจายลุงทุน  ไดคะแนน  1.000  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา  ไดคะแนน  2.9340   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ไดคะแนน  4.4093  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต  ไดคะแนน 4.000   และมิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร ไดคะแนน 3.3635  โดยระดับคุณภาพ
ของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ไดคะแนน 4.3652 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา  ไดคะแนน 3.000  รอยละของการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา  ไดคะแนน 5.000รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  
ไดคะแนน  1.000   ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา คา
คะแนนที่ได  3.750  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  ดานนักศึกษา บุคลากร และ
หลักสูตร  ไดคะแนน 4.600  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
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นักศึกษา  สําคัญ  ไดคะแนน 5.000  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญ  ไดคะแนน  2.000  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  สําคัญ ได
คะแนน  1.9230 
        5.3 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวชี้วัด 
                    5.3.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหมีความโดดเดนทั้งจริยธรรมและวิชาการในสาขาวิชาชีพ 
เปาประสงค  คือ บัณฑิตเปนคนดีที่พึงประสงคของสังคมมีความโดดเดนในสาขาวิชาชีพสามารถสรางช่ือเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด  จํานวน  16  ตัวช้ีวัด ไดแก  1) จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม 2) จํานวนนักศึกษาที่คงอยู  
3) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 4) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป หลังจากจบการศึกษา 5) รอยละความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  6) 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แกนักศึกษาตอป 7)  รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตอนักศึกษาทั้งหมด  8) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
อาจารยจํานวนอาจารยประจํา  9) สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยตออาจารยประจํา 10) สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี โท เอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 11) มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน  12) มีระบบและกลไกการพัฒนา ปรับปรุงและบริหารหลักสูตร13) รอยละของหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐาน
ตอจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 14) จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง ตอป 15) รอยละของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
16) มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  กลยุทธ  ไดแก    
1) จัดระบบเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและวิชาการแกนักศึกษาทุกคนอยางตอเน่ือง  2) จัดหาและพัฒนา
บุคลากรตามมาตรฐานอุดมศึกษาและพัฒนาใหมีศักยภาพสูงสุด  3) สรางและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ   4) จัดระบบการสงเสริมและเผยแพรผลงานของอาจารย  นักศึกษา  และศิษยเกา 
          5.3.2  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูนําชุมชน  ผูนําศาสนาและ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปาประสงค  คือ เปนศูนยกลางการบริการวิชาการของทองถิ่น ตัวช้ีวัด   
จํานวน 14  ตัวช้ีวัด  ไดแก  1) จํานวนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  2) จํานวนผูเขารับการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) รอยละของผูเขารับการพัฒนาที่นําความรูไปใชในการพัฒนา
งานในหนาที่  4) รอยละของผูเขารับการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จในการนําความรูไปใช 5) รอยละของ
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 6) จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาผูนําชุมชน ผูนําศาสนา
และประชาชนในทองถ่ิน  7) จํานวนผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและประชาชนท่ีเขารับการพัฒนา   8) จํานวน
กิจกรรม/โครงการที่พัฒนาผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและประชาชนในทองถิ่น  9) จํานวนผูนําชุมชน ผูนําศาสนา
และประชาชนที่เขารับการพัฒนา 10) จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับทองถิ่น 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  12) รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตอกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการทั้งหมด 13) รอยละของระดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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14) รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา  กลยุทธ ไดแก  1)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  2) พัฒนาผูนําชุมชน  ผูนําศาสนา  และประชาชน
ในทองถ่ิน  3)  พัฒนาผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4)  สงเสริมการเรียนรู การประกอบอาชีพการดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                5.3.3  ประเด็นยุทธศาสตรที่   3  ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  เปาประสงค  คือ   เปนผูนําในการ
วิจัยและงานสรางสรรค  ถายทอดเทคโนโลยีในทองถ่ิน  ตัวช้ีวัด จํานวน 8  ตัวช้ีวัด  ไดแก 1) จํานวนโครงการวิจัย
ใหม 2) จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการ  3) จํานวนโครงการวิจัยที่จะแลวเสร็จ  4) มีการพัฒนาระบบ
และกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  5) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา 6) รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา  7) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา  8) มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค กลยุทธ  ไดแก    1)  
สงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยสรางผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 2)  ผลักดัน  สงเสริม
สนับสนุนใหมีการเผยแพรและใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ              
3) จัดระบบการบริหารงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีใหไดทั้งปริมาณและคุณภาพ 
                5.3.4  ประเด็นยุทธศาสตรที่  4   ศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น   เปาประสงค  คือ  เปน
ศูนยการเรียนรู  วัฒนธรรมทองถิ่น  ตัวช้ีวัด  จํานวน 10  ตัวช้ีวัด  ไดแก  1) จํานวนโครงการวิจัยที่เก่ียวของกับ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น 2) มีผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรูหรือสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 3) จํานวนเครือขายศิลปวัฒนธรรมภูไทระดับทองถิ่น 4) จํานวนเครือขายศิลปวัฒนธรรมภูไท
ระดับสากล  5) จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินงานรวมกับเครือขาย  6) จํานวนผูเขาเยี่ยมชมศูนยภูไทศึกษา 7) จํานวน
โครงการศิลปวัฒนธรรม  8) จํานวนผูเขารวมโครงการ  9)  รอยละของกิจกรรม/โครงการในการอนุรักษและ
เสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา10) รอยละของคาใชจายและ
มูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินงาน  กลยุทธ  ไดแก  
1)  วิจัยเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 2)  สรางเครือขายทางศิลปวัฒนธรรมภูไทในระดับทองถิ่นและระดับ
สากล  3)  สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางตอเน่ือง 
                5.3.5 ประเ ด็นยุทธศาสตรที่  5  สนับสนุนสง เส ริมโครงการอัน เ น่ืองมาจากพระราชดําริ                  
เปาประสงค  คือ เปนศูนยศึกษาการพัฒนาดงโตงโตนตามแนวพระราชดําริ  ตัวช้ีวัด จํานวน 8 ตัวช้ีวัด  ไดแก        
1) จํานวนงานวิจัยตามแนวพระราชดําริ  2) จํานวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยตามโครงการพระราชดําริ         
3) จํานวนงานวิจัยตามแนวพระราชดําริที่ไดมีการนําไปใชประโยชน  4) ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสืบ
สานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  5) จํานวนเครือขายความรวมมือที่ทําขอตกลงกับมหาวิทยาลัย              
6) จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการรวมกับเครือขาย 7) จํานวนศูนยที่มีการจัดต้ังทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  
8) จํานวนผูเขาศึกษา/เยี่ยมชมแหลงเรียนรู  กลยุทธ  ไดแก  1)  ศึกษาวิจัยบริบทของทองถิ่นตามแนวพระราชดําริ  
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2)  สรางเครือขายเพ่ือสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ  3)  สรางแหลงเรียนรูและเผยแพรการดําเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชดําริ 
                5.3.6  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  เปาประสงค  คือ  เปน
มหาวิทยาลัยที่พัฒนาสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง ตัวช้ีวัด  จํานวน 7  ตัวช้ีวัด ไดแก  1) ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล 2) ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย   3) รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 4) ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง  5) การพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู  6) ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 7) จํานวนรายรับของมหาวิทยาลัยในการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพใน
นามมหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา  กลยุทธ  ไดแก 1)  พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในภูมิภาค  
2)  จัดต้ังหนวยงานใหมหรือปรับปรุงหนวยงานตามความเหมาะสมภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง  3)  จัดหา
รายไดเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยที่พ่ึงตนเอง 
           5.4   ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (2550ก) ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรตาม
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร  โดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT  analysis  ซึ่งเปนขั้นตอนและสวนประกอบ
สําคัญของการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในไดแก  การวิเคราะหหาจุดแข็ง  
และจุดออนขององคกรสวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกไดแก การวิเคราะหหาขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่เปน
โอกาสและอุปสรรคตอการบรรลุวิสัยทัศนขององคกร   จากการพิจารณาขอมูลทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุไดผลการวิเคราะห  ดังน้ี 
          5.4.1 จุดแข็ง 
                           (1) มีความพรอมในดานอาคารสถานที่  ครุภัณฑ  สื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

           (2) นักศึกษาและครูอาจารยมีความใกลชิดผูกพันมีความเปนกันเอง 
           (3) บุคลากรมีความมุงมั่นตอผลสัมฤทธิ์สูงในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 

         5.4.2 จุดออน 
                           (1) ขาดแคลนบุคลากรท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
                           (2) หลักสูตรไมหลากหลายไมสอดคลองความตองการของผูเรียนและผูใช 
                           (3) นักศึกษามีจํานวนนอย 
                            (4) คุณภาพบัณฑิตยังไมเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
                            (5) การบริหารจัดการยังตองไดรับการพัฒนา 
                            (6) งานวิจัยยังไมมีความตอเน่ืองและเช่ือมโยงกับภารกิจอื่น 
                            (7) ขาดองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนมาตรฐานและองคความรูดานเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
                            (8) ขาดบุคลากรท่ีจะทํางานตามโครงการพระราชดําริ 
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        5.4.3 โอกาส 
           (1) รัฐบาลมีนโยบายศูนยการแพทยของโลกเปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยเปดทําการผลิตบัณฑิต
ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยตะวันออก 
                           (2) สถานการณการใชพลังงานของโลก  เปนโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตดานพลังงาน
ทดแทนและทําการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
          (3) การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันเปนโอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถจัด
การศึกษาและบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพบนขอจํากัดดานตาง ๆ   
          (4) มติ  ครม.  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2550  กําหนดกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิม จะทํา
ใหมหาวิทยาลัยแกปญหาเรื่องบุคลากร  สามารถดําเนินการไดตามพันธกิจดานตาง ๆ  ไดดีขึ้น                 
                            (5) มหาวิทยาลัยต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  ทางวัฒนธรรมทองถิ่น เปน
โอกาสใหสามารถสรางแหลงเรียนรูและพัฒนางานวิชาการระดับสากลบนรากฐานวัฒนธรรมทองถ่ิน 
                            (6) มหาวิทยาลัยต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ที่มีโครงการอันเน่ืองมากจากพระราชดําริจํานวนมาก  
สามารถนําไปสูการถักทอเครือขายโครงการพระราชดําริหลาย ๆ  โครงการ  ทําใหประชาชนไดรับประโยชนจาก
โครงการพระราชดําริอยางกวางขวาง 
                            (7) ในระยะ  5  ปขางหนา  จะมีขาราชการครูเกษียณอายุราชการจํานวนมาก  เปนโอกาสให
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตรเพ่ือทดแทนขาราชการดังกลาว 
                            (8) นโยบายรัฐบาลดานการทองเที่ยว  และมีแหลงทองเที่ยวจํานวนมากใกลมหาวิทยาลัย  เปน
โอกาสใหมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตสาขาการทองเที่ยวเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
                            (9)  การเปนนิติบุคคลทําใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวสูง 
                    5.4.4   ภัยคุกคาม 
          (1) นโยบายการจํากัดกําลังคนภาครัฐ 
                            (2) การเปดเสรีทางการศึกษา  การรับนักศึกษาจํานวนมาก ๆ  ขอมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงกวา
ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 
                            (3) คานิยมของสังคมทําใหนักศึกษาสวนใหญเลือกเรียนสายอาชีพและสถาบันการศึกษาที่ต้ังอยู
ในเขตเมือง 

            (4) ตลาดแรงงานสวนใหญตองการแรงงานระดับทักษะ 
5.5    ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก 

                    5.5.1   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ครั้งที่ 1  
                               สํานักงาน สมศ. (2547) ไดรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ ของสํานักงาน สมศ. เมื่อ 28-30 กันยายน 2547  ผลการประเมินดังกลาว พบวา 1) มหาวิทยาลัย
ไดรับการยอมรับจากทองถ่ินทั้งในระดับตําบลและระดับจังหวัด ในระดับตําบลมองเห็นวามหาวิทยาลัยไดชวยให
ลูกหลานในพ้ืนที่มีโอกาสไดรับการศึกษาสูงขึ้น  และไดนําความเจริญมาสูพ้ืนที่พรอมท้ังไดแสดงวาจะไมยินยอม
หากมหาวิทยาลัยจะไดรับผลกระทบที่อาจทําใหชุมชนตองสูญเสียมหาวิทยาลัยของเขาไป ในระดับจังหวัดเห็นวา
เปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ มีเครือขายมีวิทยากรและมีคณาจารยที่มีความสามารถ ผูบริหารมีภาวะผูนําสูง จึง
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ไดรับมอบหมายใหเปนแกนนําดําเนินงานสําคัญของจังหวัด เชน การจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัด การจัดทํา
ระบบ GIS ผูแทนระดับจังหวัดยังเสนอแนวคิดวานาจะมีสํานักงานของมหาวิทยาลัยที่ตัวจังหวัดเพ่ือจะได
ประสานงานกันใกลชิดยิ่งขึ้น 2) ผูจบการศึกษาสวนใหญในพ้ืนที่ตําบลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย แตบางสวน
ในตําบลและในระดับจังหวัดไปศึกษาตอในจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดมหาสารคาม ขอนแกน สกลนคร สาเหตุ
ที่ไมเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุเน่ืองจาก มหาวิทยาลัยไมมีสาขาท่ีตองการเรียน เชน ภาษาอังกฤษ 
เคมี  พ้ืนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางไปจังหวัดอื่นสะดวกกวา มหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสัมพันธไมเพียงพอ  3) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในลักษณะของการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่นโดยมีผลงานเชิงประจักษและไดรับการยอมรับ เปนตนวา การใหความสําคัญตอพ้ืนที่โดยรับ
นักเรียนที่ประสงคจะเขาเรียนในมหาวิทยาลัยเขาเรียนทั้งหมด  โดยมีผู นําระดับตําบล  และอบต. ชวย
ประชาสัมพันธในเร่ืองการรับนักศึกษาใหมหาวิทยาลัย มีผูนําระดับตําบลเขารวมเปนกรรมการและที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยและขอเสนอของประชาชนผานทางกรรมการและที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย การเปดโอกาสให
ประชาชนในพื้นที่รวมดําเนินการในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชน โครงการปลูกปาชุมชน โครงการลงขวงโส
กันกินปนขาวจี่ มหาวิทยาลัยใชพ้ืนที่ของทองถ่ินดําเนินการวิจัยในลักษณะ PAR เพ่ือแกปญหาเรื่องความยากจน  
มีการรวมทําแผนพัฒนาพ้ืนที่กับตําบลและจังหวัด ใหความรูแกประชาชนในเรื่องการพัฒนาอาชีพมีอาจารยเปน
วิทยากรเรื่องตางๆแกชุมชน ผูบริหาร คณาจารยเขากับประชาชน ผูนําระดับตําบล และระดับจังหวัดไดดี 
ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของมหาวิทยาลัย  4) กลุมผูดําเนินการพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งไดแก
คณาจารย ลูกจางวัยหนุมสาว มีความต้ังใจสูงในการทํางานเพ่ือมหาวิทยาลัย มีพันธะทางจิตใจกับมหาวิทยาลัย
และทํางานอยางมีความสุข ไฟแรง เสียสละ ใชวิกฤตเปนโอกาส ทํางานเปนทีม อยูกับแบบครองครัว และพรอม
จะเรียนรู 5) กลุมนักศึกษามีศรัทธาในมหาวิทยาลัย ผูบริหารและคณาจารย และไดแสดงใหเห็นถึงความตองการ
ในการที่จะใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับกวางขวางขึ้น ความรักและศรัทธาตอสถาบันไดแสดงออกโดยการ
เสนอวาหากมหาวิทยาลัยมีขอจํากัดในการประชาสัมพันธเพ่ือใหมีผูมาศึกษาตอมากขึ้น นักศึกษาสวนใหญจะ
อาสาทําเรื่องน้ีใหแกสถาบันเองนอกจากน้ีมีขอเสนอแนะท่ีตองพัฒนาเรงดวน คือ 1) การจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณและดานบุคลากรตอหนวยงานที่เก่ียวของ โดยใหมีผล
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมภายในปงบประมาณ 2549    2) การนําขอเสนอแนะจากการประเมินในครั้งน้ีไปจัดวาง
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยแลวจัดทําคูมือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ
ทันเวลาที่จะสามารถนําไปใชในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไดทันในปการศึกษา 2548  3. การจัดทําวิจัย
สถาบันที่เปนประโยชนตอการวางแผนยุทธศาสตรและการดําเนินงานตามแผนอยางมีคุณภาพ  โดยเฉาพะอยางยิ่ง
การสํารวจหาความตองการการศึกษาของชุมชนและผูเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การดําเนินงาน
ในสวยน้ีสามารถดําเนินการไดทันทีและควรแลวเสร็จกอนที่จะเริ่มตนปการศึกษา 2548    
  5.5.2   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกคร้ังที่ 2 

               สํานักงาน สมศ. (2550) ไดรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ ของสํานักงาน สมศ. เมื่อ 30-31  ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2549  ผลการประเมินดังกลาว พบวา 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้ง 7  มาตรฐานอยูในระดับดี (4.06) ในจํานวนน้ีมีการดําเนินงานที่ไดมาตรฐานระดับดี
มาก อยู 2 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (4.75) มาตรฐานดานการพัฒนา
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สถาบันและบุคลากร (4.91) การดําเนินงานไดมาตรฐานระดับดี 4 มาตรฐานประกอบดวยมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต (3.67)  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค (3.80) มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน(3.89)  
มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ  (4.00)  สวนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการอยูในระดับพอใช 
(3.42) ซึ่งวามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุไดรับการรับรอง นอกจากน้ีไดมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเรงดวน 
ดังน้ี  1) การเรงพัฒนาบุคลากรท้ังทางดานคุณวุฒิปริญญาเอก และสนับสนุนการทําผลงานเพ่ือใหมีตําแหนง
วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 2) การลดจํานวน
นักศึกษาภาคปกติอยางตอเน่ืองของมหาวิทยาลัยเปนความกังวลใจของทุกฝายทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ซึ่งทุกภาคสวนเห็นควรมีการใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายสามารถเขาถึงนักเรียนและผูปกครอง 3) การนํา
พันธกิจที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาแปลเปนแนวทางการดําเนินงานยังไม
ครอบคลุมพันธกิจบางประการอยางเปนระบบ ไดแก พันธกิจในมาตรา 8 (4) การเรียนรูและการเสริมสรางความ
เขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนเพ่ือเปนประโยชนของทองถิ่นโดยสวนรวม4) การพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานคุณภาพของมหาวิทยาลัยบูรณาการ
ไปสูวิถีการทํางานปกติไดในที่สุด  5) การดําเนินงานในทุกมาตรฐานยังไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกมาใชในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และประเมินการปรับปรุงพัฒนาอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในเรื่องน้ีและเริ่มมีโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมหลังจากที่ไดรับผลการประเมินครั้งน้ี 

           สรุปไดวา  การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทั้ง 2 ครั้ง มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุเปนอยางมาก แมผลจากการประเมินทั้ง 2 ครั้ง จะผานเกณฑอยูในระดับดี และไดรับการรับรอง แตก็มี
ขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงอีกจํานวนมากซึ่งจําเปนที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวน 
         5.6    ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

      ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 7 ดังน้ี 
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ตารางที่ 7   ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ประจําป 
       งบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 

 
มิติท่ี ตัวชี้วัด ป 2548 ป 2549 ป 2550 

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 3.7811 3.7436 3.768 
1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักใน
การบรรลุ เป าหมายตามแผนปฏิบั ติราชการของ
กระทรวง   

4.0473 4.7472 4.0857 

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

4.7778 4.3280 4.6752 

 

3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการ
บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ต า ม แ ผนปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา   

* 3.6293 3.2520 

 3.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตอจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีป
สุดทายและนักศึกษาที่ตกคาง   

* * 3.2610 

3.2 จํานวนศูนยการเรียนรูตามโครงการพระราช 
ดําริที่มีการจัดต้ังทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย   

* * 3.0000 

3.3 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม   

* * 4.0000 

3.4  จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   

* 1.0000 1.0000 

 

3.5 จํานวนโครงการวิจัยใหม  * 5.0000 5.0000 
 4. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการ

บรรลุมาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  ของสถาบันอุดมศึกษา  
* 3.2940 3.7104 

 4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    * 1.6804 3.1640 
 4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางาน

หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป   
* 1.0000 2.7440 

 4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา    

* * 5.0000 

 4.1.3 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต   5.0000 * 3.9100 
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ตารางท่ี 7   ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ประจําป 
                   งบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 (ตอ) 
 

มิติท่ี ตัวชี้วัด ป 2548 ป 2549 ป 2550 
 4.1.4 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยอง  ในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือดานอื่นที่เก่ียวของ
กับคุณภาพ บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ    

* * 1.0000 

 4.2  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค    * 3.7972 3.6720 
 4.2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจํา   

* 1.0000 5.0000 

 4.2.2  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา  

* 5.0000 5.0000 

4.2.3  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจํา   

5.0000 5.0000 1.0000 

4.3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    * 3.3799 4.7493 
4.3.2  จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ตออาจารยประจํา   

* * 5.0000 

4.3.3 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา   

* 2.0943 5.0000 

 

4.3.4 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   

* * 4.0000 

 4.3.5 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน   

* 5.0000 5.0000 

 4.4  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม * 5.0000 3.0100 

 4.4.1 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม

5.0000 5.0000 1.0000 
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ตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด   
ตารางท่ี 7   ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ประจําป 
                   งบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 (ตอ) 
 

มิติท่ี ตัวชี้วัด ป 2548 ป 2549 ป 2550 
 4.4.2 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือ 

กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด   

* * 4.8374 

 4.4.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ   

* * 3.2021 

 5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล * * - 
มิติท่ี 2     มิติดานคุณภาพ 3.7375 4.7333 2.8860 
 1. รอยละของระดับความพึงพอใจผูรับบริการ   3.4750 5.0000 3.1620 
 2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ี

กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง   
3.0000 4.0000 3.0000 

 3. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา   

* 4.0000 2.0000 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 3.5854 3.5060 2.8610 
 1.  รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน    * 5.0000 1.0000 
 2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา    
4.5000 1.0000 2.9340 

 3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ
ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา   

4.16000 3.5714 4.4093 

 4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   * * 4.0000 
มิติท่ี 4  มิติดานการพัฒนาสถาบัน  4.0200 4.4750 3.3635 
 1. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย

หรือสถาบัน   
5.0000 4.0000 4.3652 

 2. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

* * 3.0000 
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ตารางท่ี 7   ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ประจําป 
                   งบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 (ตอ) 
 

มิติท่ี ตัวชี้วัด ป 2548 ป 2549 ป 2550 

 3. รอยละของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา   * * 5.0000 
 4. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา     
* 1.0000 1.0000 

 5. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา  

3.2000 4.4000 3.7500 

 6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐาน 
ขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร     

4.0600 5.0000 4.6000 

 7. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา   

* * 5.0000 

 8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   

* * 2.000 

 9. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
ทั้งหมด 

* * 1.9230 

 10. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    * * 3.000 
รวม 3.7930 4.0146 3.4641 

* ตัวช้ีวัดที่แตกตางกันในแตละปงบประมาณ 
 
                  สรุปไดวา  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสินธุอยางมากทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานตามภารกิจ และคาตอบแทนที่ไดรับจาก ผลการประเมิน  ซึ่ง
จากผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550     
ที่มีกรอบการดําเนินงานใน  4 มิติ พบวา มิติที่ 1  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ไดคะแนน 3.7811 , 
3.7436 และ 3.7680 ตามลําดับ  มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 3.7375, 4.7333 และ 2.8860  
ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมลดลงมาก มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ไดคะแนน 3.5854, 3.5060 
และ 2.8610  ซึ่งมีแนวโนมลดลงมาก และมิติที่ 4  มิติดานการพัฒนาองคกร/สถาบัน ไดคะแนน 4.0200, 4.4750  
และ 3.3635  ซึ่งมีแนวโนมลดลงเชนกัน โดยภาพรวมไดรวมคะแนน 3.7930, 4.0146 และ 3.4641  เห็นไดวาได
คะแนนมีคาไมสูงมักนักยังตองไดรับการพัฒนามากขึ้นอีก โดยเฉพาะมิติที่ 2 และมิติที่ 3 ที่ไดคะแนนคอนขาง
นอยรวมทั้งมีแนวโนมลดลงมาก 
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6.   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกาฬสินธุภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ดังน้ี  1) วัตถุประสงคหลักตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 7 เปนกรอบการปฏิบัติงานที่สําคัญอันเปนกฎหมายที่
กําหนดวัตถุประสงคหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตองปฏิบัติ จํานวน 8 ดาน ไดแก การใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  การปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  
การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การผลิตครูและสงเสริมวิทย
ฐานะครู การบริหารจัดการสถาบัน 2) ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  3) บริบทและ
ปจจัยภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  4) แนวคิดการวิจัยเชิงนโยบายและแผนที่ยุทธศาสตร  โดยผูวิจัย
ไดกําหนดกรอบแนวคิดองคประกอบของขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรในการวิจัยครั้งน้ีเปน 2  องคประกอบ คือ 
องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map objectives) และองคประกอบที่เปน
แนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map means) ทั้งน้ี องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่
ยุทธศาสตร (strategic map objectives)   ประกอบดวยการพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน   อันไดแก  วิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค  สวนองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร (strategic map means) ไดแก 
ยุทธศาสตร  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร  การควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินยุทธศาสตร ทั้งน้ี องคประกอบที่
เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร ประกอบดวยการพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน     อันไดแก  วิสัยทัศน 
พันธกิจ ซึ่งจะนําเสนอในภาพรวม สําหรับวัตถุประสงค จะนําเสนอในแตละประเด็น  สวนองคประกอบที่เปน
แนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร  ไดแก ยุทธศาสตร  จะนําเสนอในแตละประเด็น  สําหรับกลไกเรงรัดยุทธศาสตร 
การควบคุมยุทธศาสตรและการประเมินผลยุทธศาสตร จะนําเสนอในภาพรวม  สามารถสังเคราะหและเขียนเปน 
“กรอบแนวคิดในการวิจัย: มิติการวิจัยและองคประกอบของขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตร”  ได   ดังภาพที่ 11 
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องคประกอบของขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตร    
 
 

วัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร  
(strategic map objectives) 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร (strategic map means) 

 
 

มิติการวิจัย 
ขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 

วิสัยทัศน 

วัตถุประสงค 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

วัตถุประสงค วัตถุประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

2. การวิจัย 

3. การบริการวิชาการแกสังคม   

การปรับปรุง พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี   

5. การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

6. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

7. การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

การบริหารจัดการสถาบัน 8. 4. 

ยุทธศาสตร 

 กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร การประเมินผลยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 11   กรอบแนวคิดในการวิจัย: มิติการวิจัยและองคประกอบของขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตร 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
           ขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  ในวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีสวนรวม (participatory policy research) ซึ่งผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิดการวิจัยเชิงนโยบายจากงานเขียนของ Majchrzak (1984) และของ วิโรจน    สารรัตนะ (2550) 
และจากการศึกษางานวิจัยของ คนึง สายแกว (2549) ไชยา ภาวะบุตร (2549) นภดล  พูลสวัสด์ิ (2551) และ พิธาน  
พ้ืนทอง (2548) ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชโดยกําหนดเปนรูปแบบวิธีดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี โดยเพ่ิมเติมแนวคิด
ที่วาการวางแผนมิไดเปนวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ที่มุงจะยึดถือแตขอมูลสารสนเทศเทาน้ัน แตการวางแผนเปน
กระบวนการทางสังคม โครงสรางและพฤติกรรมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังน้ัน คานิยม (values) 
ของผูเก่ียวของจะมีบทบาทและมีอิทธิพลตอการวางแผนดวย ดังน้ัน การสังเคราะหขอมูลจากการศึกษาในขั้นตอน
แรกเพ่ือกําหนดเปนรางขอเสนอเชิงนโยบายนั้น หากจะจัดกิจกรรมใดๆที่จะเปนการระดมสมองของผูเก่ียวของ
หรือผูมีสวนไดเสียที่หลากหลาย strategy มารวมกันกําหนดดวย โดยอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ เหลาน้ัน นาจะ
ทําใหไดขอเสนอเชิงนโยบายท่ีไดรับการยอมรับและเปนไปไดมากข้ึน ทั้งน้ี ไดใช  “หลักการมีสวนรวมจากผูมี
สวนไดเสียแทนการจัดทํารางน้ันโดยตัวของผูวิจัยเองในระยะที่ 1 ดวย” ดังมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย 
ดังน้ี  
            การวิจัยในครั้งน้ีมีแบงการวิจัยเปน 2  ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพ่ือจัดทํารางแผนที่ยุทธศาสตร
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ โดยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ การศึกษาพหุกรณี และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2  การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสินธุ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ การสนทนากลุมเปาหมาย  และการประชาพิจารณ ซึ่งในแตละ
ระยะมีขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี 
 

1.    ระยะท่ี 1 เปนการศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏกาฬสินธุ   
         ในการพัฒนารางขอเสนอครั้งน้ี  ใชระเบียบวิธีวิจัยประเภทตางๆ หลากหลายประเภทโดยดําเนินการควบคู
กันไปแลวนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนารางขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
ตามแนวคิดวิทยาการวิจัยแบบผสม (mixed methodology) (วิโรจน สารรัตนะ, 2548ก) ประกอบดวยวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
            1. 1   การวิจัยเอกสาร (documentary research)  
                     เพ่ือศึกษานโยบายและแผนงานของสวนกลางระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห
เอกสาร แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหา (content analysis and synthesis) โดยยึดหลักความ
สอดคลองของขอมูล  
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             1.2   การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน (institutional survey study)   
                      เพ่ือศึกษาขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
                      1.2.1    ประชากรและกลุมตัวอยาง   
                                  ในการสํารวจความเห็นน้ี  ผู วิจัยศึกษาจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดแก  ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิในกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นักศึกษา 
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย องคการปกครองสวนทองถิ่น  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต 1,2,3  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ
จังหวัด หนวยงานระดับอําเภอ หนวยงานระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,205 คน กําหนดกลุมตัวอยางจากประชากร
ทั้งหมดโดยใชตาราง R.V. Krejcie และ D.W. Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  291 
คน ดําเนินการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบเปนสัดสวน และสุมอยางงายในแตละกลุมไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง ซึ่งแสดงใหเห็นตามตารางตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี  8   แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

 

ลําดับท่ี กลุมบุคคลท่ีเปน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 ผูบริหารมหาวิทยาลัย 16  4  
2 ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย 11  3  
3 ผูทรงคุณวุฒิในกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   13  3  
4 คณาจารย 40 10  
5 บุคลากรสายสนับสนุน 23  4   
6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1,2,3                        3  1  
7 ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยระดับจังหวัด    
1  1  

8 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา   12  3 
9 หนวยงานระดับอําเภอ  18  4  
10 หนวยงานระดับจังหวัด  1  1  
11 นักศึกษาภาคปกติ 299  72  
12 นักศึกษาภาค กศ.ปช. 617  149  
13 องคการปกครองสวนทองถ่ิน  151  36  

 รวม 1,205 291  
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                       1.2.2    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มี 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายเปดเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค ยุทธศาสตร กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินผลยุทธศาสตร จาก
วัตถุประสงคหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ในประเด็นทั้ง 8  ดาน 

   ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ เพ่ิมเติม 
        1.2.3   การพัฒนาเคร่ืองมือ โดยดําเนินการจัดทํารางนําเสนออาจารยที่ปรึกษาและเสนอผูเช่ียวชาญ
เพ่ือตรวจสอบเคร่ืองมือ จํานวน 5 ทาน (รายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) แลวนําผลการตรวจสอบมาวิเคราะหความสอดคลอง  โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(index of consistency : IOC) ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคา  IOC = 
0.50  ขึ้นไป ที่แสดงวา ขอคําถามนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายหรือเน้ือหาที่ตองการ (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2549) 
โดยผูวิจัยกําหนดระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี  
   +1   เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันสามารถใชวัดตัวแปรที่ศกึษาได 
     0    เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันสามารถใชวัดตัวแปรที่ศึกษาไดหรือไม       
    -1    เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันไมสามารถใชวัดตัวแปรที่ศึกษาได  
   นําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมาย เน้ือหาที่
ตองการวัด โดยการแทนคาในสูตร ดังน้ี 

                        IOC  = 
         ∑ R 
                N   

                                  เมื่อ      IOC   แทน   ดัชนีความสอดคลอง 
                 ∑ R  แทน   ผลรวมแทนคะแนนรายขอตามดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญ 
                      N  แทน   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
                                 ขอคําถามที่มีคา IOC =  0.50  ขึ้นไป  ผูวิจัยจึงจะเลือกขอความน้ันๆไว 
                  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหามีคาดัชนีความสอดคลองมากวา 0.50 ทุกขอคําถาม 
และผูวิจัยไดปรับปรุงภาษาและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญใหเหมาะสมและส่ือความหมายตรงกับสิ่งที่ตองการ
ศึกษามากขึ้น (รายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ข)  
      1.2.4   การเก็บรวบรวมขอมูล   
                                 ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางพรอมหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากคณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเดินทางไปสงดวยตัวเอง  และขอความรวมมือกับเพ่ือนอาจารยที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลใหในเวลาที่กําหนด บางสวนเก็บทางไปรษณียโดยผูวิจัยไดจัดซอง
จดหมายติดแสตมปไวให โดยผูวิจัยระบุเวลาในการตอบแบบสอบถามสงกลับคืนในระยะเวลาไมเกิน 4 สัปดาห 
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เมื่อครบกําหนดผูวิจัยไดติดตามดวยตนเองและโทรศัพทติดตาม ซึ่งปรากฏวาไดรับแบบสอบถามกลับคืน  
จํานวน 220 ฉบับ คิดเปนรอยละ 75.6 

   1.2.5    การวิเคราะหขอมูล 
                        การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากคําถามปลายเปด
โดยใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) แลวสรุปผลเปนความเรียง 
            1.3  การศึกษาพหุกรณี  (multi-case study)     
                   เพ่ือศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตนแบบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาที่เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  3  แหง   มีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
                   1.3.1    การกําหนดสถาบันอุดมศึกษาเปาหมาย 

ผูวิจัยไดกําหนดมหาวิทยาลัยที่ใชเปนพหุกรณี จํานวน 3 แหง ซึ่งเปนตนแบบการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษาและเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  3 แหง โดยใชเกณฑ
การพิจารณาดังน้ี คือ 1)  แบงเปนกลุมตามระดับอายุของการกอต้ังแบงเปนกลุม เกา กลาง ใหม และ  2) พิจารณา
จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2550  ในแตละกลุม ซึ่งจากผลการ
พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑดังกลาว ไดสถาบันอุดมศึกษา 3 แหง ดังน้ี กลุมเกา ไดแก มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต กลุมกลาง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ กลุมใหม ไดแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ศรีสะเกษ                
                   1.3.2   การสรางแนวคําถาม 
               ผูวิจัยสรางแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in - depth interview) และการสราง
แบบวิเคราะหเอกสาร (document analysis) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงนโยบายเปนแนวทางในการกําหนด
คําถามเพ่ือใหครอบคลุมแนวทางการจัดทํารางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  
ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  แบบสัมภาษณมีลักษณะตามแนวทางขอ 1.2 โดยไดเสนอ
ใหผูเช่ียวชาญ และอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของขอคําถามไดตรงประเด็นหรือไม และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม และไดปรับปรุงสํานวนภาษาใหเหมาะสมกับบุคคลที่ทําการสัมภาษณ   
(รายละเอียดแสดงไวในภาคผนวก ข) 
    1.3.3   การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบลงภาคสนาม  ที่มีความยืดหยุนและสามารถเปล่ียนแปลงได
ในระหวางที่สัมภาษณ  และมีการบันทึกเสียงในการตอบคําถามดวย ดังน้ันเพ่ือใหขอมูลครบถวน  ผูวิจัยใชการ
เก็บรวบรวมขอมูล 3 วิธี คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in – depth interview) การสังเกตและจดบันทึก  
(observation and field - note)  และการวิเคราะหเอกสาร  (document analysis)  โดยผูวิจัยจะขอรับเอกสาร การ
ดําเนินงานตางๆของหนวยงาน และในการสัมภาษณจะมีแนวคําถามซึ่งเปนหัวขอการสนทนากวางๆ  เปนคําถาม
แบบปลายเปดเพ่ือใชเปนแนวทางการพูดคุยกับผูใหขอมูลหลัก คือ อธิการบดี ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
โดยเริ่มเก็บขอมูลต้ังแต เดือนกุมภาพันธ 2552  ถึงเดือนมีนาคม 2552 สวนการสังเกตและจดบันทึกผูวิจัยศึกษา
สังเกตสภาพบริบทของสถานศึกษาทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทรัพยากร บุคลากรและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับการวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยไดวิเคราะหเอกสารแผนยุทธศาสตร รายงาน
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ประจําป แผนปฏิบัติการประจําป  ขอมูลจากเวปไซต  เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพการบริหารจัดการและนํามาเปน
ขอมูลในการจัดทํารางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุตอไป 
      1.3.4   การวิเคราะหขอมูล 
                  การวิเคราะหขอมูลการศึกษาพหุกรณีครั้งน้ี  ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (content  
analysis)  เปนหลัก  กลาวคือ การวิเคราะหเอกสารจะเปนการอานจับใจความและบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูล 
โดยเน้ือหาสวนน้ีจะเก่ียวกับบริบทของสถานศึกษาและยุทธศาสตรของสถานศึกษา และการวิเคราะหผลการ
สัมภาษณจะเปนการอานจากบันทึกภาคสนามและการถอดเคร่ืองบันทึกขอมูลการสัมภาษณ สําหรับขอมูล
บางสวนเปนการยกขอความที่เปนตอนสําคัญที่ผูใหสัมภาษณกลาวถึงเพ่ือเปนการสนับสนุนสาระสําคัญของการ
วิเคราะห ทั้งน้ี เพ่ืออธิบายปรากฏการณการบริหารมหาวิทยาลัยในองคประกอบตางๆท่ีศึกษา 
             1.4   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar)   
  การศึกษาบริบทเพ่ือจัดทํารางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ    
ในครั้งน้ี  ผูวิจัยนําผลจากการศึกษาบริบทดวยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และการศึกษาพหุกรณีดังกลาว
ขางตน นําวิเคราะหและสังเคราะหจัดทําเปนรางขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ  โดยการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar) ระหวางผูวิจัย และตัวแทนผูมีสวนไดสวน
เสีย จํานวน 15 ราย  เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม 2552  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน 4  อาคารบรรณราช
นครินทร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ประกอบดวย  ตัวแทนผูบริหาร  ตัวแทนคณาจารย  ตัวแทนบุคลากรสาย
สนับสนุน    ตัวแทนนักศึกษา   ตัวแทนศิษยเกา  ตัวแทนผูปกครองนักศึกษา  ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตัวแทนองคการปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน  ตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด  ตัวแทนศูนย
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และตัวแทนหนวยงานระดับจังหวัด โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
จัดทํารางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรที่มีองคประกอบสองสวน คือ องคประกอบท่ีเปนวัตถุประสงคของแผนที่
ยุทธศาสตร (strategic map objectives)  และองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร (strategic map 
means) ทั้งน้ี องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร ประกอบดวยการพิจารณาถึงทิศทางของ
หนวยงาน   อันไดแก  วิสัยทัศน พันธกิจ ซึ่งจะนําเสนอในภาพรวม สําหรับวัตถุประสงค จะนําเสนอในแตละ
ประเด็น สวนองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร  ไดแก ยุทธศาสตร จะนําเสนอในแตละประเด็น  
สําหรับกลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินผลยุทธศาสตร จะนําเสนอในภาพรวม  
ในกระบวนการสัมมนาผูวิจัยไดนําเสนอโดยใช power point พรอมทั้งเอกสารประกอบการสัมมนาเก่ียวกับความ
เปนมาของการวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย และผลการวิจัยจากการศึกษาขอมูลทั้ง 3 แหลง  คือ การวิจัย
เอกสาร  การวิจัยเชิงสํารวจ  และการศึกษาพหุกรณีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 3 แหง เพ่ือใหผูรวมสัมมนาไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณายกรางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตร 
     ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยไดสรุปเปนรางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภักกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ไดพัฒนาปรับปรุงแลว (รายละเอียด
แสดงไวใน บทที่ 4) 
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2.      ระยะท่ี 2  เปนการตรวจสอบเพ่ือจัดทําขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย               
         ราชภัฏกาฬสินธุ 
             การตรวจสอบเพ่ือจัดทําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ประกอบดวย
การดําเนินงาน 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 มีการดําเนินการวิจัย 2 วิธี ในลักษณะคูขนานกัน  ในระยะที่  2  จะเปน
การประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
            ระยะท่ี 1 

    2.1  การสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ (in – depth interview of expert)   
                          การสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ   ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยตรง
และผูเช่ียวชาญท่ีไมไดเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยตรง  จํานวน 11 ราย  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

          2.1.1    กําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
     2.1.1.1  เปนนักวิชาการบริหารการศึกษาหรืออุดมศึกษาที่มีความรูความเช่ียวชาญใน

ศาสตรดานการบริหารการศึกษาหรืออุดมศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยหรือสําเร็จ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา  
10 ป  จํานวน 4 ราย 
      2.1.1.2   เปนผูบริหารระดับสูงหรืออดีตผูบริหารระดับสูงของสถาบันราชภัฏหรือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเคยมีประสบการณในการปฏิบัติงานในระดับกรมหรือกระทรวง
มาแลวไมนอยกวา 10  ป  จํานวน 3 ราย 
      2.1.1.3  เปนผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในตําแหนงอธิการบดี หรืออดีตอธิการบดี
สถาบันราชภัฏ หรือเคยมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาแลวไมนอยกวา 
10 ป จํานวน 4 ราย 
          2.1.2   ผูวิจัยขอหนังสือนําจากคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เพ่ือติดตอกับ
ผูเช่ียวชาญเหลาน้ัน  และนัดหมายเพ่ือทําการสัมภาษณ โดยมีผลสรุปการวิจัยจาก 3 แหลง  และรางขอเสนอแผนที่
ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุที่จัดทําขึ้นในระยะที่ 1 สงเปนขอมูลพ้ืนฐานใหผูเช่ียวชาญใช
ประกอบการพิจารณากอนเปนการลวงหนาประมาณ  1 สัปดาห และในชวงเวลาของการสัมภาษณไดขออนุญาต
บันทึกเสียง ประกอบการจดบันทึก  การสัมภาษณ  มีการทอดเทปบันทึกเสียงและจัดพิมพขอมูล โดยผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 27  พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2552                                        
                   2.2    การสนทนากลุมเปาหมาย (focus group discussion)  
             การสนทนากลุมเปาหมายในครั้งน้ี  ผูวิจัยพิจารณาจากกลุมบุคคลซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 
จํานวน  4  กลุม จํานวน  10  ราย โดยไมซ้ําผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังน้ี 
          2.2.1  กลุมผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เปนผูเก่ียวของกับการกําหนดยุทธศาสตร การนํายุทธศาสตร
ไปปฏิบัติ และการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ไดแก อธิการบดีหรือรองอธิการบดี   และผูอํานวยการ
สํานักหรือผูอํานวยการกองนโยบายและแผน   จํานวน  2 ราย 
          2.2.2  กลุมตัวแทนคณาจารย  จํานวน  2  ราย 
          2.2.3  กลุมตัวแทนพนักงานสายสนับสนุนและเจาหนาที่ฝายแผน  จํานวน  2  ราย 
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           2.2.4  กลุมตัวแทนนักศึกษาและศิษยเกา  จํานวน  4  ราย 
                      ผูวิจัยใชผลสรุปการวิจัยจาก 3 แหลง และรางขอเสนอเชิงนโยบายท่ีไดจัดทําขึ้นใน  ระยะ
ที่ 1 นําเสนอตอผูเขารวมสนทนากลุมพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2552  
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ โดยผูวิจัยขอ
อนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาไวเพ่ือการเรียบเรียงขอมูล 
    ผลการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ และการสนทนากลุมเปาหมายดังกลาว ผูวิจัยไดนํามา
สรุปเปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปสูการประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสียดังจะกลาวถึงในหัวขอตอไปน้ี 
                ระยะท่ี 2 
          2.3  การประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย (public hearing of stakeholders)   
            ในการประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 46 คน ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 1) นําผลจาก
การศึกษาในระยะที่ 1 ประกอบดวยการศึกษาบริบทดวยการวิจัยเอกสาร  การวิจัยเชิงสํารวจ  และการศึกษาพหุ
กรณี และขอสรุปจากการศึกษาในระยะท่ี 2 ไดแก การสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญและการสนทนากลุมเปาหมาย
ดังกลาวขางตน  ผูวิจัยนํามาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทําเปนขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ  นําเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ เพ่ือขออนุญาตในการทําประชาพิจารณผูมีสวนได     
สวนเสีย ประกอบดวย  ตัวแทนผูบริหาร  ตัวแทนคณาจารย  ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ   ตัวแทนศิษยเกา  ตัวแทนผูปกครองนักศึกษา ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตัวแทน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตัวแทนองคการปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน  ตัวแทนสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด  ตัวแทนสถานศึกษาในจังหวัด  ตัวแทนศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย และตัวแทนหนวยงานระดับจังหวัด ในวันที่ 3  กรกฎาคม 2552  ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 4 อาคาร
บรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  2) เสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุออกหนังสือเชิญชวน
หนวยงานตางๆในจังหวัดกาฬสินธุและผูสนใจเขารวมทําการประชาพิจารณ 3) จัดทํา power point พรอมทั้ง
เอกสารประกอบการสัมมนาเก่ียวกับความเปนมาของการวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย และผลการวิจัยจาก
การศึกษาขอมูลทั้ง 3 แหลง  คือ การวิจัยเอกสาร  การวิจัยเชิงสํารวจ  การศึกษาพหุกรณีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั้ง 3 แหง และขอสรุปจากการศึกษาในระยะที่ 2 พรอมบันทึกเสียงเพ่ือเปนขอมูลในการเรียบเรียง 4) นําผลการ
บันทึกเสียงการประชาพิจารณมา    เรียบเรียงตรวจสอบแกไขเพ่ือใหไดขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรที่มี
องคประกอบสองสวน คือ องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map objectives)  
และองคประกอบท่ีเปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร(strategic map means) ทั้งน้ีองคประกอบที่เปน
วัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร ประกอบดวยการพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน  อันไดแก  วิสัยทัศน พันธ
กิจ ซึ่งนําเสนอในภาพรวม สําหรับวัตถุประสงค จะนําเสนอในแตละประเด็น สวนองคประกอบที่เปนแนวทาง
ของแผนที่ยุทธศาสตร  ไดแก ยุทธศาสตร จะนําเสนอในแตละประเด็น  สําหรับกลไกเรงรัดยุทธศาสตร การ
ควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินผลยุทธศาสตร จะนําเสนอในภาพรวมและสรุปเปนลัพธสุดทาย จากการวิจัย 
          ในการดําเนินการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยคํานึงถึงเกณฑที่ใชในการพิจารณาขอเสนอแผนที่
ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ   ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทั้งใน
ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพ่ือจัดทํารางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตร และระยะที่ 2 การตรวจสอบเพ่ือจัดทําขอเสนอ
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แผนท่ียุทธศาสตร คือ “โอกาสในการปฏิบัติ”  จากเกณฑ 4 เกณฑ ดังน้ี ความเหมาะสม (propriety)  ความเปน   
ไปได  (feasibility)  ความสอดคลอง (congruity)  และความเปนประโยชน  (utility) (Majchrzak ,1984) 
 วิธีดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1   และระยะที่ 2  ดังกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยนําเสนอเปนภาพประกอบ
ไดดังภาพ ตอไปน้ี 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนระยะที่ 2 
การตรวจสอบเพ่ือจัดทาํขอเสนอ 
แผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา 

ัยราชภัฏกาฬสินธ ิทยาลมหาว

ข้ันตอนระยะที่ 1 
การศึกษาบริบทเพ่ือจัดทํารางขอเสนอ 

แผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

ขอเสนอ 
แผนท่ี

ยุทธศาสตร
เพื่อพัฒนา 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาฬสินธุ 

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงสํารวจ 
เพื่อศึกษาขอเสนอ

แผนท่ียุทธศาสตรเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาฬสินธุ 

 

การวิจัยเอกสาร 
เพื่อศึกษานโยบายและ
แผนของสวนกลางและ
ระดับมหาวิทยาลัย 

    พหุกรณีศึกษา 
 ในประเทศ 3 แหง คือ 
1. ม.ราชภัฏสวนดุสิต  
2. ม.ราชภัฏสกลนคร   
3. ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

การสัมภาษณเชิง
ลึกผูเชี่ยวชาญ 

11 ราย 

การสนทนา
กลุมเปาหมาย 

10 ราย 

การ 
ประชาพิจารณ 
โดย ผูวิจัย 
และผูมีสวน

ได 
สวนเสีย 

46 ราย เพื่อ
จัดทําขอเสนอ

แผนท่ี
ยุทธศาสตร
เพื่อพัฒนา 
มหาวิทยาลัย

การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

โดย 
ผูวิจัยและ 
ผูมีสวน 

ไดสวนสวนเสีย 
15 ราย เพื่อจัดทํา
รางขอเสนอแผน
ท่ียุทธศาสตร 
เพื่อพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาฬสินธุ 

ผลการ 
ศึกษา
วรรณ 
กรรม
และ

เอกสาร
ท่ีเก่ียว 
ของ 

ภาพท่ี 12   ขั้นตอนการวิจัยขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ   
                                  ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลูระยะท่ี 1   

 
 

การวิจัยในเรื่อง ขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชกาฬสินธุ  ภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   ในคร้ังน้ีประกอบดวยขั้นตอนการวิจัยที่สําคัญเปน 2  ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เปน
การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชัฏกาฬสินธุ และ ระยะท่ี 2  เปนการ
ตรวจสอบเพ่ือจัดทําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชัฏกาฬสินธุ  ในการดําเนินการระยะที่ 1   
มีวัตถุประสงค คือ เปนการศึกษาบริบทเพ่ือจัดทํารางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ โดยมีการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ การศึกษาพหุกรณี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในบทน้ี 
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 ตามลําดับ ดังน้ี 

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาบริบทเพ่ือจัดทํารางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ  ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                   

ตอนที่ 2  รางขอเสนอแผนที่ยุทศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จากผลการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar)   

 

1.  ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย  
        ราชภัฏกาฬสินธุ  ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547                   
           1. 1  ผลการวิจัยเอกสาร  (documentary research) 
            การวิจัยเอกสาร ผูวิจัยไดเพ่ือศึกษานโยบายและแผนของสวนกลางและระดับมหาวิทยาลัยโดยศึกษา         
ตามหลักการเชิงวิชาการหรือทฤษฎี  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี    
            มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุจัดต้ังขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2539 ไดใชช่ือวา “โครงการจัดต้ังสถาบัน
ราชภัฏกาฬสินธุ”   ต้ังขึ้นตามมติคณะ รัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26  สิงหาคม 2539  และวันที่  20  เมษายน  
2540 โดยอนุมัติใหมีการจัดต้ังสถาบันราชภัฏพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และเมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 
2547  สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ  โดยไดรับการยกฐานะขึ้นจากสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2547  ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยถูกกําหนดใหทํา
หนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ทั้งน้ี สามารถจําแนกภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏได 8 ดาน 
ดังน้ี คือ ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การ
ปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และการบริหารจัดการสถาบัน  ทั้งน้ีการแบงสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุออกเปน 2  สวน คือ 1) สํานักงานอธิการบดี 2) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มีการบริหารหนวยงานภายในดังน้ี คือ สํานักงานอธิการบดี มี 2 หนวยงาน คือ 
กองกลาง  และกองนโยบายและแผน ในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แบงออกเปน 3 หนวยงาน คือ 
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สํานักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาควิชาศิลปศาสตร ทั้งน้ี เพ่ือในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  อธิการบดีไดจัดต้ังหนวยงานเพ่ิมขึ้นเปนการภายใน โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ไดแก กองศิลปะและวัฒนธรรม กองบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา กองวิจัยและพัฒนา  (ราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 123 ตอนที่ 74 ง , 2549)     

      ในการกําหนดขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเ พ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ภายใต
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยใหสอดคลองกับแผนและนโยบายในสวนกลาง 
ตลอดจนเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนของมหาวิทยาลัยน้ัน ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารตาง ๆ เชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) 
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ และเอกสารอื่นๆ เชน แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบาย
รัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2550-2551   มีขอมูลรายละเอียดที่สามารถนํามาสรุปประเด็นสําคัญในการนํามาพัฒนา
เปนแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุดานตางๆ อันไดแก ดานการใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม  การปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  
และการบริหารจัดการสถาบัน ดังปรากฏในตารางที่ 1 -  ตารางที่  8 

 
       ตารางท่ี  9  ประเด็นดานการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  
 

แหลงท่ีมา  
ขอท่ี 

 
ขอคนพบ แผน  

10 
แผน  

กศ.ชาต ิ
แผน
อุดมฯ 

แผน 
มรภ.กส 

อื่นๆ 

1 พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู 

/    / 

2 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิด
ภูมิคุมกัน 

/   / / 

3 สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะใน
การสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู 

/  / /  

4 จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและองค
ความรูสมัยใหมต้ังแตระดับชุมชนถึง
ระดับประเทศ 

/     

5 สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต 

/ / /  / 
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        ตารางที่  9  ประเด็นดานการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง (ตอ) 
 

แหลงท่ีมา  
ขอท่ี 

 
ขอคนพบ แผน  

10 
แผน  

กศ.ชาต ิ
แผน
อุดมฯ 

แผน 
มรภ.กส 

อื่นๆ 

6 พัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติทั้งดานรางกาย จิตใจ 
และสติปญญา 

/     

7 ปลูกฝงจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิ
บาลแกเยาวชน 

/    / 

8 ปลูกฝงทัศนคติและกาเรียนรูในการทําประโยชนเพ่ือ
สวนรวม 

/     

9 พัฒนาหลักสูตรทั้งในและนอกระบบใหหลากหลาย
สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง 

/     

10 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จูงใจใหเด็กสนใจใฝรู /     
11 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน 
/ /  /  

12 มุงผลิตนวัตกรรมและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพใน
ทุกสาขาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

/ /  / / 

13 สงเสริมกระบวนการเรียนรูในทุกสาขาอยางเปน
ระบบ 

/     

14 สงเสริมใหจัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ / /   / 
15 สรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต / / /   
16 ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยกับการสรางสังคม

แหงการเรียนรู 
/     

17 พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต / /    
18 พัฒนารูปหลักสูตรการเรียนรูที่สอดคลองกับความ

ตองการของทองถิ่น 
/ / /  / 

19 ผลิตบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข /    / 
20 เช่ือมโยงการเรียนรูในระบบและนอกระบบการศึกษา

ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
/     
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        ตารางที่  9  ประเด็นดานการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง (ตอ) 

 
แหลงท่ีมา  

ขอท่ี 
 

ขอคนพบ แผน  
10 

แผน  
กศ.ชาต ิ

แผน
อุดมฯ 

แผน 
มรภ.กส 

อื่นๆ 

21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหเด็กและ
เยาวชนมีความรูทักษะพื้นฐานเขมแข็ง พรอมกับการ
ประกอบอาชีพ 

/     

22 เนนความรูเรื่องทักษะชีวิต ทักษะพ้ืนฐาน วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาไวในหลักสูตรการเรียนทุกรูปแบบ 

/     

23 กระตุนเผยแพรใหความรูขอมูลขาวสารความรูใหมๆ
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกยุคใหม เชน 
ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี 

/ /   / 

24 ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

 /  /  

25 พัฒนาหลักสูตรใหสามารถเสริมสรางบูรณาการของ
ความรูทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับโลก 

 /    

26 นําเทคโนโลยีใหมๆมาใชสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน 

 /  /  

27 ปฏิรูปการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  /  /  
28 สรางความเช่ือมโยงกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและภาค

อาชีวศึกษา 
  /   

29 สงเสริมการศึกษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
(e-Learming) 

  /   

30 สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากรขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 

  / /  

31 กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต 
(กรอ.) 

  /  / 

32 เครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรู  / /   
33 แหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล    / / 
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                         ตารางที่ 9  แสดงวา จากการศึกษาเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ และเอกสารอ่ืนๆ เชน แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2550-2551 ในประเด็นดานการใหการศึกษา  
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  พบวา มีประเด็นสําคัญที่สอดคลองกันจากมากไปหานอย ไดแก สงเสริมให
คนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มุงผลิตนวัตกรรมและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพในทุกสาขา
โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พัฒนารูปหลักสูตรการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน  การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน  สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการ
สรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
สงเสริมใหจัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ สรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต กระตุนเผยแพรใหความรู
ขอมูลขาวสารความรูใหมๆที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในโลกยุคใหม เชน ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี พัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมา 
ภิบาลแกเยาวชน พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต ผลิตบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข   
ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด นําเทคโนโลยีใหมๆมาใช
สงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ปฏิรูปการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย สนับสนุนการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่น กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.)  
เครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรู และแหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

 
ตารางท่ี 10  ประเด็นดานการวิจัย   

 
แหลงท่ีมา  

ขอท่ี 
 

ขอคนพบ แผน  
10 

แผน  
กศ.ชาต ิ

แผน
อุดมฯ 

แผน 
มรภ.กส 

อื่นๆ 

1 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและพัฒนา /     
2 ใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสรางองคความรู /   / / 
3 พัฒนานักวิจัย /     
4 มุงผลิตนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร /     
5 รวมทําวิจัยกับตางประเทศท่ีเหมาะสมกับบริบทประเทศ

ไทย 
/     

6 ปลูกฝงคุณคาในเรื่องความไวเน้ือเช้ือใจใหกับนักวิจัยที่
กอใหเกิดการรวมกลุมสรางเปนเครือขายทั้งในและ
ระหวางประเทศ 

/     

7 สนับสนุนใหทําวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมที่
เช่ือมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

/     
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        ตารางที่ 10  ประเด็นดานการวิจัย  (ตอ) 
 

แหลงท่ีมา  
ขอท่ี 

 
ขอคนพบ แผน  

10 
แผน  

กศ.ชาต ิ
แผน
อุดมฯ 

แผน 
มรภ.กส 

อื่นๆ 

8 การทําวิจัยพ้ืนบานที่นักวิจัยในชุมชนรวมกับ
สถาบันการศึกษา 

/     

9 จัดระบบการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเชิงลึก /     
10 สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และ

สถาบันการศึกษาใหพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย
และพัฒนาอยางตอเน่ือง 

/     

11 เปนแหลงวิจัย  /    
12 บูรณาการงานวิจัยและพัฒนานักการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเพ่ือสรางนักวิจัย 
 /    

13 ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงสรางสรรค  /  /  
14 ฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 

ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
 /   / 

15 การใชการเรียนการสอนเปนฐานของการทําวิจัย  /    
16 ทําการวิจัยตามความตองการของประเทศ   /   
17 เปนสถาบันวิจัย     / 

 
                      ตารางท่ี 10  แสดงวา จากการศึกษาเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2551-2565) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ และเอกสารอื่นๆ เชน แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2550-2551 ในประเด็นดานการวิจัย 
พบวา มีประเด็นสําคัญที่สอดคลองกันจากมากไปหานอย ไดแก ใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสรางองคความรู  
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงสรางสรรค  ฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู และความสามารถใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
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        ตารางที่ 11  ประเด็นดานการบริการทางวิชาการแกสังคม  
 

แหลงท่ีมา  
ขอท่ี 

 
ขอคนพบ แผน  

10 
แผน  

กศ.ชาต ิ
แผน
อุดมฯ 

แผน 
มรภ.กส 

อื่นๆ 

1 สงเสริมการรวมตัวรวมคิด รวมทําในรูปแบบที่
หลากหลาย 

/  /   

2 มีกระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรู
ของชุมชนอยางเปนขั้นตอน 

/     

3 มีเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน /     
5 สรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนพรอมเผชิญการ

เปลี่ยนแปลง 
/     

6 สนับสนุนการนําภูมิปญญาและนวัตกรรมทองถ่ินมา
ใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาบริการ 

/     

7 สรางระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับการ
พัฒนาความรูดานการจัดการตลาด และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

/     

8 การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเน่ือง /     
9 เปดพ้ืนที่สถานศึกษาใหเปนสถานที่เรียนรูของคนใน

ชุมชนโดยจัดกิจกรรมหลังเวลางาน 
/     

10 เพ่ิมการใชประโยชนพ้ืนที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู 
อาทิ หองสมุด พิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู ศูนยกีฬา 

/     

11 เปนแหลงขอมูล และแหลงเรียนรูของชุมชนและที่
ปรึกษาทางวิชาการของชุมชน 

/ / / /  

12 เปนศูนยกลางของการเสริมสรางความรูและความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสิทธิหนาที่และบทบาทที่
ถูกตองเหมาะสม 

 /    

13 เปนศูนยบริการเครือขายทางวิชาการใหแก
สถานศึกษาทุกระดับ 

    / 

 
                     ตารางที่ 11  แสดงวา จากการศึกษาเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ และเอกสารอ่ืนๆ เชน แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 ในประเด็นดานการบริการทาง
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วิชาการแกสังคม พบวา มีประเด็นสําคัญที่สอดคลองกันจากมากไปหานอย ไดแก เปนแหลงขอมูล และแหลง
เรียนรูของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชน และสงเสริมการรวมตัวรวมคิด รวมทําในรูปแบบที่
หลากหลาย 

 
  ตารางท่ี  12  ประเด็นดานการปรับปรุง  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี   
 

แหลงท่ีมา  
ขอท่ี 

 
ขอคนพบ แผน  

10 

แผน  

กศ.ชาต ิ

แผน

อุดมฯ 

แผน 

มรภ.กส 

อื่นๆ 

1 ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร 

/     

2 การใชเทคโนโลยีสะอาดและพลังงานสะอาด /     
3 สรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูล

ระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
/     

4 ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร 

/     

5 การใชเทคโนโลยีสะอาดและพลังงานสะอาด /     
6 สรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูล

ระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
/     

7 ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสาน
รวมกับจุดแข็งในสังคมไทย 

/    / 

8 สรางความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

/    / 

9 การใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางสรางสรรค /     
10 นาโนเทคโนโลยี /     
11 การผสมผสานเทคโนโลยีตางๆเขากับความคิด

สรางสรรคและความรูที่เหมาะสม 
/     

12 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและพลังงาน
ทางเลือก 

/  /   

13 เรียนรูเทคโนโลยีที่ซับซอนไดงายปรับตัวใหทันกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมและพรอมกาวสูสังคมแหงการ
เรียนรู 

/     

14 พัฒนากระบวนการแพรกระจายถายทอดความรู
เทคโนโลยี 

/   /  

15 นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ินกับที่สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

/     
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                      ตารางที่ 12  แสดงวา จากการศึกษาเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ และเอกสารอ่ืนๆ เชน แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2550-2551 ในประเด็นดานการปรับปรุง  
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  พบวามีประเด็นสําคัญที่สอดคลองกัน ไดแก  ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย สรางความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและพลังงานทางเลือก และพัฒนากระบวนการแพรกระจายถายทอดความรู
เทคโนโลยี   

 
        ตารางที่ 13  ประเด็นดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

แหลงท่ีมา  
ขอท่ี 

 
ขอคนพบ แผน  

10 
แผน  

กศ.ชาต ิ
แผน
อุดมฯ 

แผน 
มรภ.กส 

อื่นๆ 

1 เช่ือมโยงบทบาทองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
ชุมชน สถาบันศาสนาและสถานศึกษาในการสืบสาน
วัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชุมชน 

/     

2 การฟนฟูคานิยมการทํางานรวมกัน เชน ประเพณีลง
แขก 

/     

3 เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนตาง
พันธ 

/     

4 สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน /   /  
5 สงเสริมและสรางสรรคความรูและการเรียนรูดาน

ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย 
และทําความเขาใจเช่ือมโยงกับภูมิปญญาสากล 

 /    

6 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  / / /  
7 ผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 /    

8 สรางเครือขายทางวัฒนธรรม    /  
 

     ตารางที่ 13 แสดงวา จากการศึกษาเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ และเอกสารอ่ืนๆ เชน แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2550-2551 ในประเด็นดานการทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรม พบวามีประเด็นสําคัญที่สอดคลองกัน ไดแก สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  

 
ตารางที่  14   ประเด็นดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

แหลงท่ีมา  
ขอท่ี 

 
ขอคนพบ แผน  

10 

แผน  

กศ.ชาต ิ

แผน

อุดมฯ 

แผน 

มรภ.กส 

อื่นๆ 

1 เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 

/     

2 การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของ
การพัฒนาประเทศ 

/     

3 ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางย่ังยืน 

/     

4 การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ
การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 

/     

5 รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ /     
6 พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
/     

7 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู /     
8 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
/   /  

9 พัฒนาระบบการจัดการรวมเพ่ืออนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

/     

10 สรางสภาพแวดลอมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

/     

11 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ 

/ /    

12 สงเสริมการบริโภคที่ปลอดภัยใชสมุนไพร ภูมิปญญา
ไทย 

/     

13 สรางความตระหนักในเยาวชนถึงคุณคาของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  /   

14 การปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกฏหมาย 

  /  / 

15 สรางบุคลากรและความรูดานสิ่งแวดลอม   /  / 
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                      ตารางที่ 14 แสดงวา จากการศึกษาเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ และเอกสารอ่ืนๆ เชน แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2550-2551 ในประเด็นดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา มีประเด็นสําคัญที่สอดคลองกัน ไดแก สงเสริมการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน การปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและกฎหมาย  และสรางบุคลากรและความรูดานสิ่งแวดลอม  

    
ตารางท่ี  15  ประเด็นดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู   

 
แหลงท่ีมา  

ขอท่ี 
 

ขอคนพบ แผน  
10 

แผน  
กศ.ชาต ิ

แผน
อุดมฯ 

แผน 
มรภ.กส 

อื่นๆ 

1 เปนศูนยวิชาการในทองถ่ินสําหรับพัฒนาครู อาจารย 
บุคลากรทางการศึกษา 

 /    

2 ปรับหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ
ผลิตและพัฒนาครู 

 /   / 

3 ผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปริมาณที่สอดคลอง
กับความตองการ 

 /   / 

4 พัฒนาครูทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

  / /  

5 ทบทวนกระบวนการผลิตและพัฒนาครูของโรงเรียน
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาในมิติใหมการสรางตัวคูณ 

  /   

6 สรางเง่ือนไขใหมีคนเกงมาเรียนครู   /   
7 ทบทวนการผลิตครูใหคํานึงถึงความแตกตางระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาสําหรับชาง
เทคนิค 

  /   

8 สรางการผลิตครูระดับมัธยมศึกษา และครูชางเทคนิค
ในระบบ 4+x ป 

  / /  

9 ผลิตครูใหเขมขน ครูทุกคนมีจิตวิญญาณความเปนครู     / 
10 สงเสริมการนิเทศโดยมีสถาบันผลิตครูในทองถ่ินเปน

แมขายและพี่เล้ียงใหคําปรึกษาอยางตอเน่ือง 
    / 
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     ตารางที่ 15 แสดงวา จากการศึกษาเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ และเอกสารอ่ืนๆ เชน แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2550-2551 ในประเด็นดานการผลิตครูและ
สงเสริมวิทยฐานะครู พบวา มีประเด็นสําคัญที่สอดคลองกัน ไดแก ปรับหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการผลิตและพัฒนาครู ผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ปริมาณที่สอดคลองกับความตองการ  พัฒนาครูทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และ
สรางการผลิตครูระดับมัธยมศึกษา และครูชางเทคนิคในระบบ 4+x ป   

       
ตารางท่ี  16   ประเด็นดานการบริหารจัดการสถาบัน 

 
แหลงท่ีมา  

ขอท่ี 
 

ขอคนพบ แผน  
10 

แผน  
กศ.ชาต ิ

แผน
อุดมฯ 

แผน 
มรภ.กส 

อื่นๆ 

1 เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

/     

2 การเสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

/     

3 สรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม 
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน
และประชาชนทุกระดับ 

/     

4 สรางภาคราชการท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล /  / /  
5 เนนการบริการแทนการควบคุม /     
6 ทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา /     
7 เนนพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคาในการปฏิบัติ

ภารกิจดวยการปรับโครงสรางและกลไกการบริหาร
จัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพทันสมัยลดการบังคับ
ควบคุม 

/     

8 คํานึงถึงความตองการของประชาชน /     
9 พัฒนากลไกการกํากับดูแลที่เขมแข็ง /     

10 ปลูกจิตสํานึกขาราชการใหเห็นความสําคัญและยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล 

/     

11 ปรับบทบาทภารกิจใหเหมาะสมกะทัดรัดและคุมคา /     
12 มีการพัฒนาการใหบริการ / /    
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        ตารางที่  16   ประเด็นดานการบริหารจัดการสถาบัน (ตอ) 
 

แหลงท่ีมา  
ขอท่ี 

 
ขอคนพบ แผน  

10 
แผน  

กศ.ชาต ิ
แผน
อุดมฯ 

แผน 
มรภ.กส 

อื่นๆ 

13 จัดระบบขอมูลสถิติดานตางๆ  / /   
14 จัดทําแผนระยะยาวเพื่อเสนอของบประมาณ  /    
15 จัดทําแผนบริหารการเงินของสถานศึกษา  / /   
16 จัดสรรเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  /    
17 เครือขายความรวมมือของสถานศึกษา   / /  
18 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   / /  
19 การปรับตัวเขาหาองคการปกครองสวนทองถ่ิน   /   
20 การมีผูนําการเปลี่ยนแปลง   /   
21 ใหมีการประเมินมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอยางครบ

วงจร 
  /   

22 จัดหารายไดเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยที่พ่ึงตนเอง    /  
23 การพัฒนาสถาบันในกํากับของรัฐ     / 

 
                     ตาราง 16 แสดงวา จากการศึกษาเอกสารยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ และเอกสารอ่ืนๆ เชน แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2550-2551 ในประเด็นดานการบริหารจัดการ
สถาบัน  พบวา มีประเด็นสําคัญที่สอดคลองกันจากมากไปหานอย ไดแก  สรางภาคราชการท่ีมีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล  มีการพัฒนาการใหบริการ จัดระบบขอมูลสถิติดานตางๆ จัดทําแผนระยะยาวเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ จัดทําแผนบริหารการเงินของสถานศึกษา จัดสรรเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา เครือขายความรวมมือ
ของสถานศึกษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการปรับตัวเขาหาองคการปกครองสวนทองถ่ิน   
   ผลการวิจัยเอกสารดังแสดงในตารางท่ี 9 – 16  น้ัน จะเปนประเด็นสําคัญที่สอดคลองกันในเอกสาร
ตางๆ  ซึ่งจะรวบรวมนํามาพัฒนาเปนรางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
ตามบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อันไดแก ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และการ
บริหารจัดการสถาบัน 
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 1.2    ผลการการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน (institutional survey study)   
  จากการสํารวจกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 291 คน มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นรวม         

220 คน คิดเปนรอยละ 75.6  ซึ่งผลการสํารวจมีดังน้ี 
                        1.2.1 ความเห็นตอ “วิสัยทัศน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในปจจุบัน คือ “ใหโอกาส
อุดมศึกษาแกผูแสวงหาโอกาส”  พบวา มีความเห็นวาวิสัยทัศนมีความเหมาะสมแลวคิดเปนรอยละ 86.8   และ
เห็นวายังไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 13.2 โดยกรณีที่มีความเห็นวายังไมเหมาะสม ไดแสดงความเห็นเก่ียวกับการ
กําหนดวิสัยทัศน ดังน้ี 
 

               1.2.1.1  ใหโอกาสอุดมศึกษาแกผูแสวงหาโอกาสอยางเต็มศักยภาพและมี 
ประสิทธิภาพ 

 1.2.1.2   เปนแหลงเรียนรูอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนตรงตามความตองการชุมชน  
เนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               1.2.1.3  สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินและโอกาสทางการศึกษา 
               1.2.1.4  มุงสูความเปนแหลงตลาดวิชาของภาคอีสาน 
               1.2.1.5  เพ่ิมความเปนองคกรที่ใหบริการทางวิชาการกับทองถ่ิน 
               1.2.1.6  ใหการศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาชนและทองถ่ิน 
               1.2.1.7  กาวไกลสูมหาวิทยาลันระดับโลก จากรากฐานวัฒนธรรมทองถ่ิน 
               1.2.1.8  ควรเพ่ิมเก่ียวกับความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการชุมชนทองถ่ินดวย 
               1.2.1. 9  สถาบันเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินทางดานทรัพยากรมนุษย 

                        1.2.2 ความเห็นตอ “พันธกิจ” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุในปจจุบัน พบวา มีประเด็น
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง แกไข หรือเพ่ิมเติมดังน้ี 
                 1.2.2 1  สรางบัณฑิตที่มีคุณธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเปนคน
ดีของสังคมตอไป               
                                         1.2.2 2  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษาแสวงหาแนวทางการพัฒนา เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอกับ
การศึกษาเรียนรู และสามารถนําไปใชประกอบอาชีพไดในอนาคต 

               1.2.2 3  พันธกิจมากเกินไปไมควรเกิน 5 ขอ ขอความใดที่คลายกันก็ควรขมวดไวใน 
ขอเดียวกัน 
            1.2.2 4  การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรทองถิ่นและ อปท. ผูนําชุมชน 
และผูนําศาสนาใน ขอ 4  

               1.2.2 5  ควรเพ่ิมการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี ในขอที่ 1  
               1.2.2 6  เนนการผลิตบัณฑิตสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร และเนน 

ดานพัฒนาอาชีพชาวบาน 
               1.2.2 7  ควรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขารวมพิจารณา   
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               1.2.2 8  จัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 
โดยคํานึงถึงความเปนเลิศทางวิชาการและการบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

               1.2.2 9  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบสูง (ขอ 4)   

               1.2.2 10  ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการใหบริการวิชาการแกชุมชนอยางตอเน่ือง (ขอ 6) 

               1.2.2 11  สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดีและมีคุณธรรม    
               1.2.2 12  พันธกิจขอที่ 1 ตัดคําวาแสวงหาความจริงเพ่ือ    
               1.2.2 13  ขอ 4  ควรจะเพ่ิมความเขมแข็งของบุคลากรดานอื่น นอกจากครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  
               1.2.2 14  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับและมีมาตรฐานเปน 

แมแบบของสถานศึกษาในทองถ่ิน และใหบริการความรูแกชุมชนและทองถ่ิน  
               1.2.2 15  ขอ 3 ใหเพ่ิมการพัฒนาดวย ขอ 5 ใหการบริการอยางจริงจังสงเสริมความ 

เปนเลิศทางวิชาการ  
               1.2.2 16  ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือความ 

เปนเลิศทางวิชาการและเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
               1.2.2 17  ขอ 7 ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติสืบไป   
                 1.2.2 18  ขอ 2 เพ่ิม  คลอดการประกอบอาชีพอยางเหมาะสมกับยุคสมัยทั้งปจจุบัน
และอนาคต 
                 1.2.2 19  ขอ 8 สงเสริมการสรางองคความรูและภูมิปญญาชองประชาชนในทองถิ่น
ใหเห็นคุณคาและตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใชหลักการจัดการทรัพยากร
รวมกันของทุกภาคสวน เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางย่ังยืน 

1.2.3 ขอเสนอแนะตอ “ยุทธศาสตร” ที่ประกอบดวย “วัตถุประสงค” และ “แนวทางการบรรลุ
วัตถุประสงค” ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุที่สําคัญ มีผลการวิจัยดังน้ี  
   1.2.3.1   ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  
   วัตถุประสงคที่สําคัญ 
   เพ่ือสงเสริมและผลิตบัณฑิตที่ดีมีความรูคูคุณธรรม ในหลากหลายสาขาวิชาและมี
มาตรฐานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามความตองการของชุมชนและทองถิ่นอันนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
สามารถนําความรูไปใชทํางานประกอบอาชีพไดตรงตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
   ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว   
   (1) พัฒนาอาจารย บุคลากร ใหมีความพรอมและมีความรูเปนที่ประจักษสรางความ
นาเช่ือถือใหกับสังคม และจัดอาจารย บุคลากรท่ีทําการสอนใหตรงตามวิชาเอก 
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   (2) จัดหาสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอกับนักศึกษาและใช
วิธีการท่ีหลากหาย เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  
   (3) เปดหลักสูตรที่หลากหลายและหลักสูตรที่เปดสอนควรจะบูรณาการใหเขากับ
ชุมชนหรือสังคมเพ่ือใหสามารถนําไปใชในชีวิตไดจริงและรับผิดชอบตอสังคม 
   (4) สรางมาตรฐานของนักศึกษาในสถานบันและนอกสถาบันอยางตอเน่ืองโดยการ
ติดตามใหการชวยเหลือแนะนําอยางใกลชิด  
    1.2.3.2  ดานการวิจัย 
                วัตถุประสงคที่สําคัญ 
                 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคณาจารยดานการวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัย
ประยุกต เพ่ือสรางความเปนเลิศทางดานการวิจัยและเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการ และ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
และใหมีการวิจัยทั้งภายนอกและภายในเพ่ิมมากขึ้น  
                 ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว   
   (1) ควรมีการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีระบบโดยกําหนดใหมีคณะกรรมการดูแล 
ตรวจสอบต้ังแตต้ังช่ือเรื่อง เคาโครง ดําเนินการ สรุป เผยแพรผลการวิจัยและสงเสริม ใหนักศึกษาเขามามีสวน
รวมในกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยพัฒนางานวิจัยใหมีความหลากหลายและพัฒนาทีมงานในดานการวิจัย 
   (2) ควรมีการจัดทําแผนพัฒนางานวิจัยและสรางเครือขายการพัฒนา และให
งบประมาณสนับสนุนในการจัดทําผลงานดานการวิจัยอยางเพียงพอ   
   (3) กําหนดยุทธศาสตรงานวิจัยที่เปนจุดเนนของชาติ จังหวัด และทองถิ่น เพ่ือให
นักวิจัยดําเนินการวิจัยภายใตศักยภาพของจังหวัด ดวยวิธีบูรณาการทุกๆมิติที่นักวิจัยมีความเช่ียวชาญ 
   (4) สนับสนุนคณาจารยนําผลงานวิจัยไปเสนอในเวทีทางวิชาการตางๆทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  
     1.2.3.3  ดานการบริการวิชาการแกสังคม      
   วัตถุประสงคที่สําคัญ 
    เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงความรูทางวิชาการ วิชาชีพและภูมิปญญาทองถิ่นและ
เปนศูนยบริการวิชาการแกทองถ่ินและพื้นที่ใกลเคียงและเสริมสรางการบริการวิชาการแกสังคมท่ีหลากหลายท้ัง
วิชาการและวิชาชีพใหมีศักยภาพท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคมและใน
ระดับชาติ 
              ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว   
   (1) จัดใหมีหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ กําหนดนโยบาย โดยความรวมมือของทุก
ฝาย และกําหนดแผนการปฏิบัติงานลวงหนา 1-2 ป   
   (2) จัดใหมีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ดีหลากหลาย มีคุณภาพได
มาตรฐานเพียงพอแกสังคม ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหบริการใชอยางทั่วถึงเพียงพอ  และสรางทัศนคติที่ดีแก
บุคลากรทุกคนในการใหบริการสนับสนุนปจจัยทางการบริหารแกทุกหนวยงานภายในสรางนักบริหารมืออาชีพ 
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 (3) สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นๆ 
ประชาสัมพันธถึงโครงการตางๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นใหประชาชนในพื้นที่ไดทราบและสงเสริมสนับสนุนให
สังคมไดมีสวนรวมในการนําเสนอการบริการวิชาการ  
   (4) จัดต้ังศูนยใหบริการนวัตกรรมทางวิชาการท่ีสามารถดําเนินการหารายไดมาใช
ในการจัดการศูนยที่ใหบริการและสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการบริการวิชาการระดมทรัพยากรและ
สนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการ 
     1.2.3.4   ดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  
    วัตถุประสงคที่สําคัญ 
    เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยีในการ
สรางงาน สรางรายได ใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพเพ่ิมขึ้น และมุงเนนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่นเพ่ือนํา
เทคโนโลยีไปถายทอดใหกับชุมชนมากขึ้น โดยแสวงหาความรูที่มีอยูรวมกับความรูที่ไดจากงานวิจัยกับชุมชน
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
            ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว   
 (1) สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือคนหาเทคโนโลยี โดยใหทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนาเผยแพร
ขยายผล   
   (2) มียุทธศาสตรการทํางานและประชาสัมพันธการใหบริการของมหาวิทยาลัยแก
สังคมและทองถ่ินในดานความรูและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่
เก่ียวของอยางจริงจังและชัดเจน 
   (3) จัดต้ังศูนยถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือใหเปนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีใหการดังกลาวไดรับการสนับสนุนทางทรัพยากรบริหารอยางครบถวน และสรางเครือขายศึกษาพัฒนา
และรวมมือถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนอกประเทศ
   (4) จัดใหมีเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีใหกวางขวางมากขึ้น และพัฒนาระบบ 
เครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบันโดยมหาวิทยาลัยตองเปดตัวใหมากกวาน้ีเพ่ือที่จะเปนที่
ยอมรับของชุมชน  
     1.2.3.5  ดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
   วัตถุประสงคที่สําคัญ 
   เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ วัฒนธรรมและดํารง
ไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถิ่นใหเปนศูนยรวมของจังหวัดและภูมิภาค โดยเฉพาะการสงเสริม ฮีตสิบ
สอง คองสิบสี่ หรือจารีตสิบสองครรลองสิบสี่ของทองถ่ินอีสานอยางสม่ําเสมอ สรางการมีสวนรวมของชุมชนกับ
สถาบันเพ่ือทํานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหเปนเอกลักษณของสถาบันและทองถ่ิน 
            ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว   
   (1) จัดต้ังศูนยศึกษาทางศิลปะวัฒนธรรมทองถ่ิน จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบงานท่ีมี
ความรักในงานศิลปะ วัฒนธรรมอยางจริงใจและจริงจัง และจัดงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอในกาดําเนินงาน 
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   (2) รวบรวมภูมิปญญาหรือปราชญชาวบานการวิจัยองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือทราบถึงคุณคาและมาตรฐานที่ควรจะเปนเพ่ือนํามาจัดทําใหเปนระบบ โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
   (3) จัดกิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ พัฒนาและการเสริมสรางเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน เผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองและสรางเครือขาย
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหเกิดความย่ังยืน  
   (4) มียุทธศาสตรดานการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีการประชาสัมพันธทั้ง
ดานความรูและการปฏิบัติงาน สงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินใหเกิดเอกลักษณโดดเดนเปนช่ือเสียงแกสถาบัน 
                                1.2.3.6  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
                วัตถุประสงคที่สําคัญ 
                 เพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูและ
เปนแหลงศึกษาสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติ เปนมหาวิทยาลัยในปาใหญโดยมีการบริหารจัดการอยางยั่งยืนและ
ใหสังคมมีสวนรวม และปลูกฝงคานิยมดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษาและชุมชน    
มากขึ้น 
                         ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว   
   (1) จัดต้ังศูนยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยจัดใหมีเจาหนาที่
รับผิดชอบงานที่รักในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงใจ จัดงบประมาณสนับสนุนงานใหเพียงพอในการ
ดําเนินงาน   
   (2) ควรรณรงคปลูกฝงจิตสํานึก และบูรณาการไวในหลักสูตรการเรียนการสอน 
และใหความรูกับชุมชนเรื่องความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้นโดยประสานความรวมมือกับบุคคล
และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของใหขัดเจน   
   (3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําโครงการหรืองานวิจัยเก่ียวกับการอยูรวมกันของคนภาคอีสานกับปาเบญจพรรณ
   (4) รวบรวมพืชและสัตวชนิดตางๆมาทําเปนสวนปาใหเปนแหลงศึกษา ทัศนศึกษา
ของคนทั่วไปและเปนผูนําในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทในทุกขั้นตอนเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  
              1.2.3.7   ดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู    
   วัตถุประสงคที่สําคัญ 
   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ และพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ในการเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการถายทอดความรู มุงเนนผลิตในสาขาขาดแคลน ใหสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและผูสนใจ โดยสามารถนําความรูไปใชประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาที่เรียนเปนคนดี
ของสังคม  
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             ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว   
   (1) ศึกษาความตองการใชครูนํามาวางแผนการผลิตครู  ศึกษาความตองการพัฒนา
ของครูมาวางแผนการพัฒนาครู และมีระบบการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ไดมาตรฐาน มีความพรอมดาน     
บุคลากร วัสดุ อุปกณ อาคารสถานที่ และมีระบบประกันคุณภาพบัณฑิต 
   (2) พัฒนาคณาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นและสอนตรงตามสาขาวิชาเอกและมีความ 
สามารถ เนนจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   (3) จัดต้ังศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือทําหนาที่ศึกษาวิจัย และใหบริการ
วิชาการแกผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเปนเครือขายและสรางเครือขายความรวมมือการ
ผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูโดยเฉพาะในทองถ่ิน มียุทธศาสตรการทํางานและประชาสัมพันธที่มีระบบและ
ตอเน่ือง  
   (4) เปดสอนทางการศึกษา โดยเปดหลักสูตรที่หลากหลายทุกระดับการศึกษา ตรี โท 
เอก และจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความสนใจของผูใชบัณฑิตและผูเรียน 
     1.2.3.8  ดานการบริหารจัดการสถาบัน    
   วัตถุประสงค 
   เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และปรับปรุงดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในแตละดานใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐาน
เทียบเทากับสถาบันอื่นและนานาประเทศ มุงใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพทั้งดานการบริหารงาน
ทั่วไป งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานวิชาการ เปนที่ยอมรบัของผูมารับบริการและสังคม 
            ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว   
   (1) ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ใหมีการนําระบบการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีมาใชในการบริหารงาน และจัดกิจกรรมการพัฒนาองคการอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอโดยให
คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาทุกขั้นตอน และเพ่ิมการประชาสัมพันธ
ตนเองใหมากขึ้น 
   (2) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรใหครอบคลุมในการพัฒนาอยางเปนระบบ 
มีการกําหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติราชการของสถาบันที่ชัดเจนในแตละดาน และจัดทําแผนพัฒนาโดย
ระดมมันสมองจากทุกภาคสวนมีการดําเนินการและติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 
   (3) การบริหารจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันตองทันสมัยและรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ และมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานและองคกรอื่นที่เก่ียวของอยางชัดเจนโดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร และจัดใหมีระบบการประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานในทุกมิติทุก
หนวยงานทุกกิจกรรมและภารกิจ เพ่ือเขาสูองคการแหงคุณภาพ   
   (4) สงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของคณาจารยและบุคลากร   
และสงเสริมใหคณาจารยไดทําผลงานทางวิชาการมากขึ้น  
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        1.2.4  ขอเสนอแนะตอ “กลไกเรงรัดยุทธศาสตรขอ 1.2.3.1- 1.2.3.8” (กลไกเรงรัด เชน การ
ปรับปรุงโครงสราง การแกไขระเบียบ กฎหมายที่รองรับการปฏิบัติตลอดจนการจัดหาทรัพยากรตางๆ หรือ อื่นๆ 
เปนตน) มีผลการวิจัยดังน้ี 
     1.2.4.1 ปรับปรุงโครงสราง กําหนดกรอบอัตรากําลัง บรรจุคนที่เหมาะสมเทาน้ัน มีระบบ
และกลไกในการทํางานและตรวจสอบทุกขั้นตอน รวมถึงการปรับโครงสรางพ้ืนบานทางดาน ICT  
     1.2.4.2 ควรมีการปรับปรุงโครงสรางบางสวน และการแกไขระเบียบกฎหมายที่รองรับการ
ปฏิบัติงานตลอดจนการจัดหาทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาสงเสริมงานในแตละดาน  
     1.2.4.3 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับทองถ่ินและบริบทของ
มหาวิทยาลัยโดยแตงต้ังคณะกรรมการ ศึกษา กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย   
     1.2.4.4 จัดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทุก
ยุทธศาสตร  
     1.2.4.5 ควรปรับปรุงโครงสรางการบริหารโดยเนนหลักธรรมาภิบาลปรับปรุงระเบียบ
กฎหมายในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจัดใหมีการ
ประเมินผลงานอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะดานการบริหารงานบุคคลที่ตองเนนการกระจายอํานาจตัดสินใจ 
     1.2.4.6 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานในมหาวิทยาลัยใหม จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน สงเสริมพันธกิจที่มีความจําเปนเรงดวน เรงรัดยุทธศาสตรทาง ICT เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและ
ขอมูลของทางมหาวิทยาลัยใหมากที่สุด  
                       1.2.5   ขอเสนอแนะตอ “การควบคุมยุทธศาสตรขอ 1.2.3.1 – 1.2.3.8  (การควบคุมมีขอบขายงาน 
เชน มีการกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐาน มีการวัดผลการดําเนินงาน มีการเปรียบเทียบและประเมิน และการ
ดําเนินการแกไข โดยอาจใชรูปแบบการควบคุมแบบราชการและแบบวัฒนธรรม และมีการควบคุมทุกระดับช้ัน
ขององคการ) ปรากฏผลการวิจัยดังน้ี   
     1.2.5.1 มหาวิทยาลัยขาดการตรวจสอบทบทวน (check-recheck) ทุกขั้นตอนการทํางาน
เน่ืองจากการออนประสบการณ มองไมเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นขางหนา จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญคณะหน่ึงคอยดูแล ซึ่ง
การดูแลน้ันตองยึดแบบราชการเปนหลัก ยกเวนขอใดที่มิไดระบุไวในระบบราชการจึงควรยึดระบบวัฒนธรรม
     1.2.5.2 ควรมีการควบคุมขอบขายงาน การกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการทํางานอยาง
ชัดเจน มีการวัดผลและประเมินผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบการทํางาน การแกไขและใชรูปแบบการควบคุม
แบบราชการและมีการควบคุมทุกระดับช้ันขององคการ  
     1.2.5.3 มีการวัดผลการดําเนินงาน  มีการเปรียบเทียบและประเมิน และใหมีการควบคุมตาม
ยุทธศาสตรและกลยุทธยอย  โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรบานในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
     1.2.5.4 ควรมีการควบคุมใหครอบคลุมทุกขอบขาย และทุกระดับช้ันขององคกรแตจะตอง
เนนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนหลักเพ่ือใหไดผลการดําเนินงานที่มีมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการควบคุมดูแล
การทํางานพรอมอนุกรรมการเปนฝายๆ  
     1.2.5.5 มหาวิทยาลัยควรมีการควบคุมการทํางานของแตละฝายและควรปรับปรุงแกไขใน
สวนที่บกพรองโดยอาจใหหนวยงานภายนอกเปนผูดําเนินการ 
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     1.2.5.6 มหาวิทยาลัยควรมีการควบคุมยุทธศาสตรโดยการกําหนดกฎเกณฑ มาตรฐาน วัดผล
การดําเนินงาน และมีการกํากับติดตามท่ีเปนระบบและตอเน่ือง โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและหา
ทางแกไขเปนประจําทุกป  
                       1.2.6   ขอเสนอแนะตอ “การประเมินผลยุทธศาสตรขอ 1.2.3.1-1.2.3.8  (การประเมินมีขอบขาย
งาน เชน มีการทบทวนยุทธศาสตร มีการวัดผลการดําเนินงาน มีการปฏิบัติการแกไข และใชวิธีการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุง  การประเมินเพ่ือสรุปผล  และการประเมินโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก  และยึดหลักความมี
ประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผลของการดําเนินงาน) ปรากผลการวิจัยดังน้ี   
     1.2.6.1 ควรประเมินทุกยุทธศาสตรโดยเร็ว ประเมินเพ่ือแกไขปรับปรุงมากที่สุด ควรเชิญ
บุคคลภายนอกเขารวมประเมิน 
     1.2.6.2 ประเมินยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกยุทธศาสตร และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
     1.2.6.3 ประเมินโดยยึดวัตถุประสงค ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลมีการ
ประเมินตามตัวช้ีวัด และควรประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง   
 1.2.6.4 ใหใชระบบการประเมินคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกและเผยแพรใหบุคลากรในองคการดวย ใหนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนา
องคกร   
                 1.2.6.5 ควรมีการประเมินยุทธศาสตรระหวางดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการเพ่ือ 
ใหการแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีและเพื่อใหงานที่ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและควรมีการ
ทบทวนยุทธศาสตรอยูเสมอ  
                    1.2.6.6 ยึดหลักความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการดําเนินงานโดยทบทวน
ยุทธศาสตรและปรับยุทธศาสตรใหเขาถึงประชาชนและสังคม 
                       1.2.7   ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ปรากฏผลการวิจัย
ดังน้ี  
                                   1.2.7.1 ดานการบริหารงานทั่วไป 
                                           (1) มหาวิทยาลัยตองทบทวนแนวทางการรับนักศึกษาและแสวงหาวิธีแกไขที่
หลากหลายเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาโดยเร็ว    
                                           (2) ควรเพ่ิมการปฏิบัติงานและการดําเนินกิจกรรมในแตละกองใหรวดเร็วและชัดเจน 
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน และตองจัดรถรับสงนักศึกษาเพื่อเขาสูมหาวิทยาลัย
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในการเดินทางเขาออกมหาวิทยาลัย   
                                           (3) ควรจัดทําแผนระยะสั้นที่สามารถปฏิบัติและนําแผนสูการปฏิบัติไดหรือไดในระยะ 
5 ป      
                                           (4) ผูบริหารควรนําหลักการบริหารมาใชใหมากที่สุด(โดยเฉพาะเรื่องคน สําคัญที่สุด 
และผูบริหารตองเปนนักบริหารท่ีเปนมืออาชีพ เกงดีมีคุณธรรม เสียสละ มีการกระจายอํานาจการบริหารงาน การ
บริหารจัดการควรเปนระบบเปด โปรงใส และตรวจสอบได 
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                              (5) ควรเพ่ิมการมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกภาคสวน และควรมีการ
กระจายอํานาจ และมีความโปรงใสตรวจสอบได ควรมีการสรางความเปนนํ้าหน่ึงนํ้าใจเดียวกันไมแบงพรรคแบง
พวก ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพตามความตองการและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                              (6) ตองยึดมั่นในเจตนารมณหรือพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยางแทจริง คือ 
เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ิน  
                              (7) ควรเนนการประชาสัมพันธที่ครอบคลุมเพ่ือทําใหนักเรียนสนใจและอยากเรียน
พยายามหาจุดเดนของสถาบันที่สามารถดึงดูดนักเรียน/นักศึกษาใหสนใจมากกวาตัวสถาบัน/วิชาการ โดยเนน
กลุมคนในพ้ืนท่ี สรางความเช่ือถือ ทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยม  
                             (8) ควรปรับปรุงทางเขามหาวิทยาลัย มีรถโดยสารเขาออกมหาวิทยาลัยใหมีความ
สะดวกกวาน้ี และควรมีสิ่งแวดลอมสีเขียวทิวทัศนสวยงาม มีรานสวัสดิการ สะดวกซื้อ  
                        (9) ผูบริหารควรจะตองเพ่ิมความเปนมืออาชีพมากขึ้น ตองมีวิสัยทัศน สามารถ
แกไขปญหาไดถูกจุด เขาใจสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัย สรางความเขมแข็งในการพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพดานวิชาการสูความเปนเลิศทางวิชาการคิดนอกกรอบ และหาวิธีที่สรางสรรค   
                        (10) ควรมีการประชาสัมพันธที่เขมขน จัดทําปายประตูเขาสูมหาวิทยาลัยใหมีขนาด
ใหญกวาเดิมและควรมีไฟฟาสองสวางเตลอดเสนทาง  
  (11) ควรสรางความเช่ือมั่นใหกับนักศึกษา ผูปกครองและเปดสาขาใหมๆที่ตลาด
ตองการ 
                                           (12) ใชกลยุทธทางการตลาดเขามาบริหารงานเพ่ือเพิ่มจํานวนนักศึกษาและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของมหาวิทยาลัย 
             (13) ควรพัฒนาในสวนของสภาพความเปนอยูชีวิตสภาพนักศึกษาทั้งดานการศึกษา 
กีฬา การคมนาคม และความปลอดภัย ควรมีกิจกรรมการทํางานรวมกันมีการประเมินในแตละกิจกรรมและ
สงเสริมใหเกิดความสามัคคี                 
                                          (14) ควรมีการใหบริการแนะนําขาวสารเรื่องราวท่ีมีประโยชนแกนักศึกษาอยาง
รวดเร็วตอเน่ืองและอํานวยความสะดวกใหมากวาน้ี 
                                          (15) ควรทํา campus ในเมืองหรือหลอมรวมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตกาฬสินธุ และเพ่ิมเขตพ้ืนที่ใหบริการใหมากขึ้น   
                                          (16) ควรจัดการบริหารพ้ืนที่ใชสอยของมหาวิทยาลัยซึ่งมีเน้ือที่มากใหมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุดบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักและยอมรับของชุมชนมากที่สุด  
                                   1.2.6.2  ดานบุคลากร 
                                           (1) พัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญดนการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา 
สรางเครือขายบุคลากรใหมีการเช่ือมโยงระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการอยางหลากหลาย 
                                   1.2.7.3  ดานวิชาการ     
                                            (1) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเพ่ิมหลักสูตรการฝก
ประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาและคัดเลือกอาจารยที่มีความรูหรือผูเช่ียวชาญในวิชาชีพมาทําการสอน
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เพ่ือใหนักศึกษาที่จบจากสถาบันมีอาชีพทําไมตองกังวลวาตนเองจบการศึกษาไปแลวจะไมมีงานทํา 
               (2) ควรเพ่ิมสาขาวิชาที่เปดสอนใหมากขึ้น จัดหาบุคลากร อาจารย และควบคุมใหมี
การสอนเต็มที่  
                          (3) ควรสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน และแสวงหาบุคลากรที่มีความสามรถเปนที่
ยอมรับมาเสริมความเขมแข็งสรางภาคีเครือขายความรวมมือ เนนการมีสวนรวมของสังคมรอบขางมหาวิทยาลัย 
           1.3.  ผลการศึกษาพหุกรณี   (multi-case study)     
    3.1.   กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

   3.1.1  ประวัติการกอต้ังและสภาพทั่วไป 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดต้ังขึ้นเพ่ือเปนโรงเรียนการเรือนแหงแรกของประเทศ 

ไทย ช่ือ “โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” สังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ) เปดดําเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
(ปจจุบันเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) มีจุดมุงหมายเพ่ือฝกอบรม
การบานการเรือนสําหรับสตรีหลักสูตร 4 ป และไดเริ่มเปดสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือนขึ้นเปนครั้งแรก มี
ความมุงหมายเพ่ือเตรียมผูที่จะออกไปมีอาชีพครูในแขนงน้ี ตอมาในป พ.ศ.2480 ไดยายมาอยูที่วังจันทรเกษม 
(กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน) และเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนมาเปน “โรงเรียนการเรือนวัง
จันทรเกษม” สังกัดกองและกรมเดิม โดยเปดสอนหลักสูตรมัธยมการเรือน (หลักสูตร 3 ป) และหลักสูตรการเรือน
ช้ันสูง (หลักสูตร 3 ป) เพ่ิมเติม ในป พ.ศ. 2484 ไดยายจากวังจันทรเกษมมาต้ังอยูในบริเวณสวนสุนันทา บนพ้ืนที่
ประมาณ 37 ไร ซึ่งเปนบริเวณที่ต้ังมหาวิทยาลัยในปจจุบันและเปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียนการเรือนพระนคร” ยาย
สังกัดจากกองอาชีวศึกษาไปสังกัดกองฝกหัดครู กรมสามัญศึกษา ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็ไดจัดต้ัง 
“โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้น ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันกับโรงเรียนการเรือนพระนคร สังกัดกองฝกหัดครู กรม
สามัญศึกษาแตแยกสวนการบริหารจัดการออกจากกัน   ป พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 
2518 มีผลบังคับใช กรมการฝกหัดครูไดปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เปนหลักสูตรการฝกหัดครูของสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนได
ถึงระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สงผลใหวิทยาลัยครู
สวนดุสิตเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ จาก
พระราชบัญญัติฉบับน้ี ทําใหสวนดุสิตสามารถขยายการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวางและหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น 

            ในป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฎสวนดุสิตไดปรับเปล่ียนสถานภาพจาก “สถาบัน”  เปน 
“มหาวิทยาลัย”  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ช่ือวา 
“มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 – 
2551 จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดกําหนดอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนความเช่ียวชาญด้ังเดิม และโดดเดนเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ รวมท้ังสาขาวิชาที่มี
ความพรอมสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและทองถิ่น มีทั้งหมด 4 ดาน คือ 1) ดานการศึกษาปฐมวัย  
2) ดานอุตสาหกรรมอาหาร  3) ดานอุตสาหกรรมบริการ และ4) ดานการศึกษาพิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน



 154 

ดุสิต, 2549, 2550, 2551) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแบงสวนราชการ ดังน้ี 1)  สํานักงานอธิการบดี 2) คณะครุ
ศาสตร 3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4)  คณะวิทยาการจัดการ 5)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6)  
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 7)  สถาบันวิจัยและพัฒนา 8) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9)  
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดในปการศึกษา 2551 จํานวน 64 หลักสูตร   
แบงเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 40 หลักสูตร ป.บัณฑิต 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 16หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 8 หลักสูตรมีหลักสูตรที่เปดใหม ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร คือ 1) พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรพยาบาล   2)บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรการจัดการกอลฟ  ปจจุบันมีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ป
การศึกษา 2550 จํานวนทั้งสิ้น 32,776 คนแบงเปน ระดับปริญญาตรี 31,611 คน (ภาคปกติ 22,473 คน ภาคปกติ
(นอกเวลา)2,670 คน ภาคสมทบ 6,468 คน) ระดับปริญญาโท 921 คน และระดับปริญญาเอก 244  คน  จํานวน
นักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2550 จํานวนทั้งสิ้น 6,966 คน แบงเปน ระดับปริญญาตรี 6,966  คน (ภาคปกติ 5,359 
คน ภาคปกติ(นอกเวลา) 1,500 คน และภาคสมทบ 107 คน)  มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําทั้งหมด 875 แยกเปน
อาจารย(ขาราชการ) 241 คน อาจารย (อัตราจาง) 533 คน อาจารย(ชาวตางประเทศ) 25 คน อาจารย (พนักงาน
ราชการ) 32 คน และอาจารย(พนักงานมหาวิทยาลัย) 44 คน อาจารยประจํา จํานวน 875 คน จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 107 คน ระดับปริญญาโท 709 คน และระดับปริญญาตรี 59 คน อาจารยประจที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
ศาสตราจารย 4 คน รองศาสตราจารย 35 คน ผูชวยศาสตราจารย 114 คน อาจารย  722 คน บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด 1,412 คน แบงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ปฏิบัติการ) 15 คน ลูกจางประจํา 37 คน 
พนักงานราชการ(ปฏิบัติการและกลุมบริการ) 8 คน นักวิจัย 11 คน เจาหนาที่อัตราจาง 839 คน และเจาหนาที่
จัดหารายได 502 คน 
                  3.1.2  ผลการศึกษาเอกสารดานวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

 3.1.2.1 ปรัชญา 
          เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งในการอยูรอด 

(Survivability)  
 3.1.2.2 วิสัยทัศน 

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดาน     
อุตสหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสหกรรมการบริการ และพยาบาล ภายใตการบริหารจัดการที่มีลักษณะ
เปนพลวัต เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแขงขันไดอยางย่ังยืน  

 3.1.2.3 พันธกิจ 
                                       ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและตองการของสังคมโดยมีจุดเนน
ดานบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สราง พัฒนา และเผยแพรองคความรู นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต และการพัฒนาความเขมแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการใหบริการวิชาการ ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน เผยแพรและสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สรางและพัฒนาความเขมแข็งวิชาชีพครู โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่คํานึงถึงการปรับตัวลวงหนาเพ่ือพรอม
รับแนวโนมบริบทที่จะเปล่ียนแปลงและสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคอาเซียน 
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  3.1.2.4 เปาประสงค 
              (1) ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ 
              (2) บัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับ 

ภูมิภาคอาเซียน 
              (3) นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณคาวัฒนธรรมไทย 
              (4) กําลังคนดานวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
              (5) มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใชประโยชนจากองคความรูที่สรางขึ้น 
              (6) มหาวิทยาลัยสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได 
  3.1.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร 
              (1) การใหบริการวิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
              (2) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานสังคมศาสตร 
              (3) การสรางความรูความเขาใจและความภูมิใจในคุณคาวัฒนธรรมองคกร 
              (4) การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรเพ่ือเปนฐานการพัฒนาขีดความสามารถ 

ของประเทศ 
              (5) การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน 
              (6) การบริหารจัดการแบบพลวัต 
  3.1.2.7   กลยุทธ 
              (1) การบริการวิชาการเพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 

                                       (2) มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ (Identity) โดดเดนเปนของตนเอง 
             (3) สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย 
                                       (4) พัฒนาความเขมแข็งของการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
                                       (5) สรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
                                       (6) การบริหารจัดการเชิงพลวัต 

   3.1.3   ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
              จากการสัมภาษณ พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง โดยให

ความสําคัญหรือมุงเนนการสรางอัตลักษณเพ่ือสรางจุดเดนหรือความแตกตางใน 4 ดาน คือ ดานอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และพยาบาล โดยเริ่มแนวคิดจากทีมผูบริหารไปสูระดับสภา
มหาวิทยาลัยและผูปฏิบัติดังที่ผูบริหารผูใหสัมภาษณวา 
 

....การปรับเปล่ียน  หลักสูตรตางๆ หรือเพ่ิมพันธกิจหรือลดพันธกิจ เกิดจากสวนหน่ึงของทีม
บริหารสรางขึ้นมากอนแลวเสนอสภามหาวิทยาลัยใหรับทราบ การกําหนดน้ีกอนที่กําหนดรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเขากับเกณฑการประเมินคุณภาพของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เขากําหนดใหมหาวิทยาลัยที่มีก่ีกลุมเปน 4  กลุม พอไปรับรองวิทยะฐานะก็มีการแบงเปน 4  กลุมอีก ใน
สวนของเราจะเลือกกลุมไหน จะเปนมหาวิทยาลัยอะไร สวนดุสิตกําหนดตัวเองวาจะเปนเฉพาะทาง คือ  
เกงในทางที่เราเกง ไมไดเกงทั้งหมดเลย จะเกงเฉพาะทางที่เราจะเกง ฉะน้ัน เราก็กําหนดอัตลักษณของ
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เรา อะไรดานที่เราเกง เชน กําหนดอยางแรกเลยคือ อาหาร อุตสาหกรรมอาหารเหลาน้ี หลักสูตรที่
เก่ียวกับอาหารวิทยเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและบริการคหกรรมศาสตร ที่เก่ียวของ
กับอาหารเราถือวาเราเกงดานหน่ึงเลยเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยก็จะเนนในสวนน้ี ดานที่สองดาน
อุตสาหกรรมบริการ อุตสหกรรมการบริการทั้งหลายของเราไมวาจะเปนทองเที่ยว โรงแรม การบิน 
ออกแบบนิทรรศการและการแสดง เราก็ถือจะเปนอุตสากรรมการบริการท้ังหมด อันน้ีเราก็เนนนะวาเรา
เกงนะ ดานหน่ึงคือปฐมวัยเปนหลักสูตรที่มีอยูหลักสูตรเดียว น่ีที่    ครุศาสตรเรามีหลักสูตรเดียว
หลักสูตรอื่นไมมี ....เรามีหลักสูตรพยาบาลที่เปดใหมที่ไดรับความนิยมคอนขางสูง มีผลตอบแทน
คอนขางดี คุณภาพดี ถาง้ันจะพัฒนาตรงน้ีไดไหม แตเรามีจุดมุงหมายมุงเนนพยาบาลดูแลเด็กและดูแล
ผูสูงอายุ........ แลวเอาคณะวิทยฯมาสนับสนุนคณะพยาบาลซะ ต้ังขึ้นมาแลวเอาตรงนี้เปนอัตลักษณใหม
น่ีคือเหตุผลวาทําไมจึงเอาพยาบาลบูมขึ้นมาในชวงน้ี ...... น่ีคือเง่ือนไขที่เราเปลี่ยนอัตลักษณ เปน 4  
ดานอยางน้ี น่ีคือสวนที่สิ่งสําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยงบประมาณสวนใหญจะทุมลงไปใน 4 ดานแนว
น้ีเราก็ขยายการผลิตการพัฒนาอะไรตางๆเหลาน้ี... (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  มีนาคม  
2552) 

 
                            โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ตองมีอัตลักษณหรือเอกลักษณของตนเอง โดยเนนหลักสูตรที่มีความเช่ียวชายและไดรับการยอมรับสูง
ของมหาวิทยาลัย 
 

  3.1.4   ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการวิจัย         
                             จากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตพบวา มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับ
การวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยที่ทันสมัยทันเหตุการณ ดังคําสัมภาษณที่วา 

 
             ...เขาเสนอเรื่องไปทําซีเกมสที่ลาว เรายังทําไดเลย หนังสือพิมพก็ลงขาวเขาช้ีเลยสวนดุสิตถาม
ผมทําไดไหมผมสงทีมไปอยูที่หนองคายมาต้ังนานแลว... (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  
มีนาคม  2552) 
 

                            นอกจากน้ี  ยังสงเสริมสนับสนุนใหมีการตีพิมพงานวิจัยในระดับนานาชาติโดยใหทุนสําหรับ
อาจารยและสนับสนุนการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก ดังคําสัมภาษณผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน
ที่วา 

             .....งานวิจัยเนนอยางมาก เน่ืองจากเรามีบัณฑิตวิทยาลัยดวย เพราะฉะน้ันคือจํานวนของช้ินงาน
ไมนอยอยูแลว  ที่ตองเรงผลักดันคือการตีพิมพในระดับนานาชาติ มันถึงจะชวยทําใหมาตรฐานระบบ
การบริหารจัดการมันไปกับวิสัยทัศนที่ต้ังวาตองอยูในระดับนานาชาติ...งบที่สนับสนุนไมนอย คอนขาง
เยอะพอประมาณ เรามีหลายสวน อยางเชนสวนหน่ึงเรามีงบของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนคณาอาจารยที่
ตองทําวิจัยแตยังไมสามารถหาเงินจากภายนอกได  แตยังมีเงินวิจัยที่เราไดจากภายนอก เชน กรม
สงเสริมอุตสาหกรรมเราไดคอนขางเยอะบางทีทําวิจัยดวยหรือไปเปนที่ปรึกษาโครงการวิสาหกิจขนาด
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ยอมเราจะไดก็หลายสิบลานอยู....(ผอ.กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  มีนาคม  
2552) 

 
                            โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏตองใหความสําคัญกับการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยที่ทันสมัยทันเหตุการณ และสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
ตีพิมพงานวิจัยในระดับนานาชาติ  
 

   3.1.5  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการบริการวิชาการแกสังคม      
           ในดานการใหบริการวิชาการแกสังคมน้ัน     พบวา     มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดเปดศูนยการเรียน 

นอกพ้ืนที่จํานวนมากเพื่อรองรับความตองการของสังคม และยังเนนการใหบริการทองถิ่นดวยดังคํากลาวของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่กลาววา 

             ...ผมมีศูนยตางๆอยูหลายศูนยไมเคยคิดวาตองมีเด็ก อยางเชนปราจีนบุรีเองมีเด็กรอยกวาคน แต
ปราจีนมีโรงสีขาว  มีการทําสัญญากับพิษณุโลกที่จะเช่ือมระหวางศูนยซื้อขาวที่พิษณุโลกพัฒนาขาว 
คุณภาพตรงน้ันรวมกับนเรศวรและพิบูลสงครามขอบขายจะกวางรายไดหลักจะเล้ียงปราจีนจะอยูที่
โรงสี ไมใชเด็ก แตเด็กจะเปนผลพลอยได.... แตพวกผมทําอะไรใหทองถิ่นไดมากกวา ผมซื้อขาวให
ทองถิ่นเขา สีใหเขา ขายใหเขาเลย เก่ียวขาวเสร็จมาวางขายเลย ผมเอาธนาคารมาจายเงินเด๋ียวน้ันเลย เขา
อยากเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผมก็บอกมีแคน้ีก็จะทําให คุณอยากเรียนเทาไหร ผมจะหาคนไปให 
ผมหาพ้ืนที่สอนให ทําใหเขา...(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  มีนาคม  2552) 

 
                           โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จะเห็นไดวา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏตองมีการเปดศูนยการเรียนนอกพ้ืนที่เพ่ือรองรับความตองการของสังคม  และยังตองเนนการใหบริการ
ทองถ่ิน   
 

   3.1.6  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  
            ในดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี     พบวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

มุงเนนการใชเทคโนโลยีเปนฐานโดยเฉพาะงานดานขอมูลดังคําใหสัมภาษณของผูอํานวยการกองนโยบายและ
แผน ดังน้ี 
 

  ....การใชเทคโนโลยีตองบอกเลยวาเราตองการใหเปนไมใชเรื่องความโดดเดนแตตองเปน
พ้ืนฐานของทุกมิติ ทุกอยางตองรันบนฐานขอมูล ใชเทคโนโลยีชวยตลอดเวลา.....(ผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  มีนาคม  2552) 

 
                                โดยสรุปจากการสัมภาษณผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จะเห็นไดวา ดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเปนภารกิจที่ทุกมหาวิทยาลัยตองดําเนินการตาม
ภารกิจที่มุงเนนการใชเทคโนโลยีเปนฐานโดยเฉพาะงานดานขอมูล 
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    3.1.7  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
            ในดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใหความสําคัญโดยจัดสรร

งบประมาณใหเพ่ิมเติมเพ่ือใชในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ดังคําใหสัมภาษณของผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน ดังน้ี  

 
           ....ถาไปดูตามงบประมาณแผนดินอาจจะรูสึก ถาดูตามงบใชเงินเทาน้ีอาจไมคอยเยอะ แตเอาเขา
จริงๆเรามีเงินที่ไมใชงบประมาณแผนดินเปนเงินบํารุงการศึกษาเยอะ... (ผูอํานวยการกองนโยบายและ
แผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  มีนาคม  2552) 

 
โดยสรุปจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

จะเห็นไดวา   ไดใหความสําคัญกับงานดานวัฒนธรรมโดยจัดสรรงบประมาณใหเพ่ิมเติมเพ่ือใชในการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ 
 
                   3.1.8   ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ การประหยัด
ทรัพยากรโดยเฉพาะการผลักดันใหทุกฝายมีสวนรวม ดังคําสัมภาษณดังน้ี 

 
            ….ลักษณะทางกายภาพ ทุกมุมเราเล็กแตเราไมเลอะ ไมสกปรกขางหลังตึกเราจะไมสกปรก ทาน
ใหความสําคัญทางดานกายภาพ... เมื่อคณบดีรับทราบ รับก็สงตอไป แตละสัปดาหเอามาคุยกัน ตอนน้ี
เราพูดรณรงคประหยัดทรัพยากรแตละคณะจะประหยัดอยางไร คณบดีตองมีนโยบายไปถายทอด ตอง
คิดโครงการ คราวหนาเอามาเลาใหฟง คือถาคุณมาประชุมไมคืบหนาแสดงวาคุณไมไดทําอะไร.... 
(ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 9 มีนาคม 2552) 

            
                           โดยสรุปจากการสัมภาษณ  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
จะเห็นไดวา  ไดใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  การประหยัดทรัพยากร โดยเฉพาะการผลักดันใหทุก
ฝายมีสวนรวม 
 

   3.1.9  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู    
             จากการสัมภาษณอธิการบดี พบวา งานดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูเปน   อัต

ลักษณหน่ึงในสี่ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการปฐมวัยถึงแมจะมีแคหลักสูตรเดียวของคณะครุศาสตรแตไดเปด
ทาํการสอนทั่วประเทศ ดังคําสัมภาษณอธิการบดี ดังน้ี 

 
           ...ทําอยางไรที่จะใหผูบริหารโดดเดน มีสวนที่เปนอัตลักษณของตนเอง มีความรูความสามารถ มี
บารมืที่ใหคนทําตามไดไมง้ันจะทําไดอยางไร อยูดีๆจะไปตัดหลักสูตร 12 หลักสูตร เหลือหลักสูตร
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เดียว ตองใชกําลังภายในมากทีเดียวที่จะอธิบาย แตตองหางานใหเขาไดดวย ไมไดตัดไปแลวคุณตกงาน
นะ เด๋ียวน้ีคณะครุศาสตรทํางานเต็มที่ไมมีวันหยุดเพราะเราเปดหลักสูตรปฐมวัยทั่วประเทศ .... 
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  มีนาคม  2552) 

 
            โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   จะเห็นไดวา  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏควรจะตองผลิตครูตามศักยภาพของแตละมหาวิทยาลัย 
 

   3.1.10   ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการบริหารจัดการสถาบัน    
                                แนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จะเนนการบริหารจัดการโดยยึด แนว
คุณภาพเพ่ือสรางความอยูรอดโดยสรางอัตลักษณใหแกมหาวิทยาลัย และการกระจายอํานาจและ มอบการ
ตัดสินใจเพ่ือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ดังคําใหสัมภาษณอธิการบดี ดังน้ี   
 

             ...ในการบริหารจัดการของสวนดุสิตบริหารจัดการโดยยึดแนวคุณภาพ ใชทั้ง  4  เกณฑมา
กําหนดแนวคุณภาพบริหารจัดการตามแนวคุณภาพเหมือนกับการพัฒนาตามรระบบราชการ....การสราง
ความอยูรอด ความอยูรอด ในปรัชญาของสวนดุสิตใชคําวา ทําอยางไรจะใหมหาวิทยาลัยอยูรอดไมใช
ทําใหคุณอยูรอด  ตอนน้ีปรับตัวใหมมาเปน  ความสามารถในการอยูรอด  เมื่อมันอยูรอดคุณมี
ความสามารถอะไรทําใหมันอยูรอดไดน่ันคือกําหนดอัตลักษณของเรา ทุกคนก็จะเขาใจไมใชเราอยูรอด 
มหาวิทยาลัยอยูรอดกอนเราถึงจะอยูได....มันอยางน้ีเวลาที่ผมมอบอํานาจใหใครมอบจริงๆ มอบทั้งเงิน 
มอบท้ังแนวความคิด ไมใชมอบเสร็จมีอะไรคุณโทรกลับมาถาม สายบริหารผมทุกคนตัดสินใจไดเลย 
ไมตองโทรมาถาม อํานาจตอรองเสียไป ความเช่ือมั่นในตัวเองเสียไป... (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต, 6  มีนาคม  2552) 

 
            นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตยังใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยโดยสนับสนุนให
คณาจารยไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ดังคําสัมภาษณของผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ดังน้ี 
 

         ...ใครมีความสามารถทานอธิการทานสนับสนุนเต็มที่ใครเรียนตอไดทานก็ตองเรียน....ก็การมีสวน
รวมสวนหน่ึงและก็การถายทอดจากบนลงลาง มันจะไมไดขาดตอนวาขางบนคิดอะไรขางลางไมเคยรู
ไมไดขางบนอยูบนหอคอยงาชางไมใช...(ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต) 

 
                         โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดี และผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวน จะเห็นไดวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการบริหารจัดการที่อาจยึดแนวคุณภาพเพ่ือสรางความอยูรอด โดยตอง
สรางอัตลักษณที่แตกตางสถาบันอื่น ควรกระจายอํานาจและการตัดสินใจ  และสนับสนุนใหคณาจารยไดศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น  
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                   3.1.11  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานกลไกเรงรัดยุทธศาสตร   
                             กลไกเรงรัดยุทธศาสตรที่พบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   คือ   การสรางทีมผูบริหารท่ี
เกง และการบริหารงานท่ีขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันต้ังแตระดับสภามหาวิทยาลัยจนถึงระดับผูปฏิบัติโดยอาศัย
ผูบริหารเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน ดังคําใหสัมภาษณของอธิการบดีที่วา 
 

         ...คุณทําใหผูบริหารเกงกอน ทีมผูบริหารผมเกง คุณทําน้ีได คนอื่นก็จะเขามาทําใหตรงน้ีใหได คุณ
จะทําอยางไรใหผูบริหารโดนเดน... การดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันต้ังแตระดับ    สภาฯ เพราะ
ในสวนที่เราทําเราเสนอทั้งสองดาน เทากับวาตัวผูบริหารเปนกลไก…(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต, 6  มีนาคม  2552) 

 
                             นอกจากน้ีแลว ยังพบวา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีกลไกพิเศษท่ีสําคัญ   คือ     การสราง 
commitment ระหวางหนวยงานภายในและการจัดประชุมติดตามงานทุกสัปดาห ดังคําใหสัมภาษณของ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ที่วา 
 

            ...กลไกที่มหาวิทยาลัยพยายามวาง คือ เราจะมันกลไก คณะกรรมการหรือเทคนิควิธีการท่ีจะทํา
ใหหนวยงานมี commitment รวมกัน สมมุติวามหาวิทยาลัยตองไปเซ็นคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ 
ทาง กพร. หนวยงานตางๆก็ตองเซ็นกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรก็ตองเซ็นกับคณะ... แลวจะมีกรรมการท่ี
คอบกํากับติดตามดูแล….กลไกหลักคือคณะกรรมการบริหารกลยุทธ มีการประชุมทุกอาทิตย วัน
จันทร…. (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  มีนาคม 2552) 

 
โดยสรุปจากการสัมภาษณ อธิการบดี และผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสวนดุสิต จะเห็นไดวา กลไกที่สําคัญ คือ ตัวผูบริหารและทีมผูบริหารการสรางทีมผูบริหารมีความสําคัญ 
โดยจะตองสราง commitment ระหวางหนวยงานภายใน    
 
                   3.1.12 ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการควบคุมยุทธศาสตร     

              การควบคุมยุทศาสตรที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือ ผูบริหารใหความสําคัญ
อยางจริงจังและลงไปกํากับดูแลดวยตัวเอง โดยจะอยูในรูปของคณะกรรมการท่ีมีผูบริหารเปนประธานกรรมการ 
ดังคําใหสัมภาษณของอธิการบดีและผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ที่วา 

 
        .....การกํากับติดตาม คือ ลงไปเลนเลย ไมไดมอบ ทุกคนลงไปเลนเลย ผมไมไดลงไปเลนดวย
ตัวเอง ทีมบริหารท้ังหลายลงไปเลยกํากับดูแลของตัวเอง....  (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  
มีนาคม  2552)...มีคณะกรรมการประเมินที่คอยกํากับดูแลและคอยติดตามประเมิน...ที่เราประสบ
ความสําเร็จเพราะเรามีระบบการกํากับและติดตาม แลวผูบริหารใหความสําคัญจริงจังบางชุดทานอธิการ
หรือรองอธิการเปนประธาน คือทานอธิการเปนที่ปรึกษาแตจะมีรองอธิการเปนประธานกํากับและ
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ติดตาม คือผูบริหารใหความสําคัญอยางจริงจริง แลวมันก็จะกลายเปนวัฒนธรรม... (ผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  มีนาคม  2552) 

 
                         โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดี และผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จะเห็นไดวา ผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยางจริงจังและลงไปกํากับดูแลดวยตัวเอง โดยอาจจะตอง
เขาไปเปนประธานกรรมการหรือรองประธานคณะกรรมการดวย  
 
                 3.1.13  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการประเมินผลยุทธศาสตร 
                             จากการสัมภาษณ  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน     พบวา    ในการประเมินยุทธศาสตรน้ัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีคณะกรรมการประเมินการดําเนินงานและระบบการกํากับดูแล โดยเฉพาะ
ผูบริหารใหความสําคัญและมีความจริงจัง ดังคําใหสัมภาษณที่วา 
 

         ...มีคณะกรรมการประเมินที่คอยกํากับดูแลและคอยติดตามประเมิน...ที่เราประสบ
ความสําเร็จเพราะเรามีระบบการกํากับและติดตาม แลวผูบริหารใหความสําคัญจริงจังบางชุดทานอธิการ
หรือรองอธิการเปนประธาน คือทานอธิการเปนที่ปรึกษาแตจะมีรองอธิการเปนประธานกํากับและ
ติดตาม คือผูบริหารใหความสําคัญอยางจริงจริง แลวมันก็จะกลายเปนวัฒนธรรม... (ผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 6  มีนาคม  2552) 

 
        โดยสรุปจากการสัมภาษณ   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

สวนดุสิต จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยจะตองมีคณะกรรมการประเมินการดําเนินงาน และมีระบบการกํากับดูแล
ยุทธศาสตรที่ดี และผูบริหารตองใหความสําคัญและมีความจริงจัง  

    3.2   กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   3.2.1  ประวัติการกอต้ังและสภาพทั่วไป 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้ังอยูหางจากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง    

6  กิโลเมตร  มีเน้ือที่ทั้งสิ้น 612 ไร เดิมเปนที่ดินของกระทรวงกลาโหม และของกรมตํารวจ ซึ่งเคยเปนที่ต้ังของ
โรงเรียนพลตํารวจภูธร 4 จังหวัดสกลนคร แตไดยบุเลิกไปรวมกับภาคอื่น ตอมากระทรวงมหาดไทยไดใชสถานที่
กอสรางศาลากลางจังหวัดสกลนคร  การกอสรางตัวอาคารได เสร็จสิ้นเมื่อ  พ .ศ .  2506 แตยังใชไมได 
กระทรวงมหาดไทย ไดเปล่ียนโครงการไปสรางศาลากลางจังหวัดใหมที่บริเวณศูนยราชการในปจจุบัน จังหวัด
สกลนคร กระทรวงศึกษาธิการจึงไดขอที่ดินและสิ่งกอสรางเพ่ือต้ังเปนโรงเรียนฝกหัดครู ซึ่ง ฯพณฯจอมพล 
สฤษด์ิ ธนะรัตน อดีตนายกรัฐมนตรีใดมีบัญชาใหมอบที่ดิน และสิ่งกอสรางใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังเปน
โรงเรียนฝกหัดครู โรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร จึงไดถือกําเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 ทั้งน้ีโรงเรียน
ฝกหัดครูสกลนคร เริ่มดําเนินการต้ังแตปการศึกษา 2507 รับนักศึกษารุนแรก จํานวน 70 คน (ชาย 48 หญิง 22 คน) 
โดยฝากเรียนไวกับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยครูมหาสารคามและวิทยาลัยครูอุดรธานี มีนายจํานง ภวภูตา
นนท ณ มหาสารคาม เปนอาจารยใหญ  กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะข้ึนเปน "วิทยาลัยครูสกลนคร" เมื่อวันที่ 
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16 มกราคม พ.ศ. 2513 และไดขยายการผลิตครูออกเปน 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคค่ํา ในปการศึกษา 2518   
เปดสอนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เปนปแรกปการศึกษา 2519 สภาการฝกหัดครูไดจัดใหมีการเรียนการสอน
แบบทวิภาค ดังน้ัน สถาบันจึงเปล่ียนช่ือจาก "นักศึกษาภาคค่ํา" เปน "นักศึกษาตอเน่ือง" จนถึงป 2521 ปการศึกษา 
2521 ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง (หลังอนุปริญญา) เปนปแรกและเปดอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจําการ (อคป.) ปการศึกษา 2528 เปดสอนในสาขาวิชาทหลากหลายมากขึ้น คือ สาขาศิลปศาสตร สาขา
วิทยาศาสตร ปการศึกษา 2529 เปดสอนในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ใน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 2 ปหลัง ปการศึกษา 2530 เริ่มโครงการคุรุทายาท เปนปแรก  
                                      เมื่อป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นามใหแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศวา "สถาบันราชภัฏ"ในป พ.ศ. 2537 รัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตอรัฐสภา เมื่อผานการพิจารณาของรัฐสภาแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 
มกราคม 2538 จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงต้ังใหผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ ดํารงตําแหนงอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนครอธิการบดีสถาบันราชภัฏ
สกลนครคนปจจุบัน คือ นายปญญา มหาชัย และไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547   
เว็บไซต http://www.snru.ac.th  การแบงสวนราชการ มีดังน้ี 1) สํานักงานอธิการบดี 2) คณะครุศาสตร 3) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5) คณะวิทยาการจัดการ 6) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร   7) คณะเทคโนโลยีอุตาหกรรม 8) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  9) สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ10) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 11) สถาบันวิจัยและพัฒนา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปดสอนในระดับปริญญาตรี 7 สาขา ปริญญาโท 3 สาขา และปริญญาเอก 1 สาขา 
โดยในปการศึกษาน้ีไดเปดสอนสาขาใหมคือ ค.บ. 5 ป (สาขาการศึกษาพิเศษ พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา) 
วท.บ. 4 ป (สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคนิคการสัตวแพทย สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนง
วิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา แขนงวิชาเทคโนโลยี
สถาปตยกรรม) การบัญชี (บช.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น  
จํานวน 11,427 คน  แบงเปนนักศึกษาภาคปกติ 6,958 คน ภาค กศ.ป. จํานวน 3,297 คน โครงการ กศ.ปท. จํานวน 
276 คน โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับกรมการปกครองสวนทองถ่ิน 272 คน และ
โครงการบัณฑิตศึกษา 624 คน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น 547 คน   
ประกอบดวยบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานวิชาการ (academic staff) ไดแก ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา(สายผูสอน) อาจารยพิเศษ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 230 คน และ
บุคลากรปฏิบัติงานดานงานสนับสนุน (SupportStaff) ไดแก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สาย
สนับสนุน) ลูกจางประจําพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางช่ัวคราว (รายเดือน - รายวัน)  จํานวน 
317  คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2549, 2551) 
 
 
 

http://www.snru.ac.th/
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            3.2.2 ผลการศึกษาเอกสารดานวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร 
     3.2.2.1 ปรัชญา 

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นมุงความ
เปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานแหงคุณธรรมจริยธรรมรวมช้ีนําพัฒนาทองถ่ินและสังคม 

     3.2.2.2 วิสัยทัศน 
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่นที่เปนเครือขาย
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 

         3.2.2.3 พันธกิจ 
                       (1) พัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ 
                       (2) ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถ่ิน 
                    (3) พัฒนาองคความรูเพ่ือความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน 
                    3.2.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร 
                  (1) การสรางโอกาสทางการศึกษา  และการเรียนรูตลอดชีวิต 
   (2) การอนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
   (3) การปรับระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
   (4) การพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคล่ือนสังคมของประชาชนโดยใชความรู 

เปนฐาน 
                                    3.2.2.5  เปาประสงค 

(1) ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 
(2) ประชาชนไดรับความรูและเขาใจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการการศึกษาแกประชาชน 
(4) การเพ่ิมกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร 
(5) การเพ่ิมการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือสนองตอบชุมชนทองถ่ิน 

                          3.2.3 กลยุทธ 
                    3.2.3.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
                               (1) กลยุทธหลัก 

1) การสรางระบบการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตบัณฑิต 
                    มาตรการที่    

     1.1) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความหลากหลายและไดมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1.2) พัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน 
เปนศูนยกลางและสงเสริมกิจการนักศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
                                                1.3) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคให
รูเทาทันกระแสโลกาภิวัตน และใหการชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบปญหาขาดแคลน 
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                                               1.4) ใหทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการการนําจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของมหาวิทยาลัยมาสูการปฏิบัติอยางแทจริง 

2) การผลิตและการพัฒนาวิชาชีพครู 
    มาตรการท่ี     

                                                 2.1) พัฒนาเครือขายมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนรวมพัฒนา
วิชาชีพครู 
                                               2.2) ผลิตครูขั้นพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรี 

     2.3) พัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหมีความพรอมสูงขึ้น 
3) สรางเครือขายในการผลิตบัณฑิต 

                    มาตรการท่ี    
      3.1) สรางเครือขายความรวมมือดานการศึกษาทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศ 
3.2) พัฒนาสหกิจศึกษา 

4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหชุมชน 
                              มาตรการท่ี   

 4.1)  พัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการใหสอดคลองกับสภาพของ
ชุมชน 
                                                               4.2) สรางเครือขายความรวมมือจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือเปน
รากฐานในการจัดโครงการบริการวิชาการ 
                                                                                   4..3) การใหความรูทางดานวิชาการทักษะชีวิตและการพัฒนางานอาชีพ 

5) การสรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางท่ัวถึง 
                    มาตรการท่ี   

      5.1)  เผยแพรองคความรูความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยผาน 
สื่อและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
                                                                    5.2) เพ่ิมศักยภาพศูนยการจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
ใหบริการทางการศึกษาไดกวางขวางขึ้น 
                                                                    5.3) จัดกิจกรรมโครงการใหความรูที่หลากหลายใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกมากขึ้น 

6) สงเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาทางดานสังคมศาสตร 
                    มาตรการท่ี   

                                                                    6.1) ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตรใหเปนตามความตองการของ 
ตลาดแรงงาน 

                               (2) ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การอนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
                       กลยุทธหลัก 

1) ถายทอดองคความรูเพ่ือสงเสริมจริยธรรมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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                      มาตรการท่ี  
     1.1)  สงเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

    1.2)  พัฒนาเครือขายความรวมมือดานวัฒนธรรมทั้ง 
ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน 

                               (3) ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  การปรับระบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน 
                       กลยุทธหลัก 

1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
                     มาตรการท่ี    
    1.1)  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
1.2) พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดกระบวนการเรียนรูและ 

มีศักยภาพสูงขึ้น 
1.3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูและการจัดการความรู 

ภายในองคกร 
                                                       1.4) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ 
               (4) ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคล่ือนของ 

ประชาชนโดยใชความรูเปนฐาน 
                       กลยุทธหลัก  

      1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
                  มาตรการท่ี  
         1.1)  ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 

      2.  สงเสริมการวิจัย  พัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยี 
               มาตรการท่ี    
         2.1)  สนับสนุนใหมีการทําวิจัยและพัฒนานักวิจัย ใหมีความรู 

ความสามารถในการทําวิจัยมากขึ้น  
        2.2)  สงเสริมใหมีการเสนอผลงานวิชาการและการตีพิมพเผยแพรใน 

ระดับชาติใหเพ่ิมขึ้น 
        2.3)  กระตุนสนับสนุนใหเกิดการสรางองคความรูและนวัตกรรมทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะสวนที่เก่ียวของกับทองถ่ิน 
        2.4)  สงเสริมใหเกิดการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 
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      3.   การต้ังศูนยศึกษาเฉพาะทางเพ่ือการผลิตพัฒนาและบริการความรู 
               มาตรการท่ี  

  3.1) จัดต้ังศูนยศึกษาเฉพาะทาง เชน ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  
ศูนยพัฒนาเผยแพรขอมูลองคความรู และเทคนิคการยอมคราม 
 

           3.2.3  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
      จากการสัมภาษณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร จะเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือทองถ่ินและตองใหโอกาสการศึกษาเพ่ือบุคลากรไดพัฒนาตัวเองและ
มุงเนนการสรางนักศึกษาใหเปนคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ ดังคําใหสัมภาษณดังน้ี 
 

       ... เราบอกตัวเองวาเราเปนอุดมศึกษาเพ่ือทองถิ่น...เราจะเปนมหาวิทยาลัยแหงการให
โอกาส  ใหโอกาสกับบุคลากรในทองถิ่น เพ่ือเขาสูอุดมศึกษา เพ่ือใหเขาไดมา  1 เพ่ิมคุณวุฒิ   2  
ประสบการณ หรือความรูความสามารถเพิ่มขึ้น เขาไดพัฒนาศักยภาพของตัวเขาเองโดยวิธีการที่
หลากหลายที่จะใหเขาสูอุดมศึกษา.....สุดทาย คุณลักษณะของบัณฑิตที่เราตองการคือ เราจะเปน
มหาวิทยาลัยแหงการสรางคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ....(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, 12  มีนาคม  2552) 

 
                   โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะเห็นไดวามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏตองเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ตองเปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสทางการศึกษา และควร
มุงเนนการสรางคนดี  
 

            3.2.4  ผลการสัมภาษณผูบรหิารดานการวิจัย    
       จากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหความสําคัญกับงานวิจัยที่ใช   

area base เปนฐาน   โดยผูบริหารยังไดกําหนดกรอบทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนเพ่ือสรางองคความรู ตลอดจนนํา
ความรูไปพัฒนาและถายทอดได และยังใหความสําคัญกับการวิจัยแบบมีสวนรวม การวิจัยในประเด็นสาธารณะ
นอกจากน้ียังไดจัดต้ังทุนเพ่ือใหอาจารยไดทําวิจัยดวย ดังคําใหสัมภาษณที่วา 
 

    ...ผมมองวาเราเปนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น การศึกษาวิจัยตองใช area base เปนฐาน 
คือการใชทองถิ่นเปนฐาน area base มหาวิทยาลัยจะตองใหนโยบายเอางายๆการศึกษาวิจัยตอง
ครอบคลุมพ้ืนที่หนองหาร ภุพาน หรือลุมนํ้าสงคราม ถาเปน area base ไมวาคุณจะศึกษาวิจัยอะไรก็
แลวแตตองวิจัยอยูแถบน้ี การวิจัยนอกจากจะสรางองคความรูแลวผมคิดวามันตองเกิดการที่จะนําไป
ถายทอดใหเกิดประโยชนไดดวย.....ถาเราวิจัยแบบเดิมคือ วิจัยเสร็จเอาไวบนหิ้งไมมีอะไรเกิดขึ้นอันน้ัน
เราไมปฏิเสธสวนหน่ึงอาจจะมี วิจัยแลวไดองคความรูและนําไปถายทอด อีกแบบหน่ึงคือวิจัยแบบมี
สวนรวมแลวนําไปใชประโยชนไดดวย อีกอันหน่ึงคือ วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอันน้ีจําเปนเราก็
ต้ังทุนใหอาจารยวิจัย นอกจากวิจัยแลวพัฒนาการเรียนการสอนได วิจัยเพ่ือเอาไปใชบริการวิชาการได 
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ยังใชงานวิจัยเขาสูตําแหนงทางวิชาการได ตามเกณฑใหม ผมมอบนโยบายใหกับทีมวิจัยวาตอไปตอง
กําหนดทิศทางการวิจัยโดยเอาทองถิ่นเปนฐาน....อีกอันหน่ึงคือการวิจัยประเด็นสาธารณะ คือ ประเด็นที่
อยูในความสนใจของสาธารณะ ณ ชวงน้ัน เวลาน้ัน ถาวิจัยชาไปก็จะลาสมัย....(อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร, 12  มีนาคม  2552) 

 
โดยสรุปจากการสัมภาษณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะเห็นไดวา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏตองใหความสําคัญกับการวิจัยโดยเฉพาะวิจัยในประเด็นสาธารณะ และควรเนนการวิจัยที่ใช area base 
เปนฐาน โดยตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการตีพิมพงานวิจัยในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีตองจัดสรรใหทุนสําหรับ
อาจารยและสนับสนุนการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก  
 

            3.2.5  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการบริการวิชาการแกสังคม      
       ในดานการใหบริการวิชาการแกสังคมน้ัน   พบวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผูบริหาร 

มุงเนนสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษากับองคการระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
โดยเฉพาะลาวและเวียดนามดังดังคําใหสัมภาษณดังน้ี 

 
     ...อุดมศึกษาตอไปน้ีตองมีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา มันมีทั้งเครือขายใน

ระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค คําวาภูมิภาคเราโฟกัสไปที่ลาวกับเวียดนาม....เราไดประโยชน
รวมกันเชนเรารวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทําหลักสูตรรัฐประสานศาสตรบัณฑิตที่
เอาบุคลากร ผูบริหารมาเรียน น่ีคือรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น...เรารวมกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาพัฒนาครูที่ยังไมมีวุฒิปริญญาตรี โดยเฉพาะปริญญาตรีสายการศึกษาใหเขตพ้ืนที่สํารวจแลว
สงคนมาเรียน เราก็มีทุนการศึกษาใหสวนหน่ึง เขตพ้ืนที่ก็ไดรับประโยชนในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย
ก็ไดสนองการบริการวิชาการ....นอกจากวิจัยแลวพัฒนาการเรียนการสอนได วิจัยเพ่ือเอาไปใชบริการ
วิชาการได...(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 12  มีนาคม  2552)  

 
      และงานบริการวิชาการแกสังคมจะไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง  แตจะแฝงอยูกับ 

หนวยงานหรือคณะตางๆ ดังคําใหสัมภาษณของผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

     ...ของเราจะเยอะแตวาหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงไมมีมันจะแฝงอยู พอพูดถึงเรื่องบริการ
จะเนนคณะมนุษยฯ คณะมนุษยฯจะเดนดานบริการการมีสวนรวม เพราะที่มีจะมีศูนยของสถาบัน
พระปกเกลา.... (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 6  มีนาคม  2552) 

 
                     โดยสรุปจากการสัมภาษณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผูอํานวยการกอง 

นโยบายและแผน จะเห็นไดวา มีการเปดศูนยการเรียนนอกพื้นที่เพ่ือรองรับความตองการของสังคม และยังตอง
เนนการใหบริการทองถ่ิน  จะตองมีหนวยงานประสานงานอาจเปดเปนศูนยบริการวิชาการแกสังคม ผูบริหารตอง
มุงเนนสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษากับองคการระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค  
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           3.2.6  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  
      ในดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดกลาววา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีศูนยถายทอดเทคโนโลยีที่
เช่ืองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร ดังคําใหสัมภาษณ ดังน้ี   
 

        ...การปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ก็โยงกับวิจัยดวยมีศูนยถายทอด
เทคโนโลยีมีอาจารยทางดานฟสิกส มีศูนยอยูขึ้นกับสถาบันวิจัย เขาใหมาสังกัดตรงน้ีแตวาจะทําใน
ลักษณะเชิงเปนตัวอยางตนแบบใหชุมชนมาดูมีงบประมาณใหเปนเงินนอก สี่หา แสนมีคนให.... 
(ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 12  มีนาคม  2552) 

 
                      โดยสรุปจากการสัมภาษณ  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร จะเห็นไดวา ดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอาจจะต้ังเปนศูนยขึ้นมา   
เพ่ือดําเนินงานใหชัดเจนโดยเฉพาะงานดานวิทยาศาสตร  
 
 3.2.7  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
                                  ในดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมน้ันในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวา  
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตองานวัฒนธรรมสูง มากโดยเฉพาะมุงเนนงานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นตางๆ ทั้งน้ี
มุงเนนในการวิจัยเชิงวัฒนธรรมที่เปนการจัดระบบระเบียบองคความรูทางดานวัฒนธรรม ดังคําใหสัมภาษณ
อธิการบดีที่วา  
 

...ที่ผานมาเราทําวัฒนธรรมเชิงรูปแบบไปเรื่อยๆ เขาเรียกวาเชิงวัฒนธรรมประเพณี เชน งาน
แหเทียนเขาพรรษา งานแหปราสาทผ้ึง งานลอยกระทง ผมคิดวาเราไมปฏิเสธ เราตองทําอยูแลว งาน
วัฒนธรรมอันหน่ึงที่ควรทําคือ งานวัฒนธรรมเชิงศึกษาวิจัย อันน้ีจําเปนเปนอีกกาวหน่ึงของงาน
วัฒนธรรมอาจเปนวิจัยเชิงสํารวจก็ได มันจะทําใหองคความรูที่มีอยูแลวถูกเก็บรวบรวมอยางเปน
ระเบียบ งานวิจัยคือการตอบปญหาการหาความรู ความรูถูกจัดใหเปนระบบระเบียบมากย่ิงขึ้น เกิดเปน
องคความรูที่ดีขึ้น ผมยกตัวอยางเขาอยางเชน ผมใชคําวา culture map แผนที่วัฒนธรรม คือจริงๆ
วัฒนธรรมในทองถิ่นมีเยอะแยะมากมาย ถาคุณสํารวจแลวเอามาตอเปน  มันจะเปนเสนทางวัฒนธรรม
ซึ่งคุณคามันจะเกิดซึ่งจริงมันมีอยูแลวแตทําอยางไรที่นักวิจัยจะไปจัดกระทําใหระบบระเบียบใหเปน
วิทยาศาสตรในที่สุดก็ใชงานวิจัย.... (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 12  มีนาคม  2552) 

 
    โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะเห็นไดวาตองให

ความสําคัญกับงานดานวัฒนธรรมที่เปนจุดเดน หรือจุดขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเฉพาะงานวัฒนธรรมเชิง
รูปแบบที่เปนงานประเพณีในทองถิ่น และมุงเนนในการวิจัยเชิงวัฒนธรรมที่เปนการจัดระบบระเบียบองคความรู
ทางดานวัฒนธรรม 
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                            3.2.8   ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหความสําคัญกับงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมโดยพยายามเช่ือมโยงเขากับหนวยงานตางทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะการดําเนินโครงการกับ
หนวยงานภายนอกแตยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง ดังคําสัมภาษณดังน้ี 

 
    …. สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ยังเปนศูนยของกรมศิลปกรยังเปนศูนยอนุรักษทรัพยากร

สิ่งแวดลอมทั้งหลาย แตละปเขาจะไดรับงบอยูประมาณสองแสนเขาจะมีกรอบนโยบายใหสํารวจสงเขา
ทุกป จะมีรายงานอยูแลวจะโยงกับสิ่งแวดลอม...สวนใหญใหโปรแกรมสิ่งแวดลอม คณะวิทย 
ดําเนินการเหมือนเขียนไวใน พรบ. โครงการนอยทิศทางไมชัดเจน มีบางไมเดน....สวนใหญเปน
โครงการทางนอกมาใหทํา.... (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 12  มีนาคม  2552) 

 
                                        โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะเห็นไดวา  ตองมี
หนวยงานรับผิดชอบหรือประสานงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรง ควรให 
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานอื่นๆ และควรสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกมากขึ้น และควรมุงเนนปลูกฝงในรูปของกิจกรรมใหนักศึกษาไดรวมดําเนินการ 
 

            3.2.9  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู    
                                      จากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อธิการบดีมีนโยบายที่ชัดเจนใน
การดําเนินงานดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู โดยมีการสรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ และมีการ
จัดต้ังศูนยฝกประสบการณและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน ดังคําใหสัมภาษณของอธิการบดีและ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน   
 

    ...เรารวมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาครูที่ยังไมมีวุฒิปริญญาตรี โดยเฉพาะปริญญาตรีสาย
การศึกษาใหเขตพ้ืนที่สํารวจแลวสงคนมาเรียน เราก็มีทุนการศึกษาใหสวนหน่ึง เขตพ้ืนที่ก็ไดรับ
ประโยชนในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ไดสนองการบริการวิชาการ....(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, 12  มีนาคม  2552)   

      
   …กระบวนการจัดมีคณะครุศาสตรรับผิดชอบ การเรียนการสอนก็จะระดมคณะอ่ืนมาสอน

รวมกันทั้งหมด มีศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ และมีศูนยพัฒนาครูอยูในครุศาสตร...สงเสริมวิทยฐานะ
นโยบายของมหาวิทยาลัยในแตละปจะใหเงินในสวนของไปดําเนินการอยู....จะเปนทางสงเสริมไมใช
คณะครุศาสตรดําเนินการ...(ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 12  
มีนาคม  2552) 
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  โดยสรุปจากการสัมภาษณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน จะเห็นไดวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏตองใหความสําคัญกับการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา 

 
           3.2.10 ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการบริหารจัดการสถาบัน    

                                      แนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อธิการบดีมีแนวนโยบายในการ
บริหารคือ ใชเครื่องมือในการบริหารจัดการ tools of  management ประกอบดวย คือขอ 1) healthy organization 
องคการสุขภาพดีหรือองคการแหงความสุข ไดแก 1) employee Health สุขภาพบุคลากร 2) organizational health 
สุขภาพองคการ 3) environmental and social health  สุขภาพของสังคมและสิ่งแวดลอม ขอ 2) blue ocean strategy 
ยุทธศาสตรทะเลคราม และขอ 3) triple C’S ประกอบดวย 1) CSR (corporate social responsibility) คือ ความ
รับผิดชอบตอสังคม 2) CRM (customer stakeholder relationship management) คือ การบริหารความสัมพันธกับผู
มีสวนรวมหรือผูมีสวนไดสวนเสีย และ 3) CG (corporate governance) คือ ธรรมาภิบาล และใชหลักการบริหาร
บนฐานขอมูลที่ดีที่มาจากสภาพจริง ดังคําใหสัมภาษณของอธิการบดีดังน้ี 
 

  ....อันหน่ึงคือเครื่องมือในการบริหารจัดการ tools of  management เพ่ือใหเราบรรลุเปาหมาย
ตองปรับใหเหมาะสม อันหน่ึงคือ healthy organization แปลวาองคกรสุขภาพดีหรือองคกรแหง
ความสุขก็ได...ทําอยางไรใหคนในองคกรทํางานแลวมีความสุขจะทําอยางน้ันไดตองหน่ึง eEmployee 
Health คือคนในองคการสําคัญถามวาเขาทํางานท่ีน่ีมีความสุขไหมอยูที่น่ีมีความสุขตามศักยภาพเขา
พนักงานจะดูแลเขาอยางไรไมเฉพาะดานสุขภาพ... อันที่สอง organizational health หมายความวาการ
บริหารจัดการองคการมันเอื้อตอการเติบโตของเขาไหม เขามีสวนรวมไหม การมีสวนรวมคือสุขภาพ
ขององคการแบบหน่ึง คือตองโปรงใส ตรวจสอบได ทุกคนมีโอกาสเติบโตในเสนทางของเขา... 
environmental and social health สิ่งแวดลอมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยรอบๆมหาวิทยาลัยเปน
อยางไรเราตองดูแลตามสมควร...เครื่องมืออันที่สอง blue ocean strategy ยุทธศาสตรทะเลคราม คือ
สรางความแตกตาง ถามวาทําไมตองมาเรียนที่ราชภัฏกาฬสินธุ เราตองตอบตอวาราชภัฏกาฬสินธุมัน
ตางจากที่อื่นอยางไร คือคุณตองสรางความแตกตางซึ่งมันก็มีหลายมิติ เปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่ใช
ในทางธุรกิจ เชน คุณจะทําบะหมี่สําเร็จรูปคุณไปทํารสเดียวกับมามาคุณก็เจง คุณตองทําตางจากมามา....
จุดที่เราตางจากที่อื่นคืออะไร มันจะเปนคําตอบวาที่ผมมาเรียนราชภัฏกาฬสินธุเพราะ 1 2 3 ผมมาเรียน
ราชภัฏสกลนคร เพราะ1 2 3 ผมมาเรียนมหาวิทยาลัยขอนแกนเพราะ 1 2 3…. เราตองสรางความตางเขา
ใหได ...อีกอันหน่ึงคือ triple C’S CSR (corporate social responsibility) คือ ความรับผิดชอบตอสังคม 
CRM (customer stakeholder relationship management) คือ การบริหารความสัมพันธกับผูมีสวนรวม
หรือผูมีสวนไดสวนเสียและ CG (corporate governance) คือ ธรรมาภิบาล ...สกลนครคุณจะไปต้ังเปา
รับเด็ก 3,0000 ไดอยางไร....ถาคุณมีฐานขอมูลที่ดีมันจะนําไปสูการบริหารจัดการองคการ มันตองมีมี
ฐานขอมูลอยูในสภาพจริง ไมเชนน้ันเราจะก็บริหารบนฐานของการคิดไปเอง เชนผมลอพรรคพวกวาป
หนาจะรับเด็ก 2,500 คน คุณคิดภายใตพ้ืนฐานอะไร คุณคิดภายใตพ้ืนฐานความรูสึกตนเองไมใช คุณ
หรือเปลาวาเด็กจบ ม.6 ปหนาจบก่ีคนในกลุมน้ี ไมเรียนตอ 1  ใน 3 ไปเรียนที่อื่นอีก 1  ใน 3  เหลือ 
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3,000 กวามีมหาวิทยาลัยเอางายๆ  ม.เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ราชภัฏ ราชมงคลเทคนิค ราชธานี มีรามอีก
....(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 12  มีนาคม  2552) 

 
  โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จะเห็นไดวามหาวิทยาลัย   

ราชภัฏตองมีการบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจและการตัดสินใจ  อาจจะตองใชเครื่องมือใน
การบรหิารจัดการที่อยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ดี   
 
                           3.2.11  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานกลไกเรงรัดยุทธศาสตร   

      กลไกเรงรัดยุทธศาสตรที่พบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น้ันผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน กลาววามีกลไกสําคัญคือ การบูรณาการกับงานที่ปฏิบัติอยูแลวโดยอาศัยหนวยงานดานแผน
ประสานโดยอาศัยความสัมพันธสวนบุคคล และที่สําคัญสุดคือสภามหาวิทยาลัยเปนกลไกสําคัญในการติดตาม
งานท่ีไดผลชัดเจนดังคําใหสัมภาษณที่วา 

       ...ถาลง กพร. จะไดมันเหมือนมีตัวบังคับเหมือนมีผลตอบแทน สวนใหญใชที่ 
ประชุม กบม. กบ. ฝายบริหารใชแผนขับเคล่ือนสวนใหญใชประสานคนหลัก เอาความสัมพันธสวน
บุคคลทั้งหมด ถาเปนลายลักษณอักษรจะยาก....การดําเนินการใหดูแผนยอยของเราดวย กําลังนําเสนอ
สภาฯ แผนของคณะเขาเสนอใหสภาฯรูเพ่ือใหรูวาจุดเดนจุดดอยเขาตองการอะไร รวมหมด สมมุติเดือน
น้ี ครั้งที่เทาน้ีจะมีการประชุม จะมีการนัดหมายทั้งหมดในตอนเชาเดือนน้ีเขาจะลงไปดู ตองเตรียม
เอกสารทั้งหมดนําเสนอ ลงทุกเดือน ครบทุกหนวยงาน.… (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร, 12  มีนาคม  2552) 
            

       โดยสรุปจากการสัมภาษณผูอํานวยการกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร กลไกของสภามหาวิทยาลัยนับวาเปนกลไกสําคัญในการติดตามงานที่ไดผลชัดเจน และอีกกลไกหน่ึงที่
สําคัญที่จะชวยผลักดันยุทธศาสตรคือหนวยงานดานนโยบายและแผนซึ่งสามารถบูรณาการและประสานไดดีโดย
อาจตองอาศัยความสัมพันธสวนบุคคลเปนหลัก  

 
                           3.2.12  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการควบคุมยุทธศาสตร     

      ในการควบคุมยุทธศาสตรที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร น้ันตองอาศัยการ
ควบคุมทางออมโดยใชแบบฟอรมของการติดตามงานอ่ืนเปนตัวชวยในการควบคุมยุทธศาสตร ดังคํากลาว                   
ของผูอํานวยการกองแผนท่ีวา 
 

     ...ถามวาแผนตัวน้ีเวลาติดตามถาตามระบบจริงๆยัง แตโดยทางออมนะมี ทางออมสวน
ใหญเราติดตามทําแบบฟรอมตัวติดตามโครงการท่ีมันชัดเจน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน ยังไมลงลึก ยังเปน
เชิงกวางๆ โดยหลักตองใชมีแบบฟรอม เวลาสํารวจเพราะวาทุก 3 เดือน 6 เดือน ตองเอาเขาสภาฯ แจง
สภาๆ....ตัวติดตามจริงๆ มี กพร. และประเมินภายใน เวลาติดตามสวนใหญเราติดตามตัวช้ีวัด ตัว
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โครงการคือผลพลอยได... (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 12  
มีนาคม  2552) 

             
                                   โดยสรุปจากการสัมภาษณผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จะเห็นไดวา  การควบคุมยุทธศาสตรอาจจะตองอาศัยการควบคุมทางออมโดยใชแบบฟอรมของการติดตามงาน
อื่นๆเปนตัวชวยในการควบคุมยุทธศาสตร  
 
                          3.2.13 ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการประเมินผลยุทธศาสตร 

         จากการสัมภาษณผุอํานวยการกองนโยบายและแผน พบวา ในการประเมินยุทธศาสตร 
น้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสวนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กลาววา 
มหาวิทยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หน่ึงคนเปนประธาน โดยจะมีการกําหนดกรอบการประเมินที่อธิการบดีตองนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือรับการ
ประเมินใน  1  ป ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 
 

    ....พอเรื่องติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการติดตาม การติดตาม
ที่ผานมาใหอธิการนําเสนอกรอบการทํางานสําหรับประเมิน เหมือนเกณฑ กําหนดเกณฑไวลวงหนา 
อธิการก็จะไปนําเสนอคณะกรรมการ กรรมการสวนใหญก็จะมีผูทรงคุณวุฒิที่อยูในแถบๆน้ี พอตกลง
กติกาเสร็จพอ 1 ปผานไปแตระหวางน้ัน เขาจะมีการประชุมกรรมการเร่ือยๆ เขามาตรวจสอบเรื่อง
การเงิน เรื่องเกรดพวกนี้....กรรมการชุดน้ีจะเปนคนติดตาม ใหเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยสภาฯ
จะมีหน่ึงคนเปนประธานและมีรองอธิการเปนเลขาฯ ติดตามทั้งหมดในภาพรวม ในระดับคณะยังไม
มี…(ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 12  มนีาคม  2552)  

 
     โดยสรุปจากการสัมภาษณ   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนครเห็นไดวา มหาวิทยาลัยจะตองมีคณะกรรมการประเมินการดําเนินงาน และมีระบบการกํากับดูแล
ยุทธศาสตรที่ดี โดยอาจแตงต้ังคณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือจะตองกําหนดใหมีการรายงานการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสม   

  3.3   กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
           3.3.1  ประวัติการกอต้ังและสภาพทั่วไป       
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษยกฐานะมาจาก "สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ" ซึ่งกอต้ังขึ้นในป  

พ.ศ. 2540  บนที่ดินสารธารณประโยชนโนนบักบา  ตําบลโพธิ์  อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีเน้ือที่
ประมาณ  525 ไร 2 งาน 32 ตารางวา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เปน 1 ใน 5 โครงการ จัดต้ังสถาบันราชภัฏ
เพ่ิมในระยะแรกของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 
2540 - 2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 ซึ่งการจัดต่ังสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ อยูภายใตของ
กฏเกณฑของการจัดต้ังสถาบันราชภัฏใหม ดังน้ี 1) เปนจังหวัดที่มีประชากรมาก 2) เปนจังหวัดที่มีนักเรียน
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นักศึกษามาก โดยเฉพาะนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 3) เปนจังหวัดที่ขาดแคลน
สถาบันอุดมศึกษา 4) เปนจังหวัดที่มีศักยภาพสูงที่พัฒนาเปนศูนยกลางแหงการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม 5) เปน
จังหวัดที่มีความพรอมทั้งดานที่ดินเพ่ือการกอสราง  เหตุการณที่สําคัญในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มีดังน้ี วันที่ 24 มิถุนายน 2537 นายบุญชง วีสมหมาย สมาชิกผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ มีหนังสือถึงผูวา
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ขอจัดต้ังสถานศึกษาระดับ  อุดมศึกษาโดยพ้ืนที่สาธารณประโยชนโนนบักบา  
และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2539  นายบุญชง วีสมหมาย มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดต้ังสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ)  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือที่ศธ 
0335/18506  ถึงสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดต้ังสถาบันราชภัฏเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2540 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการจัดต้ังสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ  วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  ประกาศรับ
สมัครนักศึกษาภาคปกติรุนที่ 1 ภายใตการกํากับของสถาบันราชภัฏสุรินทร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544  
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 21 กรกฎาคม 2544 แตงต้ังผูชวย
ศาสตราจารยกนก  โตสุรัตน เปนผูรักษาราชการแทน  อธิการบดีสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน  
2544  โอนนักศึกษาภายใตการกํากับของสถาบันราชภัฏสุรินทร มาสังกัดสถาบันราชภัฏศรีสะเกษทั้งหมด และมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2545 ประกาศแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏศรีสะเกษโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวิทย คุณกิตติ) วันที่  20 พฤษภาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง ผูชวยศาสตราจายกนก โตสุรัตน ดํารงตําแหนง อธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏศรีสะเกษ    และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง นายบุญชง วีสมหมาย ดํารงตําแหนงนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ  เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา โปรดเกลา ฯ ประกาศ
ใหสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ ยกฐานะเปน  "มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ" และ เปนนิติบุคคลตามกฏหมาย วันที่ 
24 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา โปรดเกลา ฯ แตงต้ังผูชวย
ศาสตรจารยกนก  โตสุรัตน ดํารงตําแหนง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ, 2549, 2550, 2551) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษแบงสวนราชการ ไดดังน้ีหนวยงานดานวิชาการ มี 1 คณะ 
คือ คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร โดยแบงเปน 2 ภาควิชา คือ ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงานคณบดี 1)หนวยงานสนับสนุนและบริการ มี 1 หนวยงาน คือ 
สํานักงานอธิการบดี โดยแยกเปน 2 กอง คือ กองกลาง และกองโดยบายและแผน กองกลางมีการแบงสวนงาน
เปน 3 งาน คือ งานอํานวยการ งานบริการการศึกษาและงานพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน มีการแบงสวน
งานเปน 3 งาน คือ งานนโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล และงานศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปดสอนในระดับปริญญาตรี  7  สาขา ระดับบัณฑิตศึกษา 2  สาขา โดยไดเปดสอน
สาขาดานการศึกษา คือ ค.บ. 5 ป (สาขาการศึกษาปฐมวัยและคณิตศาสตร ค.บ. 4 ป (สาขาคอมพิวเตอรศึกษา)  
วท.บ. 4 ป (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สถิติประยุกต การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) วท.บ. 2 ป (สาขาพืช
ศาสตร สัตวบาล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ศศ.บ. 5 สาขา นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) การพัฒนาชุมชน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีน ภาษญี่ปุน ) บธ.บ 4 สาขา (การจัดการทั่วไป การตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย 
คอมพิวเตอรธุรกิจ) การบัญชี (บช.บ.) รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.บ.)และนิติศาสตร (น.บ) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
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สะเกษ มีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จํานวน 5,706 คน แบงเปนนักศึกษาภาคปกติ 2,308 คน 
ภาค กศ.ป. จํานวน 3,397 คน แบงเปนระดับปริญญาตรี 5,391 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 315 
คน   ปจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร มีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น 128 คน ประกอบดวย ไดแก 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 19 คน และพนักงานราชการ จํานวน 21 คน บุคลากรสัญญาจาง จํานวน 
88  คน  

 
           3.3.2  ผลการศึกษาเอกสารดานวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร   

      3.3.2.1 ปรัญญา  
                                 ความรูคูคุณธรรม  นําชุมชนใหเขมแข็ง แหลงภูมิปญญาไทย   
                     3.3.2.2 วิสัยทัศน  
                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปนแหลงความรูและที่พ่ึงของทองถ่ินและภูมิภาค 

เสริมสรางคุณภาพ  คน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทย ใหเขมแข็ง ยั่งยืน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ   

      3.3.2.3 พันธกิจ  
                            (1) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหม

ใหเหมาะสมกับการ ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการจัดการ  การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน   

                  (2) ผลิตบัณฑิต ใหมีความรู คูคุณธรรมที่สามารถพ่ึงตนเองได มีจิตสํานึกในความ
เปนไทย  มีความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบตอสังคมและทองถ่ิน   

                  (3) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องคกรปกครอง  สวนทองถ่ิน และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   

                  (4) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี  คุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง               

                  (5) เสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน และนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึก
ประชาธิปไตย  คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพ่ือประโยชน
ของสวนรวม   

                (6) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึกและภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของทองถ่ิน  และของชาติ  

                  (7) ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริใน
การปฏิบัติภาพกิจ  ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

      3.2.3.4 วัตถุประสงค  
               (1) เพ่ือผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่พรอมดวยความรู มีความคิดเชิง

วิเคราะห  สังเคราะห และสรางสรรค ความรูกับคุณธรรมและจริยธรรม   
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                 (2) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง ใหกับชุมชนและทองถ่ิน   
                 (3) เพ่ือสืบสานและสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน   
                 (4) เพ่ือผลิตและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน ที่เหมาะสม  
                (5) เพ่ือศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
                (6) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ใหสามารถดําเนิน

ภารกิจไดอยางมีคุณภาพ  
          3.2.3.5 ยุทธศาสตร  
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีปณิธานที่มุงมั่นในการดําเนินงานตามภารกิจ ไดแก 

การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการพัฒนา การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถบูรณาการบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด รวมทั้งระดมสรรพกําลังทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและขอกําหนดตาม
มาตรา 7 แหงพระราชบัณญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดกลไกการพัฒนาในการ
จัดการศึกษา ดังน้ี  

                  (1) มุงมั่นการพัฒนากลไกการบริหาร และการดําเนินงานขององคกรทางวิชาการใน
ระดับ มหาวิทยาลัย ใหสามารถบูรณาการภารกิจทั้งในดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัยและพัฒนา และดานการ 
บริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวสูง เพ่ือสรางบรรยากาศแหงการศึกษาใหเกิด   

                  (2) มุงมั่นการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกวาปริญญาตรีใน
สาขาที่สนองตอความตองการของชุมชนทองถ่ินประเทศ  

            (3) มุงมั่นการใหบริการการศึกษาที่ตอเน่ืองแกกลุมคนที่อยูในตลาดแรงงาน และ
กอนเขาสูตลาดแรงงานในทุกภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแรงงานทองถ่ิน   

                  (4) มุงมั่นทําการวิจัยและพัฒนาที่มีทิศทางการวิจัยอยางชัดเจน เพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินและประเทศ   

                  (5) มุงมั่นการใหบริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของชุมชนทองถ่ิน และประเทศ  

             3.3.3  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
                       สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้ัน อธิการบดีมีแนวคิดในการจัดการศึกษาคือให

โอกาสในการเรียนระดับอุดมศึกษาและมุงเนนดานภาษาและการทองเทียวมากขึ้นและใหความสําคัญตอการผลิต
และพัฒนาครูที่เปนรากเหงาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมากขึ้นดวยดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 

 
    ...ทิศทางของราชภัฏศรีสะเกษตอนแรกผมคิดที่จะเนนไปทางดานเทคโนโลยี ทางดาน

คอมพิวเตอรและบริหารธุรกิจทางการจัดการ เมื่อถึงระดับหน่ึงผมกําลังคิดวาตอนน้ีดานของธุรกิจการ
จัดการคอนขางจะอิ่มตัวมันปรับตัวไปตามสถานะภาพ แตเทคโนโลยีเราเนนอยู และก็กําลังจะเนนมา
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ทางภาษาและการทองเที่ยวเรากําลังคิดอยูวามีความจําเปนในจุดน้ีอีกสวนหน่ึงที่คิดใหม คือ ราชภัฏเรา
จะหนีหางจากความเปนครู ในขณะที่รากเหงาขอราชภัฏมันเริ่มจากความเปนครู ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยน้ีอาจ
ไมไดเริ่มตอนท่ีเปนครูแตผมมองวาบุคลากรทางการศึกษาไมมีที่พ่ึง ผมกําลังใหความสําคัญเรื่องของ
การผลิตครู ฝกอบรมครู หรือสงเสริมครูไมใชผลิตอยางเดียว แตอาจมีศูนยในเรื่องของการพัฒนาครูตรง
น้ีดวยคือสิ่งที่เราคิดอยูและอาจจะทํา.....มหาวิทยาลัยเราตองเปนมหาวิทยาลัยที่สามารถพัฒนาคนที่พอ
เรียนไดใหมีโอกาสเรียน ถาเราจะไปเนนเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการแขงกับมหาวิทยาลัยใหญๆมันไม
มีทางเลยเพราะมหาวิทยาลัยใหญเขาคัดเด็กกลุมที่เรียนดีไปแลว ฐานะดีไปแลว แตเราตองมารับเด็ก
เรียนไมไดถึงระดับน้ัน ฐานะไมถึงระดับน้ัน ซึ่งเด็กเหลาน้ีคือชองวางที่เราจะไปทดแทน...(อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 16 มีนาคม 2552) 

 
                                     โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะเห็นไดวา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตองเปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสทางการศึกษา ควรมีอัตลักษณหรือเอกลักษณของตนเอง 
และใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาครูมากขึ้น 
 

           3.3.4    ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการวิจัย    
        จากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้ัน ผูบริหารไมมุงเนนการวิจัย 

เพ่ือความเปนเลิศ แตให ความสําคัญอยางเทาเทียมในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังคําใหสัมภาษณดังน้ี 
 

     ....ถาเราจะไปเนนเรื่องความเปนนักวิจัย เปนมหาวิทยาลัยวิจัยหรือมหาวิทยาลัยแหงความ
เลิศทางวิชาการผมวาเปนเรื่องยาก....ถาเราจะไปแขงกับมหาวิทยาลัยใหญๆมันไมมีทางเพราะ
มหาวิทยาลัยใหญเขาคัดเด็กกลุมที่เรียนดีไปแลว ฐานะดีไปแลว... .ถาเราทําตามภารกิจที่เขาใหมัน
สมบูรณ มันก็สมบูรณเพียงแตเราทําครบทุกดานและใหนํ้าหนักในทุกดานไมแตกตาง ผมวามันก็เปน
มหาวิทยาลัยที่ใชได สมบูรณแบบ ไมจําเปนตองเนนเฉพาะดานในเรื่องความเปนทองถิ่น…(อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 16 มีนาคม 2552) 

 
      โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะเห็นไดวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไมมุงเนนการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศ แตใหความสําคัญอยางเทาเทียมในภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราช 

 
           3.3.5  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการบริการวิชาการแกสังคม      

       ในดานการใหบริการวิชาการแกสังคมน้ัน พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อธิการบดี  
กลาววา ไมไดเนนเรื่องดานใดดานหน่ึงของภารกิแตใหความสําคัญเทาเทียมกันดังคําใหสัมภาษณที่กลาววา 
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       ...ถาเราทําตามภารกิจที่เขาใหมันสมบูรณ มันก็สมบูรณเพียงแตเราทําครบทุกดานและให
นํ้าหนักในทุกดานไมแตกตาง ผมวามันก็เปนมหาวิทยาลัยที่ใชได สมบูรณแบบ ไมจําเปนตองเนน
เฉพาะดานในเรื่องความเปนทองถิ่น...(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 16 มีนาคม 2552) 

 
                                         โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะเห็นไดวา  
มหาวิทยาลัยไมไดเนนเรื่องดานใดดานหน่ึงของภารกิจแตใหความสําคัญเทาเทียมกัน 
 

            3.3.6   ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  
       ในดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี พบวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กลาววา ไมไดเนนเรื่องดานใดดานหน่ึงของภารกิแตใหความสําคัญเทา
เทียมกันดังคําใหสัมภาษณที่กลาววา 
 

       ...ถาเราทําตามภารกิจที่เขาใหมันสมบูรณ มันก็สมบูรณเพียงแตเราทําครบทุกดานและให
นํ้าหนักในทุกดานไมแตกตาง ผมวามันก็เปนมหาวิทยาลัยที่ใชได สมบูรณแบบ ไมจําเปนตองเนน
เฉพาะดานในเรื่องความเปนทองถิ่น...(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 16 มีนาคม 2552) 

 
                                         โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะเห็นไดวา  
มหาวิทยาลัยไมไดเนนเรื่องดานใดดานหน่ึงของภารกิจแตใหความสําคัญเทาเทียมกัน 
             3.3.7  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    

                       ในดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษน้ัน   ใหความสําคัญกับงานวัฒนธรรมเทาเทียมกับงานดานอื่นๆ ดังเชนคําสัมภาษณอธิการบดีที่วา 

 
       ...ถาเราทําตามภารกิจที่เขาใหมันสมบูรณ มันก็สมบูรณเพียงแตเราทําครบทุกดานและให

นํ้าหนักในทุกดานไมแตกตาง ผมวามันก็เปนมหาวิทยาลัยที่ใชได สมบูรณแบบ ไมจําเปนตองเนน
เฉพาะดานในเรื่องความเปนทองถิ่น...(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 16 มีนาคม 2552) 

 
                                         โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะเห็นไดวา  
มหาวิทยาลัยไมไดเนนเรื่องดานใดดานหน่ึงของภารกิจแตใหความสําคัญเทาเทียมกันกับงานอื่นๆ 
 
                            3.3.8  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

     ในสวนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้ัน ผูอํานวยการกองแผนไดกลาววามหาวิทยาลัย
พยายามอนุรักษปาเกาแกที่อยูในพ้ืนที่โดยเฉพาะผูบริหารใหความสําคัญมาก และยังมุงเนนการทํากิจกรรมของ
นักศึกษาใหมีสวนรวมในการดําเนินงานดังคําสัมภาษณที่วา  
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   ....เราถือวาพ้ืนที่เรานอย 500 กวาไร แตวาเวลาลงอาคารมันเหมือนเต็ม การดูแลเราจาง
เจาหนาที่ดูแลรดนํ้าเชาเย็นตรงไหนมีการจัดสวน เราอนุรักษโซนปาเกามีตนไมเกาแกเราก็อนุรักษ แต
ตนไมตนไหนเปนเหมือนวัชพืชหรือรุกรานเราก็เอาออก ทานอธิการบดีเนนเรื่องการจะเห็นวาดานขางๆ 
อาคารเราจะอนุรักษไว....ในสวนของนักศึกษาเราจะจัดกิจกรรมในวันสําคัญวันสถาปนา วันพอ วันแม
เราจะรวมประชาสัมพันธไมเฉพาะในมหาวิทยาลัยบริเวณตามถนนรอบมหาวิทยาลัย....(ผูอํานวยการ 
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 9 มีนาคม 2552) 

 
                                  โดยสรุปจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
จะเห็นไดวา มีการอนุรักษปาเกาแกที่อยูในพ้ืนที่โดยเฉพาะผูบริหารใหความสําคัญมาก และยังมุงเนนการทํา
กิจกรรมของนักศึกษาใหมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 

           3.3.9 ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู    
    จากการสัมภาษณอธกิารบดี พบวา  งานดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ     อธิการบดี 

มีแนวคิดในการหันกลับมาใหความสนใจในการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ รวมไปถึงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น ดังคําใหสัมภาษณดังน้ี 
 

      ...อีกสวนหน่ึงที่คิดใหม คือ ราชภัฏเราจะหนีหางจากความเปนครู ในขณะที่รากเหงาขอ
ราชภัฏมันเริ่มจากความเปนครู ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยน้ีอาจไมไดเริ่มตอนที่เปนครูแตผมมองวาบุคลากร
ทางการศึกษาไมมีที่พ่ึง ผมกําลังใหความสําคัญเรื่องของการผลิตครู ฝกอบรมครู หรือสงเสริมครูไมใช
ผลิตอยางเดียว แตอาจมีศูนยในเรื่องของการพัฒนาครูตรงน้ีดวยคือสิ่งที่เราคิดอยูและอาจจะทํา...
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 16 มีนาคม 2552) 

 
                                     โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะเห็นไดวา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะตองหันกลับมาใหความสําคัญกับการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูมากขึ้น รวมท้ัง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

           3.3.10  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการบริหารจัดการสถาบัน    
        แนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พบวา อธิการบดีไดวางนโยบาย 

การบริหารไววา  ตองกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และวิธีการที่ชัดเจน และตองสื่อสารใหผูเก่ียวของต้ังแตระดับ
สภามหาวิทยาลัยไปจนถึง ผูปฏิบัติ โดยอาศัยภาวะผูนําสูงมากประกอบการส่ังการเชิงเผด็จการผสมผสานกับ
วิธีการติดตามผลใหเปนไปตามเปาหมาย  และใหความสําคัญกับการบริหารบุคลากรโดยมีการจัดต้ังกองทุน
พัฒนาอาจารยเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอกดังคําใหสัมภาษณของอธิการบดี ดังน้ี 
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        ....เราตองสรางวิสัยทัศน และก็มีเปาหมายที่ชัดในการดําเนินงาน เมื่อมีวิสัยทัศน และ
เปาหมายชัดเจนแลวมันก็จะตองหาวิธีการเพ่ือไปสูเปาหมายน้ันใหได ในขณะเดียวกันเราตองสื่อ
วิสัยทัศน เปาหมาย และวิธีการในระดับบนคือตองใหสภารับรูสามารถที่จะโยงแนวคิดหรือกระจาย
แนวคิดเหลาน้ีเพ่ือนําไปสูใหเพ่ือนรวมงานในทุกระดับใหเขาใจเปาหมายของเราทุกกรระดับและจะตอง
มีวิธีการติดตามผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายน้ัน  เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยใหม องคกรใหม 
เพราะฉะนั้นผมคอนขางใชระบบเผด็จการและสั่งการ โดยผมมีแนวคิดวาถาองคกรที่เกิดใหมเหมือน
บานที่สรางใหม ถาคุณมัวไปถามคนอื่นอยูคุณสรางบานไมไดสราง เราจําเปนที่จะตองนําก็ตองนํา 
บังคับ ใชระบบเผด็จการในบางสวน เพราะน่ีคือองคกรใหมถาอยางน้ันน้ี ในองคกรที่เพ่ือนรวมงานกับ
ทีมงานยังขาดประสบการณผมวามันมีความจําเปน... ผมสงคนเรียนปริญญาเอกดวยเงินกองทุน 30 กวา
ลาน ผมสงเอง ....(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 16 มีนาคม 2552) 

 
    โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเห็นไดวามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏไดกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และวิธีการท่ีชัดเจน และตองสื่อสารใหผู เ ก่ียวของต้ังแตระดับสภา
มหาวิทยาลัยไปจนถึง ผูปฏิบัติ โดยอาศัยภาวะผูนําสูงมากประกอบการส่ังการเชิงเผด็จการผสมผสานกับวิธีการ
ติดตามผลใหเปนไปตามเปาหมาย ทั้งน้ีตองใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยซึ่งอาจจัดต้ังกองทุนพัฒนา
อาจารยขึ้น  
 
                            3.3.11  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานกลไกเรงรัดยุทธศาสตร   

                        สําหรับกลไกเรงรัดยุทธศาสตรที่พบของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาศัยภาวะผูนํา 
ของผูบริหารท่ีสั่งการในเชิงเผด็จการและช้ีนํา ดังคําสัมภาษณของอธิการบดีที่วา 
 

      .....เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยใหม องคกรใหม เพราะฉะน้ันผมคอนขางใชระบบเผด็จ 
การและสั่งการ โดยผมมีแนวคิดวาถาองคกรที่เกิดใหมเหมือนบานที่สรางใหม ถาคุณมัวไปถามคนอื่น
อยูคุณสรางบานไมไดสราง เราจําเปนที่จะตองนําก็ตองนํา บังคับ ใชระบบเผด็จการในบางสวน เพราะน่ี
คือองคกรใหมถาอยางน้ันน้ี ในองคกรที่เพ่ือนรวมงานกับทีมงานยังขาดประสบการณผมวามันมีความ
จําเปน.... (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 16 มีนาคม 2552) 
 
                  โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะเห็นไดวา กลไกที่ 

สําคัญ คือ ตัวผูบริหารตองมีภาวะผูนํา ผูบริหารท่ีสั่งการในเชิงเผด็จการและช้ีนําจะเปนกลไกสําคัญ 
 
                   3.3.12  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการควบคุมยุทธศาสตร     

           การควบคุมยุทศาสตรที่สําคัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้ันอธิการบดีมีเพียง 
นโยบายที่จะตองหาวิธีการติดตามผลใหบรรลุเปาหมายเปนตัวควบคุมยุทธศาสตรดังคําใหสัมภาษณที่วา 
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          . . . .จะตองมีวิธีการติดตามผลเพ่ือให เปนไปตามเปาหมายนิดหน่ึง . . .(อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 16 มีนาคม 2552) 

 
                                       โดยสรุปจากการสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะเห็นไดวา  
ผูบริหารจะตองตองหาวิธีการท่ีดีเพ่ือติดตามผลใหบรรลุเปาหมาย 
 
                           3.3.13  ผลการสัมภาษณผูบริหารดานการประเมินผลยุทธศาสตร 
                                        จากการสัมภาษณผูอํานวยการกองนโยบายและแผน พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ศรีสะเกษ จะมีการกระตุนการประเมินอยูเปนระยะโดยจะจัดใหมีการนําเสนอผลการดําเนินงานทุกไตรมาศ        
ดังคําใหสัมภาษณตอไปน้ี 

   ...เรามีการประเมินและกระตุนกันอยู เรื่อยๆอยางของผมจัดใหมีการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาศแตละงาน ทุกหนวยงานตองนําเสนอวาไดดําเนินการอะไรบางเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานของหนวยงานไหม... (ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 
9 มีนาคม 2552) 

  
                                    โดยสรุปจากการสัมภาษณผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ศรีสะเกษ  จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยตองมีการกระตุนการประเมินอยูเปนระยะโดยจะจัดใหมีการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาศหรือจะตองกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสม  

  3.4  สรุปผลการศึกษาพหุกรณี 
          ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาพหุกรณี (multi-case study) ซึ่งเปนการศึกษาสถาบัน 

อุดมศึกษาตนแบบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาท่ีเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ   3  แหง ดังกลาวขางตนที่มีการบริการจัดการที่มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับ ในดานวิสัยทัศน   
พันธกิจ  วัตถุประสงค  ยุทธศาสตร กลไกเรงรัดยุทธศาสตร  การประเมินยุทธศาสตร  และการควบคุมยุทธศาสตร  
จากวัตถุประสงคหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานการใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  การปรับปรุง พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การผลิตครูและ
สงเสริมวิทยฐานะครู  และการบริหารจัดการสถาบัน  จากขอคนพบสําคัญผูวิจัยสามารถพัฒนาเปนรางขอเสนอได
ดังน้ี 

           3.4.1  วิสัยทัศน   
                                      วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยจะตองมีความเฉพาะของแตละที่โดยเฉพาะวิสัยทัศนจะเปนตัว
ช้ีนําองคการวาจะไปในทิศทางใด ซึ่งตองเนนการใหโอกาส และมุงเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถิ่น เปนที่พ่ึงของ
สังคมรวมถึงการสรางความอยูรอดและการแขงขัน และยังพบวา ทุกแหงจะมีวัตถุประสงค และยุทธศาสตรที่
สอดคลองและเช่ือมโยงไปสูพันธกิจและมุงตอบสนองวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
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           3.4.2  พันธกิจ   
                          พันธกิจของทุกแหงจะตองครอบคลุมและอยูภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  โดยมีประเด็นที่เพ่ิมเติมเขามา ไดแก เนนการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สามารถแขงขันกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 
สรางเครือขายพันธมิตรทางวิชาการกับองคกรในประเทศและตางประเทศ พัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ            
ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถ่ิน เสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน และนักการเมืองทองถ่ิน  
ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริใน 

    3.4.3 วัตถุประสงคที่สําคัญ  
                     การใหโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีเปนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ  การเพ่ิมกําลังคนดานวิทยาศาสตร สืบสานและสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนองตอบ และเสริมสรางความเขมแข็ง ใหกับชุมชนและทองถิ่น และมีประเด็น
ที่พบเพิ่มเติมที่มีเพียงแหงเดียวที่เนน คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการการศึกษาแกประชาชน ผลิตและพัฒนา
ศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

            3.4.4  ยุทธศาสตรที่สําคัญ 
                       3.4.4.1 ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง คนพบคือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏตองเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ตองเปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสทางการศึกษาตองมีอัต
ลักษณหรือเอกลักษณของตนเองและตองมุงเนนการสรางคนดี และใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาครูมาก
ขึ้น 

       3.4.4.2 ดานการวิจัย  ขอคนพบ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏตองใหความสําคัญกับการวิจัย
โดยเฉพาะการวิจัยที่ทันสมัยทันเหตุการณหรือการวิจัยในประเด็นสาธารณะ และควรเนนการวิจัยที่ใช Area Base 
เปนฐาน โดยตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการตีพิมพงานวิจัยในระดับนานาชาติ ทั้งน้ี มีจัดสรรใหทุนสําหรับ
อาจารยและสนับสนุนการวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก 

       3.4.4.3 ดานการบริการวิชาการแกสังคม  คนพบคือ มีการเปดศูนยการเรียนนอกพื้นที่เพ่ือ
รองรับความตองการของสังคม และยังตองเนนการใหบริการทองถิ่น  ตองมีหนวยงานประสานงานโดยอาจเปด
เปนศูนยบริการวิชาการแกสังคม ผูบริหารตองมุงเนนสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษากับองคการ
ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค  

       3.4.4.4 ดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี คนพบคือ ดานการปรับปรุง 
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเปนภารกิจที่ทุกมหาวิทยาลัยตองดําเนินการตามภารกิจที่กําหนดทั้งน้ีอาจจะต้ังเปน
ศูนยขึ้นมาเพ่ือดําเนินงานใหชัดเจนโดยเฉพาะงานดานวิทยาศาสตร และงานดานเทคโนโลยีสารเทศ 

       3.4.4.5 ดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คนพบคือ  มีการใหความสําคัญกับงานดาน
วัฒนธรรมที่เปนจุดเดน หรือจุดขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเฉพาะงานวัฒนธรรมเชิงรูปแบบท่ีเปนงาน
ประเพณีในทองถ่ิน และทั้งน้ีตองมุงเนนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น 
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       3.4.4.6 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คนพบคือ มีหนวยงาน
รับผิดชอบหรือประสานงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรง โดยใหบูรณาการกับ
การเรียนการสอนหรืองานอื่นๆ และตองสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกมากขึ้น 
และควรมุงเนนปลูกฝงในรูปของกิจกรรมใหนักศึกษาไดรวมดําเนินการ 

       3.4.4.7 ดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  คนพบคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจะตอง 
หันกลับมาใหความสําคัญกับการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
                              3.4.4.8 ดานการบริหารจัดการสถาบัน  คนพบคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการบริหารจัดการ
ที่อาจยึดแนวคุณภาพเพื่อสรางความอยูรอด โดยตองสรางอัตลักษณที่แตกตางสถาบันอื่น และการบริหารยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจและการตัดสินใจ  ผูบริหารตองมีภาวะผูนําและอาจจะตองใชเครื่องมือในการ
บริหารจัดการที่อยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ดี ทั้งน้ีตองใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยซึ่งอาจสนับสนุนให
คณาจารยไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือจัดต้ังกองทุนพัฒนาอาจารยขึ้น  

3.4.4.9  ดานกลไกเรงรัดยุทธศาสตร คนพบคือ กลไกที่สําคัญ คือ ตัวผูบริหารและทีม
ผูบริหาร การสรางทีมผูบริหารท่ีเกงมีความสําคัญ โดยจะตองสราง commitment ระหวางหนวยงานภายในกลไก
ของสภามหาวิทยาลัยนับวาเปนกลไกสําคัญในการติดตามงานท่ีไดผลชัดเจน และอีกกลไกหน่ึงที่สําคัญที่จะชวย
ผลักดันยุทธศาสตรคือหนวยงานดานนโยบายและแผนซึ่งสามารถบูรณาการและประสานไดดีโดยตองอาศัย
ความสัมพันธสวนบุคคลเปนหลัก  
                            3.4.4.10 ดานการควบคุมยุทธศาสตร คนพบคือ  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยาง
จริงจังและลงไปกํากับดูแลดวยตัวเอง โดยอาจจะตองเขาไปเปนประธานกรรมการหรือรองประธาน
คณะกรรมการดวย  ทั้งน้ี อาจอาศัยการควบคุมทางออมโดยใชแบบฟอรมของการติดตามงานอ่ืนๆเปนตัวชวยใน
การควบคุมยุทธศาสตร หรืออาจจะตองหาวิธีการท่ีดีเพ่ือติดตามผลใหบรรลุเปาหมาย 
 3.4.4.11 ดานการประเมินผลยุทธศาสตร  คนพบคือ  มหาวิทยาลัยจะตองมีคณะกรรมการ 
ประเมินการดําเนินงาน และมีระบบการกํากับดูแลยุทธศาสตรที่ดี โดยอาจแตงต้ังคณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก หรือจะตองกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสม ทั้งน้ีผูบริหารตองให
ความสําคัญและมีความจริงจัง 
                   3.5  สรุปขอคนพบท่ีสําคัญจากผลการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และการศึกษาพหุกรณี  มีดังน้ี 

            3.5.1 ประเด็นวิสัยทัศน 
    3.5.1.1 เนนความเขมแข็งของอัตลักษณเพ่ือในการอยูรอดขององคการ  

                               3.5.1.2 มุงเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ิน เปนที่พ่ึงของทองถ่ิน ภูมิภาค  
                              3.5.1.3 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
                                       3.5.1.4 ใหโอกาสอุดมศึกษาแกผูแสวงหาโอกาสอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

        3.5.1.5 เปนแหลงเรียนรูอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนตรงตามความตองการชุมชน เนน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        3.5.1.6  สถาบันเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินทางดานทรัพยากรมนุษย 
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        3.5.1.7 มุงสูความเปนแหลงตลาดวิชาของภาคอีสาน 
        3.5.1.8 เพ่ิมความเปนองคกรที่ใหบริการทางวิชาการกับทองถิ่น 
        3.5.1.9  ใหการศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาชนและทองถ่ิน 
        3.5.1.10  กาวไกลสูมหาวิทยาลันระดับโลก จากรากฐานวัฒนธรรมทองถ่ิน 

            3.5.2 ประเด็นพันธกิจ 
      3.5.2.1 สรางบัณฑิตที่มีคุณธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเปนคนดีของ 

สังคมตอไป  
                3.5.2.2 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

     3.5.2.3 ศึกษาแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอกับการศึกษา 
เรียนรู และสามารถนําไปใชประกอบอาชีพไดในอนาคต 

     3.5.2.4 จัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนโดย 
คํานึงถึงความเปนเลิศทางวิชาการและการบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  

     3.5.2.5 ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ 
ใหบริการวิชาการแกชุมชนอยางตอเน่ือง  

     3.5.2.6 ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือความเปนเลิศ
ทางวิชาการและเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

     3.5.2.7 ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติสืบไป   
 3.5.2.8 สงเสริมการสรางองคความรูและภูมิปญญาชองประชาชนในทองถ่ินใหเห็น
คุณคาและตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใชหลักการจัดการทรัพยากรรวมกัน
ของทุกภาคสวน เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางย่ังยืน 

         3.5.3  ประเด็นวัตถุประสงค  
     3.5.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดีมีความรูคูคุณธรรม นําความรู เกิดภูมิคุมกัน   โดยเปนสถาบัน 

อุดมที่จัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพสูงมีมาตรฐานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ิน 

     3.5.3.2 เพ่ือสงเสริมงานวิจัยดวยการพัฒนาคณาจารยดานการวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและ 
การวิจัยประยุกต เพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนา
มหาวิทยาลัย และพัฒนาทองถ่ิน โดยสนับสนุนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ในระดับ
ทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

     3.5.3.3 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูล แหลงเรียนรูและที่ปรึกษาทางวิชาการของ
ชุมชนทองถิ่นและพ้ืนที่ใกลเคียง โดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชุมชน หนวยงาน 
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา  ทองถ่ิน องคการอ่ืนทั้งในและตางประเทศ 
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3.5.3.4  เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยีในการ
สรางงาน สรางรายได ใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น  โดย สรางเครือขายและความเชื่อมโยงเทคโนโลยี
กับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินมุงเนนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือนําไปถายทอดใหกับชุมชนมากขึ้น 

3.5.3.5 เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ วัฒนธรรม และ 
ดํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรม  สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเปนศูนยรวมของจังหวัดและภูมิภาค  โดยสราง
การมีสวนรวมของชุมชนกับสถาบันเพ่ือทํานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหเปนเอกลักษณของสถาบันและ
ทองถ่ิน 

    3.5.3.6 เพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ใหเปนแหลงเรียนรู 
และเปนแหลงศึกษาสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติ เปนมหาวิทยาลัยในปาใหญ  โดยมีการบริหารจัดการอยางยั่งยืน
และใหสังคมมีสวนรวมอยางสมดุลและยั่งยืน   และปลูกฝงคานิยมดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหกับนักศึกษาและชุมชนมากขึ้น 

    3.5.3.7 เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในการเพ่ิมสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการถายทอดความรู โดยมุงเนนผลิตในสาขาขาดแคลน ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
และผูสนใจ โดยปรับหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารจัดการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 

    3.5.3.8  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล นอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงาน ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
ปรับปรุงดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในแตละดานใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐานเทียบเทากับสถาบัน
อื่นและนานาประเทศ โดย มุงใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพท้ังดานบุคลากร งบประมาณ งานวิชาการ
และการบริหารงานทั่วไป เปนที่ยอมรับอยางมีระบบ และสรางความเช่ือมั่นของผูมารับบริการและสังคม 

             3.5.4.9 ประเด็นยุทธศาสตรเรงรัด  มีขอคนพบที่สําคัญจากผลการวิจัยแตละแหลง ดังตาราง
ที่ 17 – 24 ดังน้ี  
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 ตารางที่ 17   ขอคนพบที่สําคัญในประเด็นดานการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
 

ขอคนพบสําคัญ การวิจัย
เอกสาร 

การวิจัย
เชิงสํารวจ 

การศึกษา
พหุกรณี 

สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต    /   
มุงผลิตนวัตกรรมและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพในทุกสาขา
โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

/   

พัฒนารูปหลักสูตรการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน   /   
การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน   / / / 
สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรค
นวัตกรรมและองคความรู    

/   

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน   

/   

สงเสริมใหจัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ   /  / 
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต    /   
กระตุนเผยแพรใหความรูขอมูลขาวสารความรูใหมๆที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตในโลกยุคใหม เชน ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยี    

/   

พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู    /   
ปลูกฝงจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน /   
พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรูตลอดชีวิต    /   
ผลิตบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข    /   
ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานการศึกษา
ที่กําหนด    

/   

นําเทคโนโลยีใหมๆมาใชสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน      /   
ปฏิรูปการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย   /   
สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวน
ทองถ่ิน   

/   

กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.)   /   
เครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรู /   
แหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล / /  
ในหลากหลายสาขาวิชาและมีมาตรฐานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามความ
ตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

 / / 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  /  
สามารถนําความรูไปใชทํางานประกอบอาชีพไดตรงตามสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา  

 /  

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  /  
มหาวิทยาลัยราชภัฏตองเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน   / / 
ตองเปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสทางการศึกษา  / / 
ควรมีอัตลักษณหรือเอกลักษณของตนเอง   / 
ใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนาครูมากขึ้น   / 
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ตารางที่ 18  ขอคนพบที่สําคัญในประเด็นดานการวิจัย 
 

ขอคนพบสําคัญ การวิจัย
เอกสาร 

การวิจัยเชิง
สํารวจ 

การศึกษา
พหุกรณี 

ใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสรางองคความรู  /  / 
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงสรางสรรค   /   
ฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู /   
ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู /   
สงเสริมการพัฒนาคณาจารยดานการวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการ
วิจัยประยุกต  

 / / 

สรางความเปนเลิศทางดานการวิจัยและเพ่ือปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

 /  

พัฒนางานวิชาการ และสนับสนุนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการ ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 / / 

 
ตารางท่ี 19  ขอคนพบที่สําคัญในประเด็นดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 
ขอคนพบสําคัญ การวิจัย

เอกสาร 
การวิจัย
เชิงสํารวจ 

การศึกษา
พหุกรณี 

ใหมีการวิจัยทั้งภายนอกและภายในเพ่ิมมากขึ้น  / / 
ใหความสําคัญกับการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยที่ทันสมัยทันเหตุการณ
หรือการวิจัยในประเด็นสาธารณะ  

  / 

ควรเนนการวิจัยที่ใช Area Base เปนฐาน   / 
ควรจัดสรรใหทุนสําหรับอาจารยและ   / 

    เปนแหลงขอมูล และแหลงเรียนรูของชุมชนและที่ปรึกษาทาง
วิชาการของชุมชน   

/ / / 

สงเสริมการรวมตัวรวมคิด รวมทําในรูปแบบที่หลากหลาย /   
เปนศูนยบริการวิชาการแกทองถ่ินและพ้ืนที่ใกลเคียง  / / 
เสริมสรางการบริการวิชาการแกสังคมที่หลากหลายทั้งวิชาการและ
วิชาชีพใหมีศักยภาพท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคมและในระดับชาติ 

 /  

เปดศูนยการเรียนนอกพ้ืนที่เพ่ือรองรับความตองการของสังคม     / 
ผูบริหารตองมุงเนนสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
กับองคการระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

  / 
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ตารางท่ี 20  ขอคนพบที่สําคัญในประเด็นดานการปรับปรุง  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี   
 

ขอคนพบสําคัญ การวิจัย
เอกสาร 

การวิจัย
เชิงสํารวจ 

การศึกษา
พหุกรณี 

ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งใน
สังคมไทย    

/   

สรางความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน   / / / 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและพลังงานทางเลือก    /   
พัฒนากระบวนการแพรกระจายถายทอดความรูเทคโนโลยี   /  / 
พัฒนาความสามารถทางดานเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยี
ในการสรางงาน สรางรายได ใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพเพ่ิมขึ้น  

 /  

มุงเนนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถ่ินเพ่ือนําเทคโนโลยีไป
ถายทอดใหกับชุมชนมากขึ้น  

 / / 

มีศูนยขึ้นมาเพ่ือดําเนินงานใหชัดเจนโดยเฉพาะงานดานวิทยาศาสตร 
และดานเทคโนโลยีสารเทศ 

  / 

 
ตารางท่ี 21  ขอคนพบที่สําคัญในประเด็นดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ขอคนพบสําคัญ การวิจัย

เอกสาร 
การวิจัย
เชิงสํารวจ 

การศึกษา
พหุกรณี 

สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน   / / / 
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม / / / 
เปนศูนยรวมของจังหวัดและภูมิภาค    /  
โดยเฉพาะการสงเสริม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ หรือจารีตสิบสอง
ครรลองสิบสี่ของทองถ่ินอีสานอยางสม่ําเสมอ  

 /  

สรางการมีสวนรวมของชุมชนกับสถาบันเพ่ือทํานุบํารุงวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินใหเปนเอกลักษณของสถาบันและทองถ่ิน 

 / / 

ควรมุงเนนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น   / 
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ตารางที่  22   ขอคนพบที่สําคัญในประเด็นดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ขอคนพบสําคัญ การวิจัย
เอกสาร 

การวิจัย
เชิงสํารวจ 

การศึกษา
พหุกรณี 

สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน    

/ / / 

การปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและกฎหมาย   

/ / / 

สรางบุคลากรและความรูดานสิ่งแวดลอม /   
สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนแหลง
เรียนรูและเปนแหลงศึกษาสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติ  

 / / 

เปนมหาวิทยาลัยในปาใหญ   /  
ควรมีหนวยงานรับผิดชอบหรือประสานงานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรง  

  / 

ควรใหบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานอื่นๆ   / 
ควรสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกมาก
ขึ้น 

  / 

 
ตารางท่ี 23  ขอคนพบที่สําคัญในประเด็นดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู   

 
ขอคนพบสําคัญ การวิจัย

เอกสาร 
การวิจัย
เชิงสํารวจ 

การศึกษา
พหุกรณี 

ปรับหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารจัดการผลิตและพัฒนาครู / / / 
ผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในปริมาณที่สอดคลองกับความตองการ 

/ / / 

พัฒนาครูทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   /  / 
สรางการผลิตครูระดับมัธยมศึกษาและครูชางเทคนิคในระบบ4+xป   /  / 
สามารถนําความรูไปใชประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาที่เรียนเปนคนดี
ของสังคม 

 /  

ใหความสําคัญกับการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูมากขึ้น    / 
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 ตารางท่ี  24   ขอคนพบที่สําคัญในประเด็นดานการบริหารจัดการสถาบัน  
 

ขอคนพบสําคัญ การวิจัย
เอกสาร 

การวิจัย
เชิงสํารวจ 

การศึกษา
พหุกรณี 

สรางภาคราชการท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล   / / / 
มีการพัฒนาการใหบริการ   / / / 
จัดระบบขอมูลสถิติดานตางๆ   /   
จัดทําแผนระยะยาวเพื่อเสนอของบประมาณ   /   
จัดทําแผนบริหารการเงินของสถานศึกษา /   
จัดสรรเงินทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา   /   
เครือขายความรวมมือของสถานศึกษา    /   
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    /  / 
การปรับตัวเขาหาองคการปกครองสวนทองถ่ิน   /   
ปรับปรุงดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในแตละดานใหอยูใน
ระดับที่ไดมาตรฐานเทียบเทากับสถาบันอื่นและนานาประเทศ  

 / / 

มุงใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพท้ังดานบุคลากรงบประมาณ 
วิชาการและทั่วไป เปนที่ยอมรับของผูมารับบริการและสังคม 

 / / 

มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการบริหารจัดการที่อาจยึดแนวคุณภาพเพ่ือ
สรางความอยูรอด 

  / 

โดยตองสรางอัตลักษณที่แตกตางสถาบันอื่น   / 
ควรกระจายอํานาจและการตัดสินใจ     / 
ผุบริหารตองมีภาวะผูนํา   / 
ตองใชเครื่องมือในการบริหาร   / 

               
                        3.5.4  ประเด็นดานกลไกเรงรัดยุทธศาสตร ปรากฏผลการสังเคราะหโดยภาพรวม ดังน้ี  

    3.5.4.1 ปรับปรุงโครงสราง กําหนดกรอบอัตรากําลัง บรรจุคนที่เหมาะสมเทาน้ัน มีระบบ 
และกลไกในการทํางานและตรวจสอบทุกขั้นตอน รวมถึงการปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน ICT   

    3.5.4.2 ควรมีการปรับปรุงโครงสรางบางสวน และการแกไขระเบียบกฎหมายที่รองรับการ 
ปฏิบัติงานตลอดจนการจัดหาทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาสงเสริมงานในแตละดาน 

             3.5.4.3 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับทองถ่ินและบริบทของ 
มหาวิทยาลัยโดยแตงต้ังคณะกรรมการ ศึกษา กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย   

    3.5.4.5 จัดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทุก 
ยุทธศาสตร   

          3.5.4.6 ควรปรับปรุงโครงสรางการบริหารโดยเนนหลักธรรมาภิบาลปรับปรุงระเบียบ 
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กฎหมายในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จัดใหมีการ
ประเมินผลงานอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะดานการบริหารงานบุคคลที่ตองเนนการกระจายอํานาจตัดสินใจ 

3.5.4.7 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานในมหาวิทยาลัยใหมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
สงเสริมพันธกิจที่มีความจําเปนเรงดวน เรงรัดยุทธศาสตรทาง ICT เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและขอมูลของทาง
มหาวิทยาลัยใหมากที่สุด  

3.5.4.8 ตัวผูบริหารและทีมผูบริหาร  การสรางทีมผูบริหารมีความสําคัญ 
3.5.4.9 ตองสราง commitment ระหวางหนวยงานภายใน    
3.5.4.10 กลไกของสภามหาวิทยาลัยนับวาเปนกลไกสําคัญในการติดตามงานที่ไดผลชัดเจน  
3.5.4.11 หนวยงานดานนโยบายและแผนซึ่งสามารถบูรณาการและประสานไดดีโดยตองอาศัย 

ความสัมพันธสวนบุคคลเปนหลัก 
                 3.5.5   ประเด็นดานการควบคุมยุทธศาสตร ปรากฏผลการสังเคราะหโดยภาพรวม ดังน้ี  
       3.5.5.1 มหาวิทยาลัยขาดการตรวจสอบทบทวน (check-recheck) ทุกขั้นตอนการทํางาน
เน่ืองจากการออนประสบการณ มองไมเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นขางหนา จําเปนตองมีผูเช่ียวชาญคณะหน่ึงคอยดูแล ซึ่ง
การดูแลน้ันตองยึดแบบราชการเปนหลัก ยกเวนขอใดที่มิไดระบุไวในระบบราชการจึงควรยึดระบบวัฒนธรรม
       3.5.5.2 ควรมีการควบคุมขอบขายงาน การดกําหนดกฏเกณฑและมาตรฐานการทํางานอยาง
ชัดเจน มีการวัดผลและประเมินผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบการทํางาน การแกไขและใชรูปแบบการควบคุม
แบบราชการและมีการควบคุมทุกระดับช้ันขององคการ 
       3.5.5.3 มีการวัดผลการดําเนินงาน  มีการเปรียบเทียบและประเมิน และใหมีการควบคุมตาม
ยุทธศาสตรและกลยุทธยอย  โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรบานในการปฏิบัติงานอยางชัดเจ 
       3.5.5.4 ควรมีการควบคุมใหครอบคลุมทุกขอบขาย และทุกระดับช้ันขององคกรแตจะตองเนน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนหลักเพ่ือใหไดผลการดําเนินงานที่มีมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการ
ทํางานพรอมอนุกรรมการเปนฝายๆ 
       3.5.5.5 มหาวิทยาลัยควรมีการควบคุมการทํางานของแตละฝายและควรปรับปรุงแกไขในสวน
ที่บกพรองโดยอาจใหหนวยงานภายนอกเปนผูดําเนินการ 
       3.5.5.6  มหาวิทยาลัยควรมีการควบคุมยุทธศาสตรโดยการกําหนดกฏเกณฑ มาตรฐาน วัดผล
การดําเนินงาน และมีการกํากับติดตามท่ีเปนระบบและตอเน่ือง โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและหา
ทางแกไขเปนประจําทุกป 
       3.5.5.7 ผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยางจริงจังและลงไปกํากับดูแลดวยตัวเอง โดยอาจจะ
ตองเขาไปเปนประธานกรรมการหรือรองประธานคณะกรรมการดวย    
       3.5.5.8 อาศัยการควบคุมทางออมโดยใชแบบฟอรมของการติดตามงานอ่ืนๆเปนตัวชวยใน
การควบคุมยุทธศาสตร 
       3.5.5.9 ตองหาวิธีการท่ีดีเพ่ือติดตามผลใหบรรลุเปาหมาย 
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                     3.5.6 ประเด็นดานการประเมินผลยุทธศาสตร ปรากฏผลการสังเคราะหโดยภาพรวม ดังน้ี  
                             3.5.6.1  ควรประเมินทุกยุทธศาสตรโดยเร็วประเมินเพ่ือแกไขปรับปรุงมากที่สุดควรเชิญ
บุคคลภายนอกเขารวมประเมิน 
                            3.5.6.2 ประเมินยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกยุทธศาสตร และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไขใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
                            3.5.6.3 ประเมินโดยยึดวัตถุประสงค ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลมีการประเมิน
ตามตัวช้ีวัด และควรประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง   

             3.5.6.4 ใหใชระบบการประเมินคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
และเผยแพรใหบุคลากรในองคการดวยใหนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาองคกร 

             3.5.6.5 ควรมีการประเมินยุทธศาสตรระหวางดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการเพ่ือให
การแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีและเพ่ือใหงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และควรมีการทบทวน
ยุทธศาสตรอยูเสมอ  
                            3.5.6.6 ยึดหลักความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดยทบทวน
ยุทธศาสตร และปรับยุทธศาสตรใหเขาถึงประชาชนและสังคม 
                            3.5.6.7 มหาวิทยาลัยจะตองมีคณะกรรมการประเมินการดํา เนินงานโดยอาจแตง ต้ัง
คณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
                            3.5.6.8 มีระบบการกํากับดูแลยุทธศาสตรที่ดี  
                            3.5.6.9 ตองกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสม 
                            3.5.6.10 ผูบริหารตองใหความสําคัญและมีความจริงจัง 
 

2.  ตอนท่ี 2 รางขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุภายใต 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
           จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 14 ราย (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ค) 
เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสินธุ ผลการสัมมนาไดรางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใต
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังน้ี 
          2.1  วิสัยทัศน 

  “เปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มุงพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม โดยเนนสรางคนดีมีคุณธรรมนํา
ความรูเชิดชูวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม  เสริมสรางความเขมแข็งแกสังคม และสนองตอบความตองการของ
ประชาชนในการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” 
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          2.2  พันธกิจ 
       2 . 2.1  แสวงหาความจริงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย  และ
ภูมิปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูอันมีคุณคาและเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจน
เปนศูนยการเรียนรูของประชาชน 
      2.2.2 สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี ใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง ดําเนินชีวิตดวยปญญา สํานึกในความ
เปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน รูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถเผชิญปญหาและพัฒนาการดําเนิน
ชีวิต ตลอดการประกอบอาชีพอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 
      2.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในระดับคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและของชาติ ใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมเปนทุนการสรางความเขมแข็งของทองถ่ินและของชาติโดยรวม 
                 2.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  สราง และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 2.2.5 สรางเสริมเครือขายความรวมมือ และชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชุมชน  
หนวยงาน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา  ทองถ่ิน องคการอ่ืนทั้งในและตางประเทศ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
                 2.2.6 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมทั้งการจัดการการบํารุงรักษา  การใช ประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน         
                 2.2.7 ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
        2.3 ประเด็นยุทธศาสตร 

            กําหนดประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี ไดแก  
                 2.3.1 ดานสรางความเขมแข็งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย     
                 2.3.2 ดานสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
                 2.3.3 ดานสรางการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย    
 2.3.4 ดานสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
        2.4 วัตถุประสงค  
              กําหนดวัตถุประสงค ไดดังน้ี 
                 2.4.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดีมีความรูคูคุณธรรม นําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยเปนสถาบันอุดมที่จัดการ 
เรียนรูในหลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพสูงมีมาตรฐานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามความตองการของชุมชนและ
ทองถ่ิน 
                 2.4.2 เพ่ือสงเสริมงานวิจัยดวยการพัฒนาคณาจารยดานการวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัย 
ประยุกต เพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนา
มหาวิทยาลัย และพัฒนาทองถ่ิน โดยสนับสนุนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ในระดับ
ทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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               2.4.3 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูล แหลงเรียนรูและที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชน  ทองถิ่นและ
พ้ืนที่ใกลเคียง โดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ชุมชน หนวยงาน สถานศึกษา เขต
พ้ืนที่การศึกษา  ทองถ่ิน องคการอ่ืนทั้งในและตางประเทศ 
               2.4.4  เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยีในการสรางงาน สราง
รายได ใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดยสรางเครือขายและความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินมุงเนนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
เพ่ือนําไปถายทอดใหกับชุมชนมากขึ้น 
               2.4.5  เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ วัฒนธรรม และดํารงไวซึ่ง
เอกลักษณทางวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนศูนยรวมของจังหวัดและภูมิภาค โดยสรางการมีสวน
รวมของชุมชนกับสถาบันเพ่ือทํานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหเปนเอกลักษณของสถาบันและทองถ่ิน 
               2.4.6  เพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนแหลงเรียนรูและเปนแหลง
ศึกษาสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติ เปนมหาวิทยาลัยในปาใหญ โดยมีการบริหารจัดการอยางยั่งยืนและใหสังคมมี
สวนรวมอยางสมดุลและยั่งยืน และปลูกฝงคานิยมดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษาและ
ชุมชนมากขึ้น 
               2.4.7  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการถายทอดความรู โดยมุงเนนผลิตในสาขาขาดแคลน ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและผูสนใจ 
โดยปรับหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารจัดการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 
               2.4.8  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการบริหารงาน ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการในแตละดานใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐานเทียบเทากับสถาบันอื่นและนานาประเทศ โดย 
มุงใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพท้ังดานบุคลากร งบประมาณ งานวิชาการและการบริหารงานทั่วไป 
เปนที่ยอมรับอยางมีระบบ และสรางความเช่ือมั่นของผูมารับบริการและสังคม 
         2.5  ยุทธศาสตร                                            
                    2.5.1  ประเด็นยุทธศาสตรดานการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
            2.5.1.1  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   
          (1) สรางระบบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
                                   1)  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน โดยเนนสรางคนดีมีคุณธรรมนําความรู    
เชิดชูวัฒนธรรมทองถ่ินที่ดีงาม  สอดคลองกับความตองการของสังคม 
   2) ผลิตบัณฑิตที่หลากหลายสาขา  บนฐานการมีเอกลักษณโดยเนน(HIEEE) ไดแก 
ดานสุขภาพ (health) เทคโนโลยีสารสนเทศ  (information communication and technology) สิ่งแวดลอม 
(environment) ภาษาอังกฤษ (english) และครุศาสตร (education)  

3) สรางและพัฒนาหลักสูตรใหหลากหลาย  ทันสมัย  มีการประกันคุณภาพ 
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หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ในดาน การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและ
การใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
   4) หลักสูตรที่เปดสอนควรสนองนโยบายของรัฐและความตองการของสังคม ชุมชน 
ทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 
   5) พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีศักยภาพในแตละหลักสูตรใหไดตาม
มาตรฐาน 
   6) จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค  หลากหลาย และ
ตอเน่ือง  
             (2) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
   1) หลักสูตรที่เปดสอนตองมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

2) จัดอาจารย บุคลากรท่ีทําการสอนใหตรงตามวิชาเอก 
   3) ใชวิธีการสอนที่หลากหลายในการเรียนการสอน โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการ
สอน แบบ E-Learning  
   4) จัดหาสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอกับนักศึกษา 
   5) มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนที่ไดคุณภาพ 

6) มีระบบการควบคุมกํากับติดตามการจัดการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพ 
               2.51.2  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการวิจัย 
             (1) สรางระบบการบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
   1) จัดต้ังหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการงานวิจัย 
   2) กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยที่สอดคลองและเปนจุดเนนของประเทศ 
จังหวัด และทองถ่ิน  
   3) สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําผลงานดานการวิจัย 
   4) มีคณะกรรมการบริหารการวิจัยที่ความเขมแข็งโดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขา
รวม 
             (2) พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
   1) พัฒนาทีมงานในดานการวิจัยและสรางผลงานวิจัยมีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและ        
เชิงคุณภาพ 
   2) สรางเครือขายการพัฒนางานวิจัยรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับสากล 
   3) สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับสากล 

               4) พัฒนาอาจารยดานการวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต 
                                               5) ใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมเรียนรูในกระบวนการและขั้นตอนงานวิจัย 
            2.5.1.3  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 
              (1)  สรางระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 
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   1) จัดต้ังหนวยงานใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีความหลากหลาย เปนระบบ            
มีคุณภาพ  ไดมาตรฐานเพียงพอแกสังคม โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใหบริการใชอยางท่ัวถึงเพียงพอ    
   2) กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานการบริการวิชาการโดยเนนสรางความเขมแข็งแก
ทองถ่ิน 

3) ประชาสัมพันธถึงโครงการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นใหประชาชนในพ้ืนที่ได 
ทราบและสงเสริมสนับสนุนใหสังคมไดมีสวนรวมในการนําเสนอการบริการวิชาการ 
   4) ระดมทรัพยากรและสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการ 
   5) มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมือง
ทองถ่ิน 
           (2) พัฒนาคุณภาพการใหบริการวิชาการ 
   1) สรางทัศนคติที่ดีแกบุคลากรทุกคนในการใหบริการสนับสนุนปจจัยทางการ
บริหารแกทุกหนวยงานภายใน 
   2) จัดต้ังศูนยใหบริการนวัตกรรมทางวิชาการท่ีสามารถดําเนินการหารายไดมาใชใน
การจัดการศูนยที่ใหบริการและสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการบริการวิชาการ เชน ศูนยประสานงานกีฬา
ประจําจังหวัด ศูนยประสานการพัฒนาสังคมและองคการปกครองสวนทองถิ่น คายอบรมและพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนของจังหวัด  จัดต้ังศูนยการเรียนรูประอาํเภอหรือประจําตําบลทุกตําบลในจังหวัด  เปนตน 
   3) สรางเครือขายความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถิ่น เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา หรือหนวยงานอื่นๆ ใหมาใชบริการวิชาการที่หลากหลาบรูปแบบ  
                          2.5.1.4    ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
                                            (1) สรางระบบงานสรางสรรคและการถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
   1) จัดต้ังศูนยถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
   2) มียุทธศาสตรการทํางานและประชาสัมพันธการใหบริการของมหาวิทยาลัยแก
สังคมและทองถ่ินในดานความรูและบริการเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   3) สนับสนุนทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนาเผยแพรผลงานโดยประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของอยางจริงจังและชัดเจน  
              (2) พัฒนาคุณภาพงานสรางสรรคและการถายทอดเทคโนโลยี 
   1) สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือคนหา เทคโนโลยีพ้ืนบานผสมผสานกับองคความรู
สากลไปถายทอดใหกับประชาชนและหนวยงานในเขตพ้ืนที่การใหบริการ   
   2) สรางเครือขายศึกษาพัฒนาและรวมมือถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งระดับ
จังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนอกประเทศ 
   3) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหทันสมัยเพ่ือเปน
ศูนย ICT ของจังหวัดและทองถ่ิน 

4) สงเสริมโครงการนํารองนอมนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสูการเปน 
ตนแบบในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน  
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           2.5.1.5  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
           (1) สรางระบบการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
   1) จัดต้ังศูนยศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ พัฒนา 
   2) จัดทํายุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธและดานการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได
จริง 
   3) รวบรวมภูมิปญญาหรือปราชญชาวบานโดยใชการวิจัยองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมเปนฐาน 

4) พัฒนาบุคลากรดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 
            (2) สงเสริมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ 
   1) เสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหโดดเดนเปนช่ือเสียงแก
สถาบัน 
   2) สรางเครือขายการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหเกิดความย่ังยืน 
   3) ประสานทองถิ่นนําภูมิปญญามาใชการเรียน มีการผสมผสานหรือสอดแทรกใน
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ       

4) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ  สํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรม 
ของทองถ่ินและของชาติ  ใหนักศึกษาและประชาชนไดมีสวนรวมอยางหลากหลาย 
            2.5.1.6  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
              (1) สรางระบบการบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ 
   1) จัดต้ังศูนยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และศูนยการเรียนรูปาตาง
ถิ่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
   2) พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พันธพืชและสัตวชนิดตางๆมา
ทําทั้งภายในและตางประเทศ ใหเปนสวนปาเปนแหลงศึกษา ทัศนศึกษาของคนท่ัวไป  

3) พัฒนาบุคลากรดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
4) ประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของใหขัดเจน 

              (2) สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ 
   1) ควรรณรงคปลูกฝงจิตสํานึก และบูรณาการไวในหลักสูตรการเรียนการสอน และ
ใหความรูกับชุมชนเรื่องความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้น 
   2) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหมที่
สอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจทองถ่ิน   
   3) สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําโครงการหรืองานวิจัยเก่ียวกับการอยูรวมกันของคน
ภาคอีสานกับปาเบณจพรรณ  



 197

   4) เปนผูนําทางวิชาการในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทในทุก
ขั้นตอนเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 
             2.5.1.7     ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการผลิตครู  และสงเสริมวิทยฐานะครู     
             (1)  สรางระบบการผลิตครูที่มีประสิทธิภาพ 
   1) ศึกษาความตองการใชครูและพัฒนาครูนํามาวางแผนการผลิตครูและพัฒนาครู   
   2) จัดต้ังศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือทําหนาที่ศึกษาวิจัย และใหบริการ
วิชาการแกผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3) พัฒนาคณาจารยดานครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นและสอนตรง
ตามสาขาวิชาเอกและความสามารถ 
   4) เปดหลักสูตรที่หลากหลายทุกระดับการศึกษา ตรี โท เอก และจัดทําหลักสูตรให
มีคุณภาพ สอดคลองกับความสนใจของผูใชบัณฑิตและผูเรียน 
   5) ต้ังโรงเรียนสาธิต เพ่ือเปนหองปฏิบัติการของนักศึกษาครูโดยมุงเนนจัดการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพ และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   6) สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตครูระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ โดยเนนองคการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการผลิตครู เชน คุรุสภา มหาวิทยาลัยที่ผลิตครู เปนตน 
             (2) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1) สรางเครือขายและความรวมมือการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเฉพาะในทองถ่ิน 
   2) พัฒนาสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในทองถ่ิน 
   3) สรางเครือขายการพัฒนาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา องคการ
ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นๆ 

2.5.2  ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
             2.5.2.1  ยุทธศาสตรสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
                                           (1) ยุทธศาสตรสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
                                               1) ทําความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ  เชน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม เพ่ือการแลกเปล่ียนและเรียนรูดานวิชาการ 
                                                2) สรางเครือขายทางวิชาการและรวมเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยใหเปนที่
ปรากฏทั้งในและตางประเทศ 
                                                3) พัฒนาความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในระดับทองถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ
ในดานตางๆ ทั้งทางตรงและทางออมไดแก ดานบุคลากร ดานวิชาการ ดานการวิจัย ดานสื่อและนวัตกรรม และ
เขารวมเปนภาคีเครือขายตางๆ เชน เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือขายมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน 
              2.5.3  ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย         
             2.5.3.2  ยุทธศาสตรสรางการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย   
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          (1)  ยุทธศาสตรดานการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนของผูบริหาร 
                                            1) ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา เปนมืออาชีพ กลาคิด กลาตัดสินใจ ตองสรางความเช่ือมั่น 
และศรัทธาแกสังคมใหได 
                                            2) เปนผูมีวิสัยทัศนมีแนวคิดการบริหารสมัยใหม ที่ยืดหยุน ปรับตัว และพรอมรับการ
การเปล่ียนแปลง 

3) เปนนักประสานสิบทิศ และพรอมเช่ืองโยงกับหนวยงานอื่นๆ ตลอดเวลา 
4) เปนผูนําในการสรางจิตอาสาบริการเพ่ือสังคม ชุมชน ทองถ่ิน จังหวัด 
5) เปนผูนําการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการ 
6) ตองหลอมรวมจิตใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหเปนหน่ึงเดียว 
7) มีเครื่องมือการบริหารอยางมีคุณภาพและสื่อสารในองคการใหชัดเจนทั่วถึง 

            (2)  ยุทธศาสตรดานการปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารงาน 
ดานการบริหารงานทั่วไป 

   1) มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายและแผนการปฏิบัติราชการของสถาบันที่ชัดเจน
ในแตละดานทั้งแผนระยะเรงดวน ระยะสั้น ระยะยาว 

2) ปรับปรุงภูมิทัศนดานกายภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และสราง 
บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน 
   3) สรางวัฒนธรรมองคการท่ีดีใหเปนองคการแหงคุณภาพและพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

4) สรางภาคีเครือขายความรวมมือโดยเนนการมีสวนรวมของสังคมรอบๆ  
มหาวิทยาลัย 
   5) ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ใหมีการนําระบบการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงาน  
   6) มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินอยางเปนระบบ และสรางทีม
บริหารท่ีเขมแข็งบนฐานการมีสวนรวม 

7) สนับสนุนการมีสวนรวมของทองถ่ิน ชุมชน ในการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น 
   8) ควรใชกลยุทธทางการตลาดเชิงสังคม มาบริหารงานโดยมหาวิทยาลัยตองเปดตัว
สูสังคม จัดกิจกรรมเพื่อการมีสวนรวมจากภายในสูภายนอกและจากภายนอกเขาภายใน 

9) ทําการวิจัยตลาดเพ่ือหากลุมลูกคา เขาโดยใชเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย ที่เขา 
ถึงนักเรียนและผูปกครองเพื่อเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 

10) ระดมสรรพกําลังในจังหวัด ใช พหุภาคี  ไดแกทองถ่ิน ผูบริหารสถานศึกษา  
หนวยงานทางการศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน ผูปกครอง ในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัย 

ดานบุคลากร  
1) เรงพัฒนาคณาจารย ใหไดรับวุฒิปริญญาเอก  และสงเสริมใหคณาจารยไดทํา 

ผลงานทางวิชาการมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเจริญกาวหนาตามสายงาน                                                 
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2) จัดทําแผนอัตรากําลังใหชัดเจน โดยมีระบบการสรรหาบรรจุบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถเปนที่ยอมรับมาเสริมความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงทิศทาง                    
ของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 
   3) พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรใหดีขึ้นเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เชน ต้ังกองทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากร ต้ังกองทุนสวัสดิการบุคลากร ต้ังสหกรณออมทรัพย  เปน
ตน 

4) พัฒนาองคการดวยการบริหารการเปล่ียนแปลงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ทั้งดานบุคลิกภาพและดานวิชาการ 

ดานงบประมาณ 
1) บริหารการเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยบริหารจัดการบนฐานขอมูลที่ถูกตอง 

    2) มีนโยบายการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน เนนความโปรงใส ตรวจสอบได 
ดานงานวิชาการ 

   1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมให
นําไปใชในการปฏิบัติงานในทุกมิติทุกหนวยงานทุกกิจกรรมและภารกิจอยางจริงจัง  
   2) นําแนวคิดการบริหารงานคุณภาพโดยใชเทคนิค PDCA 
 2.5.4  ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
                          2.5.4.1  ยุทธศาสตรสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย  

        (1)  พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ 
1) จัดต้ังหนวยงานและทีมงานที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธโดยตรง 

     2) มีแผนการประชาสัมพันธเชิงรุก และเชิงลึกอยางเขมขน มีระบบและตอเน่ือง 
 
     3) จัดใหมีการประชาสัมพันธที่หลากหลายรูปแบบหลายชองทางทั้งภายในและ 

ภายนอก 
    4) สนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธอยางเพียงพอ 

                               5) พัฒนาบุคลากรหรือทีมประชาสัมพันธเพ่ือสรางงานประชาสัมพันธอยางมือ
อาชีพ 

     6) สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานและองคการอ่ืนที่เก่ียวของอยางชัดเจน 
    7) พัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันใหทันสมัยและรวดเรว็ทันตอเหตุการณ 
    8) สรางจุดขายและนําเสนอความโดดเดนของมหาวิทยาลัยใหโดนใจและใหเขาถึง

กลุมเปาหมาย 
                9) ใชบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนตัวจักรสําคัญในการประชาสัมพันธ  
         2.6  ดานกลไกเรงรัดยุทธศาสตร  
 2.6.1 กลไกดานองคการ 
                        (1) สภามหาวิทยาลัยเปนกลไกสําคัญในการบริหารงานที่ไดผลชัดเจน  
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(2) หนวยงานดานนโยบายและแผนซึ่งสามารถบูรณาการและประสานไดดีโดยตองอาศัย
ความสัมพันธสวนบุคคลและประสานงานดวยระบบราชการ 
               2.6.2 กลไกดานบุคคล   
                          (1) ตัวผูบริหารและทีมผูบริหารเปนกลไกสําคัญ และการสรางทีมผูบริหารมีความสําคัญตองเนน
การมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก 
         (2) จัดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกยุทธศาสตร 
               2.6.3 กลไกดานการบริหาร 
                         (1) ปรับปรุงโครงสรางองคการใหสัมพันธกับบรบิทเพ่ือการขับเคล่ือนองคการ  
                         (2)  กําหนดกรอบอัตรากําลัง บรรจุคนที่มีคุณภาพและเหมาะสม มีระบบและกลไกในการทํางาน
และตรวจสอบทุกขั้นตอน โดยแตงต้ังคณะกรรมการศึกษา กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
                         (3) ปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน ICT ใหทันสมัยและสอดคลองกับทองถิ่นและบริบทของ
มหาวิทยาลัย  
                         (4) ปรับปรุงการแกไขระเบียบกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติงานตลอดจนการจัดหาทรัพยากรและ
งบประมาณในการพัฒนาสงเสริมงานในแตละดานใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคล่ือนไปได 
                         (5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน สงเสริมพันธกิจที่มีความจําเปนเรงดวน เรงรัดยุทธศาสตรทาง 
ICT เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและขอมูลของทางมหาวิทยาลัยใหมากที่สุด 
                         (6) ตองสรางขอตกลงหรือขอผูกพันระหวางหนวยงานภายในเพ่ือกระจายความรับผิดชอบในทุก
หนวยงานอยางเปนระบบ              
       2.7  ดานการควบคุมยุทธศาสตร  
               2.7.1 กลไกดานองคการ 
       (1) ในการบริหารระดับมหาวิทยาลัยใชกลไกสภามหาวิทยาลัยควบคุม สวนระดับปฏิบัติใชกลไก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควบคุม 
       (2) ควรใชการควบคุมทางออมโดยอาจบูรณาการใชแบบฟอรมของการติดตามงานอ่ืนๆเปนตัว
ชวยในการควบคุมยุทธศาสตรเชน แบบรายงาน กพร. หรือ สมศ. โดยประสานกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
       (3) ควรมีหนวยงานและผูที่รับผิดชอบโดยตรง 
               2.7.2 กลไกดานบุคคล 
       (1) ผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยางจริงจังและลงไปกํากับดูแลดวยตัวเอง โดยจะตองเขาไป
เปนประธานกรรมการหรือรองประธานคณะกรรมการ 
       (2) ควรมีคณะผูเช่ียวชาญกํากับดูแล โดยตองยึดแบบราชการเปนหลัก ยกเวนขอใดที่ไมไดระบุไว
ในระบบราชการใหใชระบบวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย  
      (3) ควรมีการควบคุมการทํางานของแตละฝายและควรปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรองโดยอาจ
ใหหนวยงานภายนอกเปนผูดําเนินการโดยอาจมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการทํางานพรอมอนุกรรมการฝาย
ตางๆ 
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               2.7.3 กลไกดานการบริหาร 
     (1) ควรมีการกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการทํางานอยางชัดเจน มีการวัดผลและประเมินผลการ
ดําเนินงาน เปรียบเทียบการทํางาน การแกไข โดยใชรูปแบบการควบคุมแบบราชการ        
     (2) ใหมีการควบคุมตามยุทธศาสตรและกลยุทธยอย โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
     (3) มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับติดตามที่เปนระบบและตอเน่ือง โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
และหาทางแกไขเปนประจําทุกป 
        (4) ควรมีการควบคุมใหครอบคลุมทุกขอบขายงาน และทุกระดับช้ันขององคการ 
      2.8  ดานการประเมินผลยุทธศาสตร  
               2.8.1  กลไกดานองคการ 
                       (1) ควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงและมีระบบการกํากับดูแลยุทธศาสตรที่ดี  
                       (2) กําหนดใหมีการรายงานการดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสม 
                       (3) ใชกลไก 3 ประสานในการประเมิน ไดแก สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
               2.8.2  กลไกดานบุคคล 
                       (1) ผูบริหารเปนกลไกหลักที่ตองใหความสําคัญและมีความจริงจัง 
                       (2) มหาวิทยาลัยจะตองมีคณะกรรมการประเมินการดําเนินงาน โดยอาจแตงต้ังคณะกรรมการจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
                       (3) ควรเชิญบุคคลภายนอกเขารวมประเมิน 
                2.8.3 กลไกดานการบริหาร 
                       (1) ควรประเมินยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกยุทธศาสตร และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไขใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
                       (2)  ใชการประเมินโดยยึดวัตถุประสงค เนนความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน 
                       (3) ควรมีการประเมินตามตัวช้ีวัด และควรประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
                       (4) มีการทบทวนยุทธศาสตร และปรับยุทธศาสตร โดยสื่อสารใหเขาถึงบุคลากรภายในประชาชน
และสังคม 
                       (5) ใหใชระบบการประเมินคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในและภายนอกและ
สื่อสารใหบุคลากรในองคการไดรับทราบ และใหนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนา
องคการ 
                       (6) ควรมีการประเมินยุทธศาสตรระหวางดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการ เพ่ือใหการ
แกไขปญหาไดอยางทันทวงทีและเพ่ือใหงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



บทที่ 5 
ผลการวิเคราะหขอมลูระยะท่ี 2 

 
 

          จากผลการศึกษาระยะที่ 1 ซึ่งประกอบดวยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ การศึกษาพหุกรณี และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผูวิจัยไดคนพบและสังเคราะหเปนขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ในองคประกอบสองสวน คือ องคประกอบที่
เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map objectives) และองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนที่
ยุทธศาสตร (strategic map means) ทั้งน้ี องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร ประกอบดวยการ
พิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน อันไดแก  วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค สวนองคประกอบที่เปนแนวทาง
ของแผนที่ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตรและการประเมินผล
ยุทธศาสตรและในบทท่ี 5 น้ี ผูวิจัยนําเสนอผลการดําเนินงานในระยะที่ 2  เปนการตรวจสอบเพ่ือจัดทําขอเสนอ
แผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
จากการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ การสนทนากลุมเปาหมาย และการประชาพิจารณ ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใช
รางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 จากการดําเนินงานในระยะท่ี 1 ซึ่งปรากฏรายละเอียดในบทที่ 4 โดยในบทน้ีผูวิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลของการดําเนินงานระยะที่ 2  ตอเน่ืองตามลําดับ ดังน้ี  

ตอนที่  1  ผลการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ 
ตอนที่  2  ผลการสนทนากลุมเปาหมาย 
ตอนที่  3  ผลการประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย  

 

1.  ตอนท่ี 1   ผลการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ  
           ผูวิจัยนําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไปติดตอขอสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง)      
เพ่ือตรวจสอบขอเสนอขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2552 ไดรับคําแนะนําและขอเสนอใน
ประเด็นตางๆ ดังน้ี  
          1.1  วิสัยทัศน 

       ในดานวิสัยทัศนตองมีระยะเวลา 5 หรือ 10 ปและสอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาทองถิ่นซึ่งควร
ครอบคลุมทั้งหมด เพ่ิมอยางมีสวนรวมขององคการในชุมชนและตองมีความกระชับชัดเจน ดังคําสัมภาษณ
ตอไปน้ี 
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...สําหรับวิสัยทัศนที่กําหนดก็เห็นดวยในการวิสัยทัศนดังกลาว.... (ไพฑูรย สินลารัตน, 9 
มิถุนายน 2552) 
 

…ตามหลักการตองเห็นดวย อยางวิสัยทัศนในชวงหน่ึงตองมีชวงระยะเวลาเพราะวิสัยทัศนตาม
หลักมันตองเปล่ียนแปลงได เชน เปลี่ยนอธิการใหมตองเปล่ียนวิสัยทัศนใหม อธิการเปนแคสี่ป พอสี่ป
วิสัยทัศนอาจตองเปล่ียนใหมหรืออาจตองมีการพัฒนาปรับปรุงเอาวิสัยทัศนเดิมของอธิการคนเกาแตวา
มีอะไรเพ่ิมมาบางพันธกิจตองสอดคลองกับวิสัยทัศนหรือวิสัยทัศนตองสอดคลองกับพันธกิจ...(ประชุม  
รอดประเสริฐ, 17 มิถุนายน 2552) 

 
....วิสัยทัศนก็ ok เวนแตวาทองถิ่นไปไววัฒนธรรมอยางเดียวความจริงดานอื่นตองทองถิ่น 

ทั้งหมด.... (ถนอม อินทรกําเนิด, 17 มิถุนายน 2552) 
 

.....วิสัยทัศน เพ่ิม อยางมีสวนรวมขององคการในชุมชน.... (ปรีชา คัมภีรปกรณ, 20  มิถุนายน 
2552) 

 
....โดยแนวหลักของราชภัฏพระองคทานก็มีเจตนาเพื่อมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน 

ทองถิ่น  จนกระทั่งเราพยายามแปลกันวาราชภัฏมาจากราชะ ราชาภัฏ แปลวาดูแล ใหความเมตตา ชุบ
เล้ียง ก็เหมือนกับพระราชาดูแลชุบเลี้ยงใหความเมตตา แตเราไมไดแปลอยางน้ัน แปลใหมันเขาขาง
ตัวเองเกินไป เราแปลวาคนของพระราชาขาของแผนดิน ที่เราใชคําเดิมที่เดียวที่เราจะผลักดัน พรบ. คือ
ปทีปธรรมของทองถิ่นประเทืองคาประชาชน ตัวน้ีแตกออกไปจนกระท่ังบอกไดเลยวาการพัฒนาไมมี
อะไรดีกวาพัฒนาชีวิตคนคือใสปญญาใหเขา แลวเขาก็จะไปเรียนรูกับสังคม .....สิ่งที่ทานคิดดีแลวแตผม
ติงนิดหน่ึงถาเกลาใหมันกระชับอานแลวใหมันอินดีกวาที่เราจะรายาวแตตอนน้ีคงบอกชัดเจนไมได..... 
(เปรื่อง  จันดา, 23 มิถุนายน 2552) 

 
...โดยภาพรวม โดยระบบมัน ก็ตองทําตอไปเปนเรื่องดีงาม ที่อยางนอยเมื่อมันต้ังมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏกาฬสินธุขึ้นมาแลว ตองมีทิศทางเดินที่ถูกตอง วาต้ังแตทําเรื่องวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร
ที่ที่ตองเดินไปอยางนอยเปนไกดไลนทางวิชาการที่จะเดินไป....ประกอบกับ สกอ. กําลังทําใหสถาบัน
แตละแหงจัดทําแผน 15 ป พอดี รวมทั้งแผน 5 ป การท่ีทําวิทยานิพนธน้ีมันสอดคลองกับแผนแผน 15 ป 
แผน 5 ป แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุก็สอดคลองไปในตัว สามารถเอาไปใช
ประโยชนโดยตรงเอาไปแนบกับ แผน 15 ป แผน 5 ปไดดวย...บริบทยุทธศาสตรของทานก็เปนเรื่อง
หน่ึงที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพของตนเอง ประเมินคุณภาพของตนเองเพ่ือใหเปนตัวเลือกที่ดี
ของสังคม... (สวาง ภูพัฒนวิบูลย, 24 มิถุนายน  2552)      
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 1.2  พันธกิจ 
            พันธกิจควรยึดตามกฎหมายท่ีกําหนดโดยผสานจากการวิจัยพบรวมถึงใหสอดคลองกับประเด็น

ยุทธศาสตรและเพ่ิมเติมการสงเสริมรวมมือกับผูนําชุมชน ผูนําศาสนาเพ่ือใหมีความรู ความสามารถชวยพัฒนา
ทองถิ่น ขอ 4 เพ่ิมตอนทาย ใหไดมาตรฐานวิชาชีพ และเปล่ียนความจริงเปนความรูในขอ 1 และตองมีพันธกิจที่
เปนเอกลักษณของตนเองท่ีตางจากราชภัฏอื่นๆหรือตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ บนฐานการนําเอกลักษณที่ที่โดด
เดนในทองถ่ินมาเติมใหสมบูรณมากขึ้น 

 
  ....สําหรับพันธกิจก็เห็นดวยในหลักการดังกลาว.... (ไพฑูรย สินลารัตน, 9 มิถุนายน 2552) 
 
..... จริงๆควรนําพันธกิจโดยตัวของกฎหมายที่มันมีอยูหกเจ็ดประการใน พรบ. มาเปนตัวต้ัง

บวกกับสิ่งที่คุณรางมาคุณวิจัยพบมาได.... (พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 16 มิถุนายน 2552) 
 
...อยางพันธกิจสมมุติวาในวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุมีความปรารถนาที่จะสราง

ความเขมแข็งทางวิชาการเพ่ือเปนฐานของมหาวิทยาลัย อุดมศึกษาถามวาฐานที่เขมแข็งเกิดจากอะไร 
จุดเนนอยูที่ระดับปริญญาตรี ถาฐานปริญญาตรีแข็งคุณสามารถจะเปดตอยอดไดโดยที่สามารถอยูได
เพราะระดับบัณฑิตศึกษาโดยความเปนมหาวิทยาลัยเขาตอยอดจากความเขมแข็งสูความเปนเลิศ ความ
เปนเลิศมันจะไดจากการศึกษาคนควาในแนวลึก มันจะไดจากระดับปริญญาโท เอก บัณฑิตศึกษา ใน
ระดับสากลระดับบัณฑิตศึกษาจะไมผลิตเยอะ...อยางพันธกิจจะมุงเนนความเขมแข็งในทุกสาขาท่ี
มหาวิทยาลัยมี พอมุงเนนพันธกิจตัวน้ีประเด็นยุทธศาสตรตองสอดคลอง อยางเชนสรางความเขมแข็ง
ใหกับอาจารย เพราะวาถาจะทําใหพันธกิจ ยุทธศาสตรอันหน่ึงทําอยางไรจะทําใหอาจารยเขมแข็ง คนที่
เปนปริญญาโทใหไดปริญญาเอก คนที่ยังไมมีผลงานวิชาการเปนอาจารยเฉยๆ ทําอยางไรจะไดผูชวย
ศาสตราจารย... (ประชุม  รอดประเสริฐ,17 มิถุนายน 2552) 

 
.....พันธกิจขอ 4 เพ่ิมตอนทาย ใหไดมาตรฐานวิชาชีพ และเปล่ียนความจริงเปนความรูใน   

ขอ 1.... (ปรีชา คัมภีรปกรณ, 20 มิถุนายน 2552) 
 

.....สวนพันธกิจน้ันถาจะดูตาม พรบ.จริงๆตองสงเสริมรวมมือกับผูนําชุมชน ผูนําศาสนา
เพ่ือใหมีความรู ความสามารถชวยพัฒนาทองถิ่นอันน้ีหลายราชภัฏลืมไปไมไดไปทํามีอยูขอหน่ึงใน
มาตรา 8 เติมวงเล็บ 4 เขาไปนาจะครบตอนน้ีมี 7 เปน 8 ขอนาจะครบนะ… (ถนอม อินทรกําเนิด,17 
มิถุนายน 2552) 

 
....ผมวาภารกิจของมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันทุกประการภารกิจคือหน่ึงการผลิตบัณฑิต สอง

การวิจัยสรางองคความรูใหมซึ่งเราจําเปนอยางยิ่งในสถาบันอุดมศึกษาไมมีอะไรดีกวาการหาความรู
ใหมจะเปดตําราสอนไมไดแลว...ประการที่สามคือการบริหารชุมชนอันน่ีเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได.....
หนาที่ที่สี่เหมือนกันทุกประการกาฬสินธุมีโปงลาง เพชรบูรณก็มีระบําศรีเทพเราตองสงเสริม สงเสริม
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ไมพอมันตอง รวบรวม สรางและพัฒนา มันมีหลักเทาน้ีในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวบรวมกอนที่
ไปที่มาเปนอยางไรเรียนรูอดีตเพ่ืออยูในปจจุบันอยางมีความสุข และเพ่ือจะมองเห็นอนาคตวาเราจะไป
ทางไหน เราควรจะไทยนิยม ลัทธินิยมหรือจะไทยบวกสากลสิ่งเหลาน้ีเราตองผสมผสาน ผมวามันตอง
ผสมผสานเพราะมันโลกาภิวัตน....เห็นดวยอันที่หน่ึงทําอยางไรมหาวิทยาลัยราชภัฏจะใหโอกาสแกคน
ในสังคม.... (เปรื่อง  จันดา, 23 มิถุนายน 2552) 

 
....โดยทฤษฎีเขาก็อยากใหทานมีพันธกิจที่เปนเอกลักษณของตนเองที่ตางจากราชภัฏอื่นๆหรือ

ตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทําอยางไรกาฬสินธุที่จะที่ตางที่อื่นชัดเจน เชน คุณภาพชีวิตศูนยการเรียนรู
ของประชาชน ก็ตองอยากใหเนนเฉพาะคุณภาพชีวิตและศูนยการเรียนรูของประชาชนในกาฬสินธุทาน
ตองพูดของทานอยูตรงน้ัน ผมก็ไมรูอะไรแตทานตองเอาที่คุณภาพชีวิตของกาฬสินธุขึ้นมาใหได หรือ
ในขอบอกวาใหสรางจิตสํานึกความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นของชาติ ทานตองเนนในเรื่อง
โปงลางกาฬสินธุของทานที่เปนสิ่งเชิดหนาชูตา จิตสํานึกในวัฒนธรรมทองถิ่นกาฬสินธุ ในเม่ือเราเปน
ตัวชูเอกลักษณน้ีเราตองทั้งมีเองทั้งที่สงเสริมทั้งที่โปรโมต ในแงความสัมพันธตางประเทศอันหน่ึงที่
มองเห็นไดงายทานตองเนนตรงน้ี...ไดสองแงคือจะไดการบริการวิชาการแกสังคมและในแงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและไดในแงการดึงตางประเทศไดดวย.....(สวาง ภูพัฒนวิบูลย, 24 มิถุนายน  2552)      

 
 1.3  ประเด็นยุทธศาสตร 
                            ประเด็นยุทธศาสตรตองเช่ือมโยงพันธกิจและวัตถุประสงค ตองมองใหเห็นภาพชัดเจนในทุก
ประเด็นยุทธศาสตร และเพ่ิมเนนความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาประเทศเพ่ือนบาน ดังคําสัมภาษณดังน้ี 
 

....ประเด็นยุทธศาสตร ดูที่พันธกิจ วัตถุประสงคบวกพันธกิจ ถูกไหมคุณตองโยงใหไดวา 
มีอะไร..... (พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 16 มิถุนายน 2552) 
 

.....การรวมมือกับสถาบันในตางประเทศผมวาเราอยูกาฬสินธุ     แถวนั้นควรจะเขียนให 
ชัดเจนเปนยุทธศาสตรตองเริ่มกับประเทศเพ่ือนบาน เราเขียนอยางน้ีจะทํากับที่ไหนก็ได .....อาจจะตอง
เพ่ิมใหเห็นชัดเจนโดนเนนกับสถาบันอุดมศึกษากับประเทศเพ่ือนบาน....(ถนอม อินทรกําเนิด, 17 
มิถุนายน 2552) 

            
1.4  วัตถุประสงค  
           ในประเด็นของวัตถุประสงคสวนใหญเห็นดวย แตควรเพิ่มในสวนของการใชคําวาคุณธรรมนํา 

ความรู ดังคําสัมภาษณดังน้ี 
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 ....เห็นดวยในการต้ังวัตถุประสงคดังกลาว.... (ไพฑูรย สินลารัตน, 9 มิถุนายน 2552) 
 

                           ....วัตถุประสงคคอนขางชัด ผมใหไปวาคอนขางชัดเจนมองเห็นภาพชัด... (พลสัณห  
โพธิ์ศรีทอง, 16 มิถุนายน 2552) 
 

....มีคุณธรรมนําความรูเขาจะใชคุณธรรมนําความรู ในวัตถุประสงคขอแรกอยากใหคุณธรรม
ขึ้นกอนหลักสูตรเขาบอกวาเกงดีมีสุขพ่ีเถียงมาตลอด ดีกอนแลวคอยเกง.... (เปรื่อง  จันดา, 23 มิถุนายน 
2552) 

 
1.5  ยุทธศาสตร  
           มีประเด็นหลักที่เพ่ิมเติม คือ การใชจุดเดนของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน และยุทธศาสตร

ควรหลากหลายและชัดเจน ผสมผสานความเช่ือมโยงของแผนระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ดังคําให
สัมภาษณที่วา  

 
....การท่ีมหาวิทยาลัยอยูไกลคงตองใชจุดน้ีใหเกิดประโยชนการอยูหางไกลเปนความเงียบเปน

ปญญา ตองใชความเงียบเปนปญญาจะกอใหเกิดประโยชน.....และควรจะทําในสิ่งที่เรามีอยูในปจจุบัน 
อยาไปแขงขันกับมหาวิทยาลัยใหญๆ....หากนักศึกษานอยเราตองประชาสัมพันธใหทั่วถึง มีรถรับสง
สําหรับแกปญหาการคมนาคมไมสะดวกเน่ืองจากที่ ต้ังอยูหางไกลเสนทางคมนาคม.... (นิเชต          
สุนทรพิทักษ, 8 มิถุนายน 2552).... 

 
...ยุทธศาสตรทั้งหมดสวนใหญก็เห็นดวย แตยุทธศาสตรการสรางความเปล่ียนแปลงการ

บริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยไมตางกันชัดเจนที่ที่ควรในยุทธศาสตรรองดานการเปล่ียนแปลง
กระบวนทัศนของผูบริหารและดานการเปล่ียนแปลงกระบวนการบริหาร และควรเนนยุทธศาสตรที่
เก่ียวกับผูสอนดวย.... (ไพฑูรย สินลารัตน, 9 มิถุนายน 2552) 

 
....เห็นดวยทุกประเด็น อยางเชนเราจะสรางระบบผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จริงๆแลวสิ่งที่เราอยาก

รูในระบบผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ถามวา ในยุทธศาสตรของคุณจะทําอยางไรบาง เราจะวิจัยไดการ
พัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา เราก็คงตองรูวาการผลิตที่มีคุณภาพมีลักษณะอยางไร....ทุกมหาวิทยาลัย
ตองมีจุดเนนของมัน ถาไมมีจุดเนนทุกมหาวิทยาลัยเหมือนกันหมดมีทุกคณะทุกสาขาเหมือนกันหมด
ในที่สุดคุณก็จะออนแอ....(ประชุม  รอดประเสริฐ, 17 มิถุนายน 2552)    

 
....การศึกษาแผนระดับชาติ ผมวาดีในการบริหารองคการใหดีตองโยงไปถึงแผนระดับชาติ แต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจะดูแผนระดับชาติอยางเดียวไมไดตองดูแผนของทองถิ่นดวยคือแผนจังหวัดและ
แผนกลุมจังหวัดเปนความจําเปนที่ตองดู แผนที่สําคัญอยางยิ่งคือแผน อบจ. แผนเทศบาล มีตารางเก่ียว
โยงกับแผนราชภัฏ.....ความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏจะสมบูรณเลย แลวดูรูไดเลยมาเติมเต็มให
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สอดคลองกับระดับชาติเรื่องอะไร เติมเต็มความเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถิ่นเรื่องอะไร....(ถนอม  
อินทรกําเนิด, 17 มิถุนายน 2552) 

 
1.6  ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางความเขมแข็งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย     

  1.6.1  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   
 การใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ตองมีสิ่งที่คนพบใหมๆ ยุทธวิธีให
ลงลึกในระดับภาควิชาสามารถบอกไดชัดเจน ควรมีหลักสูตรดานอุตสาหกรรมดานวัฒนธรรม และควรมีการ
ปรับใชกรอบคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร การเรียนการสอนตองเนนคุณธรรม จริยธรรม และตองเพ่ิม
ศักยภาพใหอาจารยอยางหลากหลายวิธี รวมถึงหลักสูตรตองมีมาตรฐานตามเกณฑกลางกําหนด  

 
.....ยุทธศาสตรบอกตัวใหญ ยุทธวิธีจะตองแคบลงในดานการศึกษา จะสรางระบบผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพ  ผมคิดวาจะตองลงไปถึงสาขาวิชานะ หลักสูตรตองบอกใหไดชัดเจน ตองบอกไป
ดวยวาสาขาที่เก่ียวกับอะไรหลักสูตรใหได.....หลักสูตรที่เก่ียวกับ cultural industry อีสานร่ํารวยเรื่อง
วัฒนธรรม อะไรที่เปนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับวัฒนธรรม ที่เด๋ียวน้ีหลายแหงทําแลวประสบ
ความสําเร็จ เกาหลีสําเร็จมาก มีไหมทิศทางเหลาน้ี...กาฬสินธุตอไปน้ีหลักสูตรที่จะกําลังเปดสอนที่จะ
เปดใหมตองมีกรอบคุณภาพและมาตรฐาน quality framework แลวก็บริหารจัดการใหเกิดการเรียนการ
สอนตามน้ัน ถาเปนอยางน้ีเกิดยุทธวิธีเลย...ผมคิดวาคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน มีขอที่ตองเนน
พิเศษของอาจารย ตองเนนคุณธรรมจริยธรรมใหมากทุกหลักสูตร แลวเขียนใหชัดเจนสราง กรอบ
คุณภาพและมาตรฐาน quality framework ที่บงบอกคุณภาพและมาตรฐานชัดเจน ทุกดานใหแคบลงมา
.... (ถนอม อินทรกําเนิด, 17 มิถุนายน 2552) 

 
.....หลักสูตรของเราสอนไดต้ังแตปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ขึ้นอยูกับศักยภาพของเรา เรา

จะตองไปใหถึงทําอยาไรอาจจะพัฒนาอาจารย หลายๆทาง พัฒนาในดานการศึกษาตอ พัฒนาผลงานทาง
วิชาการ พัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.อยางน้ีถึงจะไดรับการยอมรับ 
วิธีการวัดผลประเมินผลมีระเบียบการวัดและประเมินผล มีระเบียบการถายโอนผลการเรียน....(เปรื่อง  
จันดา, 23 มิถุนายน 2552) 

 
1.6.2  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการวิจัย 

                                      ดานการวิจัย ควรปรับแกจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะตอง
มีการพัฒนานักวิจัย ใชการวิจัยเปนแหลงเรียนรูเปนเครื่องมือพัฒนา ใหมีการนําเสนอผลการวิจัย มุงเนนการวิจัย
สถาบันการวิจัยองคการ การวิจัยการเรียนการสอนและควรเพิ่มแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ตองสอดคลองกับกรอบวิจัยระดับชาติ ดังคําสัมภาษณตอไปน้ี 
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.....ทางดานวิจัย พบวา การพัฒนานักวิจัย ใชการวิจัยเปนแหลงเรียนรูเปนเครื่องมือพัฒนา ซึ่ง
กําลังฮิตขณะเดียวกันตองชําเรืองดูกรอบใหญของชาติดวยมันมีอยู....(พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 16 
มิถุนายน 2552) 

 
  ....ความเขมแข็งดานการวิจัย คุณภาพงานวิจัยสิ่งหน่ึงที่นาทําทําก็คืออยางไรจะล็อคของการ

เสนอผลงานวิจัย ไมอยางน้ันงานวิจัยมันจะขึ้นหิ้ง ปน้ีใหทุนวิจัยประมาณปละลานหน่ึงแตไมตองเอาไป
เปนเง่ือนไขเพราะมหาวิทยาลัยตางกัน.....เพราะวาวิจัยของเราคือวิจัยในสถาบัน เนนวิจัยองคการ เนน
วิจัยการเรียนการสอน ปน้ีประกาศไปแลวผมใหคนละสามพันคุณไปวิจัยในช้ันเรียน ทําเอกสาร
ประกอบการสอน ทําแผนการสอนก็เปนวิจัยอันหน่ึง... (เปรื่อง  จันดา, 23 มิถุนายน 2552) 

 
...อีกประเด็นหน่ึงพูดถึงการวิจัย เปนภารหนาที่ของมหาวิทยาลัยโดยหนาผาของมันทําอยางไร

กับการวิจัยก็ทํากับทองถิ่นที่กาฬสินธุมันมีเปนควรจะเปนเรื่องทานโดยตรงไมตองวิจัยหอคอยงาชาง 
เชน ผาแพรวาของทาน.....โดยหลักการก็ ok มันก็ดูจะครอบคลุมบางประเด็นที่อยากจะเสริมใหทํา
จริงจังๆ....(สวาง ภูพัฒนวิบูลย, 24 มิถุนายน  2552)      

 
....ในประเด็นดานการวิจัยควรจะเพ่ิมทั้งแหลงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย...  (สุพล      

วุฒิเสน, 19 มิถุนายน 2552)            
 
…ควรปรับแกจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ.... (ปรีชา       

คัมภีรปกรณ, 20 มิถุนายน 2552) 
 

          1.6.3  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 
         ควรเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเน่ือง  การศึกษาวิเคราะหวิจัยแบบมีสวนรวม 

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังคําสัมภาษณที่วา 
 

  ....การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเน่ือง การศึกษาวิเคราะหวิจัยแบบมีสวนรวม เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไมไดพูดถึงเลย เพราะเราจะเห็นวาเด๋ียวจะหลุด...พองานวิจัยเมื่ออก
มาสากลคนจะเอะน่ีมันอะไร ตองดูแนวโนม เพราะแผนวิจัยของชาติจุดเนนมันอยูตรงไหน ตองดู.... 
(พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 16 มิถุนายน 2552) 

 
 1.6.4    ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

                ดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ควรปรับเปนถายทอดและพัฒนา 
เทคโนโลยีที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน   ดังคําใหสัมภาษณของผูเช่ียวชาญที่วา 
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     .…สําหรับดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีก็มีความเห็นดวยในหลักการ....        
(สมเจตต  ภูศรี, 18 มิถุนายน 2552)            

 
            ....ในประเด็นดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีนาจะใชถายทอดและพัฒนา 

เทคโนโลยีที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ....(สุพล วุฒิเสน, 19 
มิถุนายน 2552)            

 
 1.6.5  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                                         เพ่ิมการสรางความม่ันคง มั่งคั่งของสังคมประเทศชาติดวยมิติศิลปวัฒนธรรม และนํา
จุดเดนของทองถ่ินมาสรางเอกลักษณของสถาบัน ดังคําใหสัมภาษณของผูเช่ียวชาญท่ีวา 
 

       .....สิ่งที่เขากําลังฮิตพูดตรงกันเสมอ คือ การสรางความม่ันคง มั่งคั่งของสังคมประเทศชาติ
ดวยมิติศิลปวัฒนธรรม อันน้ีสําคัญมาก พูดงายๆวาเอามิติทางวัฒนธรรมไปสรางความม่ันคง มั่งคั่ง 
มั่นคงคือ ความปลอดภัยของประเทศ มั่งคั่งคือ ความร่ํารวยปากทอง....(พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 16 
มิถุนายน 2552) 

 
                      ....ในขอบอกวาใหสรางจิตสํานึกความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นของชาติ ทาน
ตองเนนในเรื่องโปงลางกาฬสินธุของทานที่เปนสิ่งเชิดหนาชูตา จิตสํานึกในวัฒนธรรมทองถิ่นกาฬสินธุ 
ในเมื่อเราเปนตัวชูเอกลักษณน้ีเราตองทั้งมีเองทั้งที่สงเสริมทั้งที่โปรโมต ในแงความสัมพันธ
ตางประเทศอันหน่ึงที่มองเห็นไดงายทานตองเนนตรงน้ี...ไดสองแงคือจะไดการบริการวิชาการแก
สังคมและในแงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและไดในแงการดึงตางประเทศไดดวย....(สวาง       
ภูพัฒนวิบูลย, 24 มิถุนายน  2552)      

          
1.6.6  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

                                      ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมประเด็นการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ดังคําใหสัมภาษณของผูเช่ียวชาญที่วา 
 

    ....ในประเด็นธรรมชาติสิ่งแวดลอมนาจะพบการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่
มั่นคงของการพัฒนาประเทศ...(พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 16 มิถุนายน 2552) 

 
1.6.7  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการผลิตครู  และสงเสริมวิทยฐานะครู     

                                      ดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู ควรเพิ่มเติมในสวนของการผลิตและพัฒนาครู
ใหเปนมืออาชีพ ดังคําใหสัมภาษณของผูเช่ียวชาญท่ีวา 
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   .....โดยเฉพาะไมไดเนนจุดสําคัญการผลิตและพัฒนาครูใหมีสถานะเปนมืออาชีพอยางน้ี เขา
พูดมากเลย แตอันน้ีไมมี..... (พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 16 มิถุนายน 2552) 

 
1.7  ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

                        1.7.1  ยุทธศาสตรสรางความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
         ดานสรางความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ ควรเพ่ิมเติมในเรื่อง

การใชศักยภาพทางวิชาการในการผลิตบุคลากรรวมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในจังหวัดพ้ืนที่ใกลเคียงใหเปน
รูปธรรม การทําสัญญาหรือขอตกลงรวมกับสถาบันอื่นๆในระดับคณะตอคณะโดยไมทําเพียงลําพัง เชน โครงการ  
IEASTE ดังคําใหสัมภาษณที่วา 
 

   ....ในประเด็นยุทธศาสตรดานสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ
มีอันหน่ึงที่จะเขียนใหเปนรูปธรรมไดจริงๆคือ คิดในแงการใชศักยภาพรวมมือกับคนอื่น จะพูดในแง
การหลอมรวมกับเขาโดยตรงโดยก็ไดจะเปนมหาวิทยาลัยใหมเลยก็ได หรือไมตองเขียนรูปใหญขนาด
น้ันเขียนในแงปฏิบัติรวมไมรวมมือกันผลิตบุคลการในจังหวัดอยางแทจริง...คิดในแงการใชจริง เชน
ของผม ผมเซ็นสัญญาระหวางคณะตอคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารของผมกับคณะ
เทคโนโลยีเกษตรของราชมงคล  ผมไมไดเซ็นระดับมหาวิทยาลัย...คิดเพ่ิมไปอีกก็ไดนอกเหนือจังหวัด
อะไรที่ใกลทานอยูแถวน้ันเชนจะขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม....สวนตางประเทศทาน
ในฐานะมหาวิทยาลัยเล็กการท่ีจะไปเซ็นสัญญากับเขา โทษทีเขาไมเซ็นหรอก เขาอยากเซ็นกับ
มหาวิทยาลัยใหญๆ....ในกรณีที่เซ็นสัญญากับตางประเทศกาฬสินธุตองคอยพวงกับคนอื่นเขา คือเซ็นใน
แงความรวมมือทางวิชาการรวมกับสถาบันอื่น...อีกอันหน่ึงอยากช้ีใหทาน คือ การเซ็นความรวมมือ
แลกเปล่ียนนักศึกษากับ  IEASTE คือการแลกเปล่ียนนักศึกษามาฝกงานการแลกเปล่ียนนักศึกษาที่น่ีเรา
ทํามาแลว 5 ป มีนักศึกษาตางประเทศมาฝกงานแตละเทอม 3 เดือน เกิน 10 ชาติ... (สวาง ภูพัฒนวิบูลย, 
24 มิถุนายน  2552)      

 
1.8  ประเด็นดานสรางการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย    

1.8.1 ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการสถาบัน 
                                     เพ่ิมเติมประเด็นการปรับเน้ือหาในยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนผูบริหาร ขอ 
1 -5 เปนการสงเสริมผูบริหารหรือเสริมสรางหรือพัฒนาแทน เชน สงเสริมการมีภาวะผูนําของอธิการและสภา
มหาวิทยาลัยและสงเสริมการมี leadership กับ change management และสรางระบบสวัสดิการของพนักงานใน
มหาวิทยาลัย ดังคําสัมภาษณที่วา  
 

              ….อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย จะตองเปนบุคคลและกลุมบุคคลที่มีภาวะ 
ผูนําเพ่ือการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร.....(ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 6 มิถุนายน 2552)        
 



 212 

....ในเรื่องของประเด็นการบริหารจัดการปจจุบันเขาเนนเรื่อง leadership กับ change 
management  ไอเรื่องเหลาน้ีมันตองมี ถาไมมีมันหลุดวงโคจรเลย... (พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 16 มิถุนายน 
2552) 

 
....พนักงานมหาวิทยาลัยบอกเขาเลยทานคือเจาของในอนาคต...ไดมาเทาไร 1.7 1.5 เอา

มากองต้ังไวอยูตรงกลางเปรียบเหมือนเงิน กบข.ของขาราชการ กบพ. กองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงาน
มหาวิทยาลัยตองมีประกาศเปนระเบียบของมหาวิทยาลัย จะจางเทาไหร สวัสดิการเทาไหร ...(เปรื่อง  
จันดา, 23 มิถุนายน 2552) 

 
…ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนผูบริหาร ขอ 1 -5 เปนคุณลักษณะไมใช

ยุทธศาสตรตองปรับเปน สงเสริมผูบริหารหรือเสริมสรางหรือพัฒนา.... (ปรีชา คัมภีรปกรณ, 20 
มิถุนายน 2552) 

 
1.9  ประเด็นดานสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย  

1.9.1  ยุทธศาสตรสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
           ตองเพิ่มเติมยุทธศาสตรการเขาถึงกระบวนการประชาสัมพันธและการมีเครือขายที่
หลากหลายดานการประชาสัมพันธ ดังคําสัมภาษณที่วา  
 

        ….. มันอยูที่เราจะตองแสดงบทบาทดวย... เราตองมีความสัมพันธตอเขา ราชภัฏกาฬสินธุ 
ตองมีโอกาสสรางความสัมพันธกับเขา.... ในการประชาสัมพันธ ยุทธศาสตรมันตองเขาถึงกระบวนการ
ประชาสัมพันธ มีเครือขายดวย....(สวาง  ภูพัฒนวิบูลย, 24 มิถุนายน  2552)                                

                                 

                1.10  ดานกลไกเรงรัดยุทธศาสตร  
ดานกลไกเรงรัดยุทธศาสตร มีประเด็นเพ่ิมเติม คือใหโยงไปสูกฎหมายตาม พรบ.มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ.2547 และตองบอกบทบาทสภามหาวิทยาลัยใหชัดเจนวาจะชวยอยางไรบางและในการทําแผน
ยุทธศาสตรตองนําไปจัดทําแผนการขอเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยดวย ดังคําใหสัมภาษณที่วา 
 

 ...การเรงรัด การควบคุม การประเมินพูดถึงอยูแตไมโยงไปสูกฎหมายเรา ถาโยงไปน่ีวาดวย
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เพ่ือดูวายุทธศาสตรประสบผลสําเร็จหรือไมแคไหน ซึ่งเจตนารมณของ
กฎหมาย มีอยูแลวตามมาตรา 49, 50 พูดไดเลย น่ีองครวมของมหาวิทยาลัยที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 
แตคณะทุกคณะคณบดีก็มีการตรวจสอบ ติดตามประเมิน มาตรา 38, 39 วาไวเสร็จเลย ถาตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบอธิการโดยสวนรวม ….(ถนอม อินทรกําเนิด, 17 มิถุนายน 2552)     
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                .....เทาที่บอกสภามหาวิทยาลัย นาจะบอกวาจะมีบทบาทในการรวมยังไงบาง จะชวยได
อยางไร..... (ปรีชา คัมภีรปกรณ, 20 มิถุนายน 2552) 

 
               ....แผนงานกับแผนเงิน แผนงานคือแผนที่เราเขียนประเด็นยุทศาสตรเขียนจบมันเปนแผนงาน 
แตวาเวลาสูการปฏิบัติมันตองมีแผนเงินมารองรับคือ หนวยงานที่เก่ียวของ สํานักงบประมาณ สกอ. 
สภาพัฒนาฯ ตองเอาประเด็นยุทธศาสตรไปใชจริงถึงจะถึงจะไดเงิน.... ถามีแตแผนงานไมมีแผนเงิน
รองรับแผนงานแผน 15 ป จะไมมีผลใดๆทั้งสิ้นพอในแตละปจะเขียนงบประมาณตองมีตองมีคนถอด
แผนของทานเอาไปใสในแผนขอเงินใหมหาวิทยาลัยไปต้ังขอเรื่องใดเร่ืองหน่ึง...มันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติและถือวาเปนกลไกเรงรัดยุทธศาสตรได...(สวาง ภูพัฒนวิบูลย, 24 มิถุนายน  2552)      
 

                1.11  ดานการควบคุมยุทธศาสตร  
                          การควบคุมยุทธศาสตร ตองเพิ่มประเด็น คือ ใหโยงไปสูกฎหมายตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และทําใหมองเห็นภาพในการนําไปปฏิบัติใหชัดเจน และผูบริหารกับทั้งมหาวิทยาลัยจะตองสนใจ การ
ประเมินสถาบันหรือการกํากับติดตาดูแลตามตัวช้ีวัดของสํานักงาน กพร. ตามตัวช้ีวัดของสํานักงาน สมศ. อยาง
แทจริง ดังคําใหสัมภาษณที่วา 

....การเรงรัด การควบคุม การประเมินพูดถึงอยูแตไมโยงไปสูกฎหมายเรา ถาโยงไปน่ีวาดวย
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เพ่ือดูวายุทธศาสตรประสบผลสําเร็จหรือไมแคไหน ซึ่งเจตนารมณของ
กฏหมาย มีอยูแลวตามมาตรา 49, 50 พูดไดเลย น่ีองครวมของมหาวิทยาลัยที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 
แตคณะทุกคณะคณบดีก็มีการตรวจสอบ ติดตามประเมิน มาตรา 38, 39 วาไวเสร็จเลย ถาตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบอธิการโดยสวนรวม ….(ถนอม อินทรกําเนิด, 17 มิถุนายน 2552)       

 
.…อันน้ีก็เขียนดีในแงหลักการอยางเชน ผูบริหารตองใหความสําคัญและความจริงจังเปน

เรื่องของหลักการแตจริงๆ เรื่องของยุทธศาสตรเปนเรื่องของหนวยปฏิบัติการต้ังแตภาควิชาจนถึงคณะ
วิชา เขียนในหลักการดีแตทําอยางไรใหมองเห็น.... (ปรีชา คัมภีรปกรณ, 20 มิถุนายน 2552)    

 
....ผูบริหารกับทั้งมหาวิทยาลัยจะตองสนใจ การประเมินสถาบันหรือการกํากับติดตาดูแลตาม

ตัวช้ีวัดของ กพร. ตามตัวช้ีวัดของสมศ. อยางแทจริง การท่ีทําตัวช้ีวัดของ กพร. สมศ. ที่ดีจะทําใหทาน 
มีผลงานที่ดีและจะทําใหการพันธกิจ ยุทธศาสตรเปนไปตามแผนอยางแทจริง...(สวาง ภูพัฒนวิบูลย,   
24 มิถุนายน  2552)      

             
1.12 ดานการประเมินผลยุทธศาสตร  

                            ดานการประเมินผลยุทธศาสตรมีประเด็นเพ่ิมเติม  คือ  ใหโยงไปสูกฎหมายตาม  พรบ . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547 ควรมีกลไกหรือองคคณะบุคคลที่ทําหนาที่ประเมินภายในโดยองคคณะบุคคลที่ทํา
หนาที่ประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกและบุคลากรภายในท่ีทําหนาที่ประเมินทั้ง ระดับสํานัก คณะ
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และระดับภาพรวมคือมหาวิทยาลัยและระบุใหหนวยงานดานนโยบายและแผนเปนหนวยกํากับ ติดตามดาน
นโยบายและแผน รวมทั้งตองใหผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบประสาน ดังคําใหสัมภาษณที่วา 
 

          ...การเรงรัด การควบคุม การประเมินพูดถึงอยูแตไมโยงไปสูกฎหมายเรา ถาโยงไปน่ีวาดวยการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เพ่ือดูวายุทธศาสตรประสบผลสําเร็จหรือไมแคไหน ซึ่งเจตนารมณของ
กฏหมาย มีอยูแลวตามมาตรา 49, 50 พูดไดเลย น่ีองครวมของมหาวิทยาลัยที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 
แตคณะทุกคณะคณบดีก็มีการตรวจสอบ ติดตามประเมิน มาตรา 38, 39 วาไวเสร็จเลย ถาตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบอธิการโดยสวนรวม ….(ถนอม อินทรกําเนิด, 17 มิถุนายน 2552)       
 

...ควรมีกลไกหรือองคคณะบุคคลที่ทําหนาที่ประเมินภายในโดยองคคณะบุคคลที่ทําหนาที่
ประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกและบุคคลากรภายในท่ีทําหนาที่ประเมินทั้งระดับสํานัก 
คณะและระดับภาพรวมคือมหาวิทยาลัย... หรืออยางเชนควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง...ง้ันเราระบุ
ไปเลยวาสํานักนโยบายควรจะทําหนาที่ช้ีไปเลยบอกใหตรงไปเลย สํานักนโยบายและแผนบทบาท
หนาที่คือกํากับติดตามในเรื่องนโยบายและแผน.... (ปรีชา คัมภีรปกรณ, 20 มิถุนายน 2552) 

 
….มีผูบริหารรับผิดชอบอยูแลว คณะกรรมการบริหารเราก็มีต้ังแต อธิการ รองอธิการ คณบดี ผู

อํายวนการสํานัก  เราก็เอาคนเหลาน้ันมาผลักดันมารับผิดชอบยุทธศาสตร รองผูบริหารคุณก็รับผิดชอบ
ไป สวนคุณจะประสานใครเรื่องของคุณผูบริหารไมมีอํานาจในออริต้ีที่จะบังคับใคร มีอํานาจแคตอง
ประสาน คุณตองประสานกับหนวยงานกับผูเก่ียวของกับยุทธศาสตร เรื่องของบุคลการ เรื่องของการ
บริหาร ยุทธศาสตรทางวิชาการก็รองวิชาการทานไดรับมอบหมาย ยุทธศาสตรในการพัฒนาคณะเปน
ภาพรวมใครจะเปนประธานคณบดีซักคนรับผิดชอบ แลวคณบดีตางๆคุณรับผิดชอบอะไรไป
ยุทธศาสตรนะ... (เปรื่อง  จันดา, 23 มิถุนายน 2552) 
         

2.  ตอนท่ี   2   ผลการสนทนากลุมเปาหมาย 
             ผูวิจัยทําการสนนากลุมเปาหมายกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  จํานวน 10 ราย   ประกอบดวย ตัวแทนผูบริหาร
และผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  ตัวแทนอาจารย  ตัวแทนเจาหนาที่และเจาหนาที่ฝายนโยบายแผนและ
ตัวแทนศิษยปจจุบันและศิษยเกา (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ) เพ่ือพิจารณาขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  
2552  ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4  อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มีผลการ
สนทนาที่สําคญั ดังน้ี  

2.1 วิสัยทัศน 
        จากการสนทนากลุมเปาหมาย มีผูใหขอสังเกต คือ วิสัยทัศนครอบคลุมแลวแตคอนขางยาวไป  

และควรมีระยะเวลา ดังคําสนทนาดังน้ี 
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...ผมเห็นวาทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏคลายกันคือเปนมหาวิทยาลัยที่เนนเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่นที่เราเขียนมาน่ีอาจจะยาวไปหนอยแตก็ครอบคลุมพันธกิจ... วิสัยทัศนที่มองไมทราบวาเขามอง
กันก่ีป ควรจะมีระยะเวลาไหม ควรระบุระยะเวลาไหม อาจจะเปน 20 ป แผนนี้อาจจะเปนแผน 20 ปของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใน 5 ป จะเปนไปไดไหมหรือระบุไหม  ระยะเวลามันจะเปนตัวระบุ
เน้ือหาวาเปนไปไดหรือไมมันเปนตัวประเมินภายใน 5 ป 10 ป จะเปนไปไดไหมถามีระยะเวลาก็จะดี.....   
(ธีระ ภูดี, 4 มิถุนายน 2552) 

 
                2.2   พันธกิจ 

        จากการสนทนากลุมเปาหมาย มีผูใหขอสังเกต คือ พันธกิจยังไมชัดยังเปนปรัชญา นาจะแยก
ประเด็นการถายทอดเทคโนโลยีและทรัพยากรและสิ่งแวดลอมออกจากกัน ดังคําสนทนาดังน้ี 

      …ผมเห็นวายังเปนปญหาอยูนะทั้ง 8 ประเด็นมันเปนปรัชญาอยูตองตีความแลวนําไปปฏิบัติ ในพันธ
กิจก็ยังมีพันธกิจซอนกันอยู  เชน ประเด็นในเรื่องของการถายทอดเทคโนโลยีและทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมถาแยกออกจากกันก็จะชัดเจน.... (ธีระ ภูดี, 4 มิถุนายน 2552) 

 
                      2.3    ประเด็นยุทธศาสตร 
                       จากการสนทนากลุมเปาหมาย มีผูใหขอสังเกต คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความรวมมือ 
ประเด็นสําคัญที่คือความรวมมือกับองคการอ่ืนๆ ภายในประเทศท่ีไมใชสถาบันการศึกษา ดังคําสนทนาดังน้ี 
 

       ....ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความรวมมือ ประเด็นสําคัญที่จะทําใหบรรลุพันธกิจผมเห็นวา
ความรวมมือกับองคการอ่ืนๆ ภายในประเทศท่ีไมใชสถาบันการศึกษา เชน อบต. องคการชุมชนอื่นๆ 
ทั้งในจังหวัดและใกลเคียง หรือ NGO ควรจะขยายความรวมมือกับองคการอื่นๆในสังคม.... (ธีระ ภูดี, 4 
มิถุนายน 2552) 

 
                2.4  วัตถุประสงค  

        ในสวนของวัตถุประสงค จากที่ประชุมเห็นดวยกับวัตถุประสงคทั้ง 8 ขอ ดังคํากลาวของผูรวม 
สนทนาที่วา  
 

          ....วัตถุประสงคมี 8 ประเด็นก็ ok นาจะคลอบคลุม.... (ธีระ ภูดี, 4 มิถุนายน 2552) 
  

2.5  ยุทธศาสตร 
        ในสวนของยุทธศาสตร มีผูสนทนาใหขอสังเกตที่สําคัญ ดังน้ี ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงการ

บริหารจัดการสถาบัน ดานการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนของผูบริหาร ควรเปล่ียนเปนกระบวนการสรรหา
ผูบริหาร และควรมียุทธศาสตรเรงดวนในการเพิ่มจํานวนนักศึกษา และการสรางระบบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ในขอ 5 นาจะพัฒนาอาจารยใหตรงตามหลักสูตร ขาดการสงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
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การสรางความเขมแข็งในการใหบริการ ควรเพ่ิมเติมสวัสดิการใหนักศึกษา และอํานวยความสะดวก จัดหาทุนเพ่ือ
สรางความเช่ือมั่น เนนการพัฒนาอาจารย การจัดต้ังโรงเรียนสาธิต เนนกิจกรรมนักศึกษา คิดออกนอกระบบเอา
แนวคิดเชิงธุรกิจมาใชดวยโดยใชกระบวนการวิจัยเขามาเสริมและหาทุน มีศูนยการเรียนรูเชิงเกษตร การทํานา
แบบผสมผสาน มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกตอการเขามาศึกษา ดังคํากลาวของผูรวมสนทนาที่วา  
 

            ....ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถาบัน ดานการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน
ของผูบริหาร ผมเขาใจวามันเปน how to ที่อาจารยรางมามันเปนคุณสมบัติ และคุณลักษณะของผูบริหาร
สถาบันที่ตองการ  จะมียุทธศาสตรอยางไรที่ไดมาซึ่งผูบริหารที่มีคุณสมบัติเหลาน้ี อันที่ 1  ผมวามัน
จะตองปรับเปล่ียนกระบวนการสรรหา ทําอยางไรมันจะตองมีกระบวนการสรรหาผูบริหารเพ่ือใหได
ตามยุทธที่อาจารยหามาท้ังเจ็ดแปดประเด็น...นาจะมีภาษาอาเซียนอีกสักหน่ึงภาษา เชน ภาษาจีน หรือ
ภาษาเวียดนาม เปนการเปดตลาดนักศึกษาไปสูจีน เวียดนาม ลาวนาจะนําไปสูการเติบโตของ
มหาวิทยาลัยได...อันดับแรกคือ ไดโนเสาร ที่อื่นไมมี  สองทําอยางไรที่จะขายวัฒนธรรมได โดยไปดู
เกาหลี  ทําอยางไรท่ีจะทําใหคนทั่วโลกรูจักวัฒนธรรมภูไท อีกอันหน่ึงคือขาวที่ดีที่สุด นาจะมี
ยุทธศาสตรเรงดวนที่จะเพ่ิมปริมาณนักศึกษาใหมีความเหมาะสม โดยเขาไปสูการรับเด็กดอยโอกาส 
การแขงขัน และรับเด็กดวยวิธีตาง.... (ธีระ ภูดี, 4 มิถุนายน 2552) 

 
            ....การสรางระบบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในขอ 5 นาจะพัฒนาอาจารยใหตรงตามหลักสูตร 
คือยังไงอาจารยประจําหลักสูตรถาไมพัฒนาอาจารยใหตรงตามหลักสูตรเขาก็จะเขาสูหลักสูตรไมได
ตามเกณฑมาตรฐาน การพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรคือจะทําอยางไรที่จะทําใหอาจารยไมเขาเกณฑ
ใหสามารถเขาเกณฑตามมาตรฐานได....ในขอ 1.2 ผมกําลังมองวาการควรจะเพ่ิมในสวนของอาจารยที่มี
ประสบการณความเช่ียวชาญท่ีสอดคลองกับวิชาเอกหรือตามสาขาวิชาที่ถนัด....จะสังเกตวาเราเนน
เฉพาะอาจารยแตเราขาดท่ีตัวนักศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอผลงานของนักศึกษาจะเปน
ปจจัยหลัก เราสอนนักศึกษา แตวาเราไมเคยนําเอาผลงานของเขาไปนําเสนอเพ่ือใหเขาเช่ือมั่นวาผลงาน
ของเขาจะเกิดผลตอเขาได....ในกระบวนการทั้งหมดจะเปนการบริหารในองคการ เรามองถึงเรื่องของ
การบริการเราจะทําอยางไรที่จะใหบริการใหเกิดความเขมแข็งในการบริการ การบริหารข้ึนอยูกับบุคคล 
แตทําอยางไรใหการบริการข้ึนอยูกับองคการตลอด ถาผูบริหารเปล่ียนไป ถามวาตัวระบบเปล่ียนไป
ไหม เปลี่ยนไป ทําอยางไรที่จะทําใหการบริการยังอยูคงตัวตลอด ....ทําอยางไรจะใหมหาวิทยาลัยมี
เอกลักษณของเราเอง ควรจะไปดานไหน ผมมองเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผาไหมเราไมเคยพูดเรื่อง 
การบรรจุภัฑณ การเพ่ิมมูลคา สองแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาแพทย      แผนไทยการใช
ภูมิปญญาของเรา ....กระบวนทัศนของผูบริหารอยูที่สภามหาวิทยาลัยจะมีวิธีการอยางไรในการสรรหา
ผูบริหารเนนใหถูกตองตามท่ีเราตองการ...ควรเพ่ิมเติมสวัสดิการใหนักศึกษามากขึ้น ใหอํานวยความ
สะดวก และหาทุนใหเด็กมีความเช่ือมั่นเพื่อใหเด็กคงอยูมากที่สุด สรางความเช่ือมั่นใหเด็กมากที่สุด   
เด็กก็จะมาเองโดยอัตโนมัติ... (ทรงกลด  พิมพิศาล, 4 มิถุนายน 2552) 
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          ….อยากใหเนนกิจกรรมนักศึกษา ...ควรนําผลการวิจัยเสนอตอสภาและผูบริหารมหาวิทยาลัย...
คิดออกนอกระบบเอาแนวคิดเชิงธุรกิจมาใชดวยโดยใชกระบวนการวิจัยเขามาเสริมและหาทุนวิจัยมา
จากขางนอกดวยโดยอาจต้ังศูนยบเพาะเพื่อสรางแรงกระตุนใหนักศึกษา....(ปยะ  สรอยอุดม ,                  
4 มิถุนายน 2552) 

 
                      ....การผลิตครู อยากใหเนนการพัฒนาอาจารย การจัดต้ังโรงเรียนสาธิต เพราะวามหาเรามีนักศึกษา 
                เอกปฐมวัยเปนปที่ 3 เราไดออกไปสูศูนยขางนอกก็มีความลําบาก  เชน ไปศูนยบานงัว เปนศูนยที่ยัง 
               ไมไดมาตรฐานการไปศึกษาอาจจะไดความรูไมมากนักเน่ืองจากยังไมมีความพรอม นักเรียนที่อยูในศูนย 
               ก็มีจํานวนนอยอยากใหมีศูนยที่อยูใกลๆเพ่ือใหนักศึกษาไดออกไปคลุกคลีกับเด็กมากขึ้น เพ่ือใหไดทํา 
               กิจกรรมมากขึ้นอยากใหเนนใหมาก.....(สมพร  กิลานัน, 4 มิถุนายน 2552) 

 
                        ....ควรเปดสอนทุกสาขาวิชาใหครบเพ่ือเปนการดึงดูดนักศึกษามาเรียนเยอะ และทําอยางไรใหเปน 
              ศูนยการเรียนรูเชิงเกษตร การทํานาแบบผสมผสาน เพ่ือใหคนมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยของเรา อีก 
               อยางหน่ึงคือที่พักอาจจะเปนโฮมสเตท หากมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกจะมีคนมาศึกษามากขึ้น  .... 
              (บุญถม วงศรีเทพ, 4 มถิุนายน 2552) 

 
 2.6  ดานการประเมินผลยุทธศาสตร  
                         ดานการประเมินยุทศาสตร มีผูรวมสนทนาไดต้ังขอสังเกต ดังน้ี หลังจากที่กําหนดแผนหรือ
นโยบาย ควรนําเอาผลการประเมินมาสรางมาตรฐานหรือกําหนดเกณฑรวมกัน ดังคําสนทนาท่ีวา  
 

          …..ในแงของการประกันคุณภาพสิ่งที่จะควบคุมการประกันคุณภาพได อาจจะเปนในเรื่องของ
การติดตามประเมินผล หลังจากที่เรากําหนดแผนหรือนโยบาย ควรนําเอาผลการประเมินกลับมาพูดคุยเพ่ือสราง
มาตรฐานหรือกําหนดเกณฑรวมกันเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญ.... (ปนัดดา  โพธินาม,4 มิถุนายน 
2552) 
 

3.  ตอนท่ี   3   ผลการประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย 
             ผูวิจัยไดดําเนินการประชาพิจารณผูมีสวนไดสวยเสีย ประกอบดวย ตัวแทนผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย  
ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูปกครอง
นักศึกษา ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตัวแทนองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ตัวแทนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด  ตัวแทนสถานศึกษา ในจังหวัด  
ตัวแทนศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวแทนหนวยงานระดับจังหวัด รวม 46 ราย 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ฉ) เพ่ือพิจารณาขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งผลการดําเนินการประชาพิจารณเมื่อวันที่ 3  
กรกฎาคม 2552  ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 4  อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ พบวา         
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ผูรวมประชาพิจารณไดเสนอใหเพ่ิมเติมในสวนของการออกพ้ืนที่และการมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ินและ
หนวยงานตางๆในจังหวัดเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา ตองสรางจุดเดนจากท่ีต้ังที่หางไกลใหเปนจุดขาย ควร
สนับสนุนเก่ียวกับวิจัยในทองถ่ินและใหนําไปใชประโยชนเพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง เนนการประชาสัมพันธ
ในกลุมเปาหมายอยางเขมขนเพ่ือใหลูกคาเกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพของการศึกษา มีสวัสดิการหรือบริการการ
คมนาคม ตองจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของภารกิจเรงดวน ดังคํากลาวของผูเขารวมประชาพิจารณ ดังน้ี 

 ....คณะบริหารของราชภัฏก็ตองขยันว่ิงหนอย จะคลายๆการตลาด การตลาดตองมีการว่ิง ถา
ไมว่ิงก็จะไมไดสินคาไมไดวัตถุดิบเปรียบเทียบไดกับดานธุรกิจ ขอฝากใหคณะบริหารใหขยันหนอย 
ตองออกไปสูชุมชนทุกชุมชนทองถิ่นทุกทองถิ่นในจังหวัดหวัดก็มาก แหงละ 2 คน ถึง 3 คนที่เขามาเปน
นักศึกษาคิดวาเยอะนะจะไดหลายรอยคน...ใหชุมชนมีสวนรวมอยากใหไปพูดกับทองถิ่นหนอย ถาพูด
ขึ้นมาเขาก็ตองเขามา.... ยังไงก็ตองการตลาดใหเปนการตลาดเพ่ือหาวัตถุดิบมาปอนโรงงาน อยากให
พวกเราทั้งหมดในจังหวัดกาฬสินธุชวยมากชวยนอยก็ยังดี ชวยทุกทาน อยางทองถิ่น อบต. อยางน้ีเยอะ 
เทศบาลอยางน้ี ทางราชภัฏเราตองเหน่ือยหนอยที่ตองว่ิงออกทุกตําบล หรืออําเภอทุกอําเภอเพราะ
ปจจุบันชอบความสะดวกสบาย.... (ชะมอย  วรามิตร, 3  กรกฎาคม 2552) 

 
…แผนที่ยุทธศาสตรเปนแนวนโยบายในการท่ีจะขับเคลื่อนกลยุทธไปสูความสําเร็จของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  โดยภาพรวมก็เห็นดวยเน่ืองจากเรามีจุดเดนและดอย จุดเดนคือการต้ังอยู
หางไกลแหลงอบายมุข  จุดดอยคืออยูหางไกลเกินไป  ควรเนนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธเพ่ือให
ลูกคาเกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพของการศึกษา คุณภาพที่จบออกไป ประชาสัมพันธในเรื่องการมีงาน
ทํางาน และตองสนับสนุนเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเน่ืองจากเราเปนมหาวิทยาลัยในทองถิ่น 
ทองถิ่นบทบาทสําคัญคือการวิจัยอยากใหไดมีงานวิจัย ยุทธศาสตรงานวิจัย แผนงานวิจัย  ที่เปนการวิจัย
ในทองถิ่นเพ่ือนําไปใชในทองถิ่นสามารถประยุกตใชกับประชาชนในทองถิ่นได ควรจะเปนงานวิจัยที่
ใชในทองถิ่นและเผยแพร ถามีงานวิจัยเพียงช้ินออกไปทางประชาสัมพันธสื่อสารมวลชนผมวามีโอกาส
ที่จะไดนักศึกษาเพ่ิมขึ้น สวัสดิการการเดินทางเขามามหาวิทยาลัยควรจะมีสวัสดิการหรือบริการการ
คมนาคมตรงน้ีจะเปนยุทธศาสตรหน่ึง อีกจุดหน่ึงคือการใชวิจัยทางวิทยาศาสตรเขาชวยโดยเฉพาะ
บริบทที่เรามีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยเชน การปลูกมันสําปะหลังหรือปลูกออยที่มันสามารถเพ่ิม
ผลไดเราสามารถจะมีองคความรูใหมๆขึ้นมาจะทําใหเปนจุดหน่ึงท่ีทําใหไดนักศึกษาเพิ่มขึ้น....           
(สินสมุทร  แสนสุข, 3  กรกฎาคม 2552) 

 
…เห็นดวยในแผนที่ยุทธศาสตรทุกยุทธศาสตรถาเราทําไดทุกประเด็นจะเปนการสรางความ

เขมแข็งใหมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเราอยูในทองถิ่นควรเนนการวิจัยในทองถิ่นเพ่ือใหชุมชนมีความ
เขมแข็งในสวนไหนที่เราจะเปนแรงผลักดันดานวิชาการใหชุมชน ไมวาดานอาชีพก็ดี  ดานความเปนอยู
ก็ดีในทุกเรื่อง    ในสวนของการมีจํานวนเพ่ิมนักศึกษาหรือไมน้ี ก็ถือวาเปนมาตรการหน่ึงที่ตองชวยกัน
มันเปนจุดเดนหรือจุดแข็งที่มหาวิทยาลัยต้ังอยูตรงน้ี พยายามพูดถึงจุดเดนมากวาจุดดอย สราง
มหาวิทยาลัยใหเกิดความเขมแข็ง .... สถานท่ีหางไกลไมใชสาระหลัก มันอยูที่วามีความเขมแข็งเขมขน
หรือไม หากตรงน้ีดีก็แนนอนวาคนก็ตองมา ฉะน้ันตองมีจุดเดนจุดขาย อาจสรางจุดเดนขึ้นมาคือการ
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สรางจุดเดนจะตองจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง ตรงจุดที่สําคัญเรงดวนตองรีบทํา  และสิ่งที่เราขาดคือ
การประชาสัมพันธเราออน ออนไปหนอย ผมไมคอยไดยินวามหาวิทยาลัยสรางความสัมพันธกับ
สถานศึกษาหรือหนวยงานองคการตางๆใหสงคนมาเรียนที่น่ี เชน อบต.  ทองถิ่น เด๋ียวน้ีชุมชนเขาอยาก
เรียนแตไมมีโอกาส เขาไมรูวิธีการเขามาเรียน ฉะน้ันจึงมีธุรกิจศึกษาขึ้นมาของเราต้ังอยูตรงน้ีตองเชิญ
ชุมชน เขาหาชุมชนไมเหมือนการงอเขามาเรียน มองในมุมกลับมองวาเปนการสรางโอกาส สราง
สมรรถนะใหเขาถาเปล่ียนความคิดตรงน้ีไดจะเปนเรื่องไมเคอะเขินที่ไปประชุมช้ีแจง........ยุทธศาสตร
ทุกยุทธศาสตร ประเด็นทุกประเด็นมีความสําคัญแตเมื่อวิจัยมาแลวเรานาจะเรียงลําดับความสําคัญ สิ่งใด
จะทํากอน มีดีกรีความเขมขน....(วานิชย    ติชาวัน, 3  กรกฎาคม 2552) 

 
…. ประชาสัมพันธถือวาออนมากแทบจะไมมีใครรู ประการแรกเราควรจะประชาสัมพันธทาง

สถานี วิทยุทั่วทั้งจังหวัดรวมถึงจังหวัดใกล เคียง  และประชาสัมพันธ เ ชิงรุก  อยากใหออกไป
ประชาสัมพันธกับโรงเรียนโดยตรงหนึ่งประชาสัมพันธกับนักเรียนช้ีแจงวาเขาจบแลวจะไดอะไรมี
อะไรสนับสนุนเขาและควรไปซัก 2 ถึง 3 ครั้ง ประการที่สองเขาหาครูอาจารยเพ่ือการดึงเพราะนักเรียน
จะเช่ือครูอาจารยเหมือนการหาหัวคะแนน เมื่อไดวัตถุดิบมาแลวมาทําจัดโครงการมหาวิทยาลัยดีในฝน 
คือ มหาวิทยาลัยใกลบานแลวสนับสนุนตอไป.... (สิงห สารสุข, 3  กรกฎาคม 2552) 

 
นอกจากน้ี ผูวิจัยไดเรียนเชิญ ดร.โณทัย อุดมบุญญานุภาพ และผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ไดเปนผูวิพากษขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งทั้งสองทานไดเสนอแนะแนวคิด โดย
สรุปไดดังน้ี เก่ียวกับวิสัยทัศนที่กําหนดตองสอดคลองกับกฎหมาย มีอัตลักษณของตัวเอง เปนองคการแหง      
การเรียนรู นําไปสูความสําเร็จขององคการระดับสูง เนนระบบขอมูลสารสนเทศ การบริหารจัดการอยางมืออาชีพ 
สรางวัฒนธรรมที่มุงม่ันสูง  มีโครงสรางมหาวิทยาลัยที่หยืดหยุนปรับตัวโดยใชระบบเมทริกซ มีระบบการ
ประสานงาน การติดตามประเมินผลท่ีดี   และตองตองบริการถึงที่เราตองบริการถึงที่เนนหลักสูตรระยะสั้น   
อาสาบริการวิชาการแกบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ  และบริการวิชาการแกชุมชนโดยใชการบริหาร
แบบเปดเครือขายตางๆ  ดังคํากลาวตอไปน้ี  

 
 ....การท่ีมหาวิทยาลัยอยูไกลเปนเรื่องเล็กนอย ถาเราโดดเดนลูกคาจะว่ิงมาหาเอง เพราะ

มหาวิทยาลัยมันตองสรางอัตลักษณและความโดดเดนของตัวเองแบบเล็กแตจิ๋ว.... วิสัยทัศนที่กําหนด
ตองสอดคลองกับกฎหมายที่จริงกรอบยุทธศาสตรไมมีอะไรมากถามหาวิทยาลัยที่มันโดดเดนเติบโต....
หน่ึงการสรางพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรูตองทําใหไดจิ๋วแตแจว  สองการสราง
องคการมหาวิทยาลัยราชภัฏใหไปสูความสําเร็จในระดับสูง....หน่ึงการสรางฐานขอมูลขององคการตอง
เนียบ  เปนองคการแหงฐานขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏไมใชมหาวิทยาลัยผลิตครูนะครับมันดีไซค
เปล่ียนแปลงใหมแลว ศึกษาศาสตรตองมีเปนฐานในการตอยอดมันตองมีคนสอนมนุษย   ครุศาสตร
อักษรศาสตรเปนฐานในการสรางมหาวิทยาลัย ...สองการสรางองคความรูในตัวระบบการแกไขปญหา
จากการทดลอง มาเปนลองผิดลองถูก จากประสบการณจากความสําเร็จและลมเหลวของมหาวิทยาลัย
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เอง น่ีคือความโดดเดนของมหาวิทยาลัย เรียนรูจากภายในสูภายนอกเรียนรูตอยอดถายทอดไปสู       
tacit  และ explicit knowledge  มหาวิทยาลัยตองมียุทธศาสตรการเรียนรูเฉพาะทางใหโดดเดน           
แคบลึก หน่ึงตองวิเคราะห SWOT และ STEP การสรางผลรวม มีคุณภาพ และตองเช่ือมโยงกับ
นานาชาติ....ถาอยากใหมหาวิทยาลัยโดดเดนตองมียุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางไรที่ติตองเปนมือ
อาชีพ สรางวัฒนธรรมที่มุงมั่นสูงมีวัฒนธรรมใหม การพัฒนาออกแบบโครงสรางกลไกมหาวิทยาลัย
ใหหยืดหยุนปรับตัวใชระบบเมทริกซ... บุคลากรตองมีกลยุทธและงานที่ชัดเจน... ผมสรุปในเรื่อง     
แผนท่ียุทศาสตรตองมีความคิดสรางสรรคแปลกใหม สองระบบการประสานงานตองเนียบ สามการ
ปฏิบัติตองเขมขน และการติดตามประเมินตนเองเสมอมีระบบติดตามที่ดี และการนําเสนอตองเนียบ...
(โณทัย  อุดมบุญญานุภาพ, 3  กรกฎาคม  2552)   
 

    ….ผมมองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุคือสัญลักษณของบานเมืองเปนมหาวิทยาลัย
ทองถิ่นที่ตองชวยเหลือชุมชนในการทํางาน ศูนยรวมคือตรงน้ี ทําอยางไร  จะมีบทบาทสนองตอบตอ
ชุมชนใหไดมากที่สุดซึ่งถาดูประเด็นที่นําเสนอนาจะคลอบคลุมเปนความพยายามเปดมุมมองตางๆคอน
ขามากง ผมไดมีโอกาสพบปะกับนักศึกษา กศน. เรามีนักศึกษาที่เรียนสายสามัญ สิ่งหน่ึงที่เขาอยากเห็น
คือ เขาเรียนที่ศูนยการเรียนรู อยากจะไดเรียนกับ ม.ราชภัฏ อยากจะเรียนอุดมศึกษาใหตอยอดใหได ถา
จบมัธยมปลาย ซึ่งมีภาคเรียนละไมตํ่ากวาสามพันคน คนเหลาน้ีจะเช่ือมตอไดอยางไร มีแนวคิดวาตอง
บริการถึงที่เราตองบริการถึงที่...ขอใหบริการดีใหโอกาสเขาคนตองมาหา จุดบริการที่ใกลที่สุด แหลง
เรียนรู หองสมุดแบบเปด ตรงน้ีตองเตรียมรองรับมีใหมาก จัดระบบใหดี กาฬสินธุมีภูมิปญญาผูรูเยอะ
แตเรายังไมเอามาใชประโยชนวิธีคิดบริการถึงที่ตองเอาบุคคลเหลาน้ี คณาจารยคือขาราชการประจําบวก
ผูรูภูมิปญญาจึงจะสงเสริมกระบวนการเรียนรูไดดี บริการใกลจุดใชภูมิปญญาเขามาชวย....มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาฬสินธุจะตองทําหนาที่บริการวิชาการแกบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีอยูอยางมหาศาลไมวาจะ
เปนในและนอกระบบหรืออื่นๆที่จัดโดยทองถิ่น เราขอเปนเจาภาพไดดูแลคนกลุมน้ี ลองทําซิคนเจ็ด
แปดแสนถึงหน่ึงลานคน ไหม จังหวะพองามไมใหญไมโต เราบริหารจัดการสรางคุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษาใหมีคุณภาพทําการอบรมระยะสั้นใหมาก ผมขอเปนลูกคา....อีกเรื่องหน่ึงการบริการชุมชน
หลักสูตรปริญญาตรี โท เอก คือเปาหมายของมหาวิทยาลัย  แตผมอยากเรียนวาการบริการชุมชนนาจะ
เปนหลักสูตรสั้นๆ หลักสูตรที่ชุมชนเขามีอัตลักษณของตนเอง เมื่อเราคนหาแลวเราจะเสริมหนุนเขา
อยางไรเปนงานวิจัยหรือเปลาเขาไปเสริมใหเรียนรูรวมกัน วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งเราน้ี
ผมอยากให ม.ราชภัฏเปนเจาภาพหลักเพ่ือที่จะชวยในการขับเคล่ือนในภาพสัญลักษณในฐานะ
มหาวิทยาลัยพัฒนาทองถิ่นใหมีความงดงามมากยิ่งขึ้น การต้ังอยูในภูมิประเทศที่ไกลกวาที่อื่นเอาวิกฤต
ใหเปนโอกาสเราบริหารแบบใหมบริหารแบบเปดจุดตางๆคือวิสาหกิจชุมชนจะเปดเครือขายดานไหนก็
ไดเปนจุดใหบริการ นาจะเปดโอกาสบริหารแบบเปดนาจะทําไดไหม….(สุประณีต  ยศกลาง, 3  
กรกฎาคม 2552)             
 
        โดยสรุป ผลการดําเนินการประชาพิจารณ พบวา ผูวิพากษไดเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเติม

ในการสรางการมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ิน การวิจัยในทองถ่ิน ตลอดจนการสนองตอบความตองการของ
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ทองถิ่น ชุมชน ในการบริการวิชาการ และการประชาสัมพันธใหเขมขนเพ่ิมมากขึ้น และทายที่สุดที่ประชุม
ยอมรับขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลาวโดยขอใหจัดลําดับความสําคัญของภารกิจที่เรงดวนเพ่ือนําไปสูการดําเนินการตอไป 
        
 



บทที่ 6 
ขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุภายใต 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547: บทสรุปจากการวิจัย 

 
 

 จากผลการศึกษาระยะที่ 2 และผลการศึกษาระยะที่ 3 ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหเปนขอเสนอแผน
ที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ใน
องคประกอบสองสวน คือ องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map objectives)  
และองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร (strategic map means) ทั้งน้ีองคประกอบที่เปน
วัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร ประกอบดวยการพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน อันไดแก วิสัยทัศน พันธ
กิจ และวัตถุประสงค สวนองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร  ไดแก ยุทธศาสตร กลไกเรงรัด
ยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินผลยุทธศาสตร ซึ่งในบทน้ีผูวิจัยนําเสนอขอเสนอแผนที่
ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่เปน
บทสรุปจากการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี  

ตอนที่  1   องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร 
ตอนที่  2   องคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร 
 

1.  ตอนท่ี 1  องคประกอบท่ีเปนวัตถุประสงคของแผนท่ียุทธศาสตร 
องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร และวัตถุประสงค มีรายละเอียด ดังน้ี 
    1.1 วิสัยทัศน 
                “ภายในป 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุจะเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มุงพัฒนา

ทองถ่ินอยางมีสวนรวมของชุมชน เนนสรางคนดีมีคุณธรรม สนองตอบความตองการของประชาชนในการเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ  ภายใตการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ”   

    1.2 พันธกิจ 
1.2.1   สรางความเขมแข็งดานวิชาการเพ่ือเปนฐานในการแสวงหาความรูสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูอันมีคุณคา
และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนเปนศูนยการเรียนรูของประชาชน 

1.2.2 สรางความเขมแข็งการผลิตบัณฑิตทุกสาขาใหมีความรูคูความดี ใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง 
ดําเนินชีวิตดวยปญญา สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น รูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถ
เผชิญปญหาและพัฒนาการดําเนินชีวิต ตลอดการประกอบอาชีพอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 
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      1.2.3  เสริมสรางความรูความเขาใจในระดับคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ ใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมเปนทุนการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและของชาติ
โดยรวม 
 1.2.4  เรียนรูและเสริมสรางความเขมแขงของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น
ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพ่ือประโยชนของสวนรวม 
 1.2.5  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู สราง และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหไดมาตรฐานวิชาชีพ  
 1.2.6  สรางเสริมเครือขายความรวมมือ และชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ชุมชน หนวยงาน สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา ทองถิ่น องคการอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน  
 1.2.7  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมทั้งการจัดการการบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน         
 1.2.8  ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
       1.3 ประเด็นยุทธศาสตร 

                         กําหนดประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี ไดแก  
1.3.1  ดานสรางความเขมแข็งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย     
1.3.2  ดานสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศ 

โดยเนนความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 
1.3.3  ดานสรางการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย    
1.3.4  ดานสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

      1.3 วัตถุประสงค  
กําหนดวัตถุประสงค ไดดังน้ี 
1.4.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรู เกิดภูมิคุมกัน  โดยเปนสถาบันอุดมที่จัดการ

เรียนรูในหลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพสูงมีมาตรฐานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามความตองการของชุมชนและ
ทองถ่ิน 

1.4.2  เพ่ือสงเสริมงานวิจัยดวยการพัฒนาคณาจารยดานการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการ
วิจัยประยุกต เพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนา
มหาวิทยาลัย และพัฒนาทองถ่ิน โดยสนับสนุนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ในระดับ
ทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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1.4.3  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูล แหลงเรียนรูและท่ีปรึกษาทางวิชาการของชุมชน  
ทองถิ่นและพ้ืนที่ใกลเคียง โดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชุมชน หนวยงาน 
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ทองถ่ิน องคการอ่ืนทั้งในและตางประเทศ 

1.4.4  เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยีในการสราง    
งาน สรางรายได ใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดยสรางเครือขายและความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมุงเนนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือนําไปถายทอดใหกับชุมชนมากขึ้น 

1.4.5  เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมและดํารงไวซึ่ง
เอกลักษณทางวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนศูนยรวมของจังหวัดและภูมิภาค โดยสรางการมีสวน
รวมของชุมชนกับสถาบันเพ่ือทํานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหเปนเอกลักษณของสถาบันและทองถ่ิน 

1.4.6  เพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูและ
เปนแหลงศึกษาสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติ เปนมหาวิทยาลัยในปาใหญ โดยมีการบริหารจัดการอยางยั่งยืนและ
ใหสังคมมีสวนรวมอยางสมดุลและยั่งยืน และปลูกฝงคานิยมดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ 
นักศึกษาและชุมชนมากขึ้น 

1.4.7  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะ และขีด
ความสามารถในการถายทอดความรู โดยมุงเนนผลิตในสาขาขาดแคลน ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
และผูสนใจ โดยปรับหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารจัดการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 

1.4.8  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการบริหารงาน ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในแตละดานใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐานเทียบเทากับสถาบันอื่นและนานา
ประเทศ โดย มุงใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งดานบุคลากร งบประมาณ งานวิชาการและการ
บริหารงานทั่วไป เปนที่ยอมรับอยางมีระบบ และสรางความเช่ือมั่นของผูมารับบริการและสังคม 
 

2.   ตอนท่ี  2  องคประกอบท่ีเปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร 
           องคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตร  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร  การ
ควบคุมยุทธศาสตรและการประเมินผลยุทธศาสตร มีรายละเอียด ดังน้ี 
           2.1  ยุทธศาสตร 
                                2.1.1  ประเด็นยุทธศาสตรดานการจัดการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ การทะนุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
   2.1.1.1  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง   

 (1)  สรางระบบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มียุทธวิธีในการดําเนินงาน ดังน้ี 
                                   1)  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน โดยเนนสรางคนดีมีคุณธรรมนํา
ความรูเชิดชูวัฒนธรรมที่ดีงาม  สอดคลองกับความตองการของสังคม ประเทศชาติ 
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2)  ผลิตบัณฑิตที่หลากหลายสาขาวิชาบนฐานการมีอัตลักษณโดยเนน(HICEE) 
ในระดับปริญญาตรี โท เอก ไดแก ดานสุขภาพ (health) เชน หลักสูตรแพทยแผนไทย หลักสูตรการพยาบาล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เปนตน  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (information  
communication and technology) เชน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอรเปนตน ดานวัฒนธรรม (cultural) เชนหลักสูตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรม หลักสูตรการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา เปนตน ดานสิ่งแวดลอม (environment) เชน หลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน และดานครุ
ศาสตร (education) ไดแก หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
หลักสูตรการปฐมวัย หลักสูตรการบริหารการศึกษา เปนตน 

3)  สรางและพัฒนาหลักสูตรใหหลากหลาย ทันสมัย  มีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ในดาน การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและ
การใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

4)  สนับสนุนการใชกรอบคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร และหลักสูตรที่
เปดสอนควรสนองนโยบายของรัฐและความตองการของสังคม ชุมชน ทองถ่ินอยางมีคุณภาพ 

5)  สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในแตละ
หลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน 

6)  สงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค  
หลากหลาย และตอเน่ือง ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
                  (2)  พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1)  พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานที่กําหนดจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2)  สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยการจัดอาจารย บุคลากรที่ทํา
การสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก หรือมีประสบการณที่เช่ียวชาญเฉพาะ 

3)  สนับสนุนใหใชวิธีการสอนที่หลากหลายในการเรียนการสอน เนนการมี
คุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอน แบบ e-learning  

4)  สนับสนุนและจัดหาสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอ
กับนักศึกษา 

5)  สรางระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนใหไดคุณภาพ และจัดใหมี
ระเบียบการถายโอนการเรียน 

6)  พัฒนาเทคนิควิธีการหรือระบบในการควบคุมกํากับติดตามการจัดการสอน
ของอาจารยใหมีคุณภาพ 
 2.1.1.2   ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการวิจัย 

(1)  สรางระบบการบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
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 1)  สงเสริมการวิจัยอยางหลากหลายโดยมุงเนนการวิจัยสถาบัน การวิจัย
องคการ  การวิจัยการเรียนการสอนและการวิจัยในทองถ่ินเพ่ือสรางความเขมแข็งใหทองถ่ิน ชุมชน 
 2)  กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยที่สอดคลองและเปนจุดเนนของ
ประเทศ จังหวัด และทองถ่ิน 
 3)  จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา
โดยเฉพาะ  
 4)  สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
                                          5) สนับสนุนใหมีคณะกรรมการบริหารการวิจัยที่ความเขมแข็งโดยมี
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขารวมเปนกรรมการ 
                  (2)  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
 1)  พัฒนาทีมวิจัย นักวิจัยในดานการวิจัยและสรางผลงานวิจัยมีคุณภาพทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2)  สรางเครือขายการพัฒนางานวิจัยรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับสากล 
 3)  สนับสนุนการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับสากล 

                4)  พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพดานการวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัย 
ประยุกต 
                                            5)  สนับสนุนการวิจัยเปนแหลงเรียนรูเปนเครื่องมือการพัฒนาโดยใหนักศึกษา
เขามามีสวนรวมเรียนรูในกระบวนการและขั้นตอนงานวิจัย 
     2.1.1.3   ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 
                  (1)  สรางระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 
 1)  จัดใหมีหนวยงานใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีความหลากหลาย เปน
ระบบ    มีคุณภาพ  ไดมาตรฐานเพียงพอแกสังคม โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใหบริการใชอยางทั่วถึง
เพียงพอ                      
                                          2)  กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานการบริการวิชาการโดยเนนสรางความ
เขมแข็งแกทองถ่ิน 
   3)  ประชาสัมพันธถึงโครงการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นใหประชาชนในพ้ืนที่
ไดทราบและสงเสริมสนับสนุนใหสังคมไดมีสวนรวมในการนําเสนอการบริการวิชาการ 
 4)  สงเสริมระดมทรัพยากรและสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการ 
 5)  มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และ
นักการเมืองทองถ่ินเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนอยางตอเน่ือง 
                  (2)  พัฒนาคุณภาพการใหบริการวิชาการ 
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                                           1)  สงเสริมการศึกษาวิเคราะหวิจัยแบบมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
 2) สรางเครือขายความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถิ่น เขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา หรือหนวยงานอื่นๆ ใหมาใชบริการวิชาการท่ีหลากหลาบรูปแบบทั้งรูปแบบปกติและแบบ
เปดเครือขายตางๆ  โดยเนนจัดหลักสูตรระยะสั้น 
 3)  จัดใหมีศูนยใหบริการนวัตกรรมทางวิชาการท่ีสามารถดําเนินการหารายได
มาใชในการจัดการศูนยที่ใหบริการและสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการบริการวิชาการไดแก ศูนย
ประสานงานกีฬาประจําจังหวัด ศูนยประสานการพัฒนาสังคมและองคการปกครองสวนทองถิ่น คายอบรมและ
พัฒนาเยาวชนและประชาชนของจังหวัด  จัดต้ังศูนยการเรียนรูประอําเภอหรือประจําตําบลทุกตําบลในจังหวัด  
เปนตน 
                                                    4)  สรางทัศนคติที่ดีแกบุคลากรทุกคนในการใหบริการสนับสนุนปจจัยทางการ
บริหารแกทุกหนวยงานภายใน 
         2.1.1.4   ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการปรับปรุง ถายทอดและrพัฒนาเทคโนโลยีที่
หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน    
                                               (1) สรางระบบงานสรางสรรค  ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
 1)  จัดใหมีศูนยถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 2)  มียุทธศาสตรการทํางานและประชาสัมพันธการใหบริการของมหาวิทยาลัยแก
สังคมและทองถ่ินในดานความรูและบริการเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 3)  สนับสนุนทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนาเผยแพรผลงานโดยประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของอยางจริงจังและชัดเจน  
 (2)  พัฒนาคุณภาพงานสรางสรรค ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
 1)  สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือคนหา เทคโนโลยีพ้ืนบานผสมผสานกับองคความรู
สากลไปถายทอดใหกับประชาชนและหนวยงานในเขตพ้ืนที่การใหบริการ   
 2)  สรางเครือขายศึกษาพัฒนาและรวมมือถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมท้ัง
ระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนอกประเทศ 
 3)  พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหทันสมัยเพ่ือ
เปนศูนย ICT ของจังหวัดและทองถ่ิน 

    4)  สงเสริมโครงการนํารองนอมนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสูการ 
เปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน  
                                         5)  สงเสริมใหมีมีศูนยการเรียนรูเชิงเกษตร การทํานาแบบผสมผสาน 

   2.1.1.5   ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                 (1)  สรางระบบการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
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 1)  จัดใหมีศูนยศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ พัฒนา 
 2)  จัดทํายุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธและดานการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติ
ไดจริงเพ่ือเพ่ิมการสรางความม่ันคง มั่งคั่งของสังคมประเทศชาติดวยมิติศิลปวัฒนธรรม 
 3)  สงเสริมรวบรวมภูมิปญญาหรือปราชญชาวบานโดยใชการวิจัยองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมเปนฐาน 

    4)  พัฒนาบุคลากรดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 
                 (2)  สงเสริมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ 
 1)  เสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหโดดเดนเปนช่ือเสียงแก
สถาบัน 
 2)  สงเสริมและประสานทองถ่ินนําภูมิปญญามาใชการเรียน มีการผสมผสานหรือ
สอดแทรกในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ       
 3)  สรางเครือขายการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหเกิดความย่ังยืน 

    4)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ สํานึก และความ 
ภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ ใหนักศึกษาและประชาชนไดมีสวนรวมอยางหลากหลาย 
      2.2.1.6  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   
                                            (1)  สรางระบบการบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ 
  1)  จัดใหมีศูนยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และศูนยการเรียนรู
ปาตางถ่ินทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 2)  พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พันธพืชและสัตวชนิดตางๆ
มาทําทั้งภายในและตางประเทศ ใหเปนสวนปาเปนแหลงศึกษา ทัศนศกึษาของคนท่ัวไป  

    3)  พัฒนาบุคลากรดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
    4)  สงเสริมและประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของให 

ชัดเจน  
                  (2)  สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ 
                                         1)  ควรรณรงคปลูกฝงจิตสํานึก และบูรณาการไวในหลักสูตรการเรียนการสอน 
และใหความรูกับชุมชนเรื่องความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้น  

    2)  สงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนา 
ประเทศ 
 3)  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหมที่
สอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจทองถ่ิน   
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        4)  สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําโครงการหรืองานวิจัยเก่ียวกับการอยูรวมกันของ
คนภาคอีสานกับปาเบณจพรรณ  
 5)  เปนผูนําทางวิชาการในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทใน
ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
                    2.1.1.7  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการผลิตครู  และสงเสริมวิทยฐานะครู     
                 (1)  สรางระบบการผลิตครูที่มีประสิทธิภาพ 
 1)  จัดใหมีศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือทําหนาที่ศึกษาวิจัย และใหบริการ
วิชาการแกผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2)  ศึกษาความตองการใชครูและพัฒนาครูนํามาวางแผนการผลิตครูและพัฒนาครู   
 3)  พัฒนาคณาจารยดานครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นและสอน
ตรงตามสาขาวิชาเอกและความสามารถ 
 4)  สนับสนุนใหเปดหลักสูตรที่หลากหลายทุกระดับการศึกษา ตรี โท เอก และ
จัดทําหลักสูตรใหมีคุณภาพ สอดคลองกับความสนใจของผูใชบัณฑิตและผูเรียน 
 5)  จัดใหมีโรงเรียนสาธิต เพ่ือเปนหองปฏิบัติการของนักศึกษาครูโดยมุงเนน
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 6) สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตครูระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ โดยเนนองคการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการผลิตครู เชน คุรุสภา มหาวิทยาลัยที่ผลิตครู เปนตน 
                              (2)  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 1)  สรางเครือขายและความรวมมือการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเฉพาะในทองถ่ิน
รอบๆและในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
 2)  พัฒนาสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด ใหเปนมืออาชีพ 
 3) สรางเครือขายการพัฒนาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา 
องคการปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นๆ 
                       2.1.2 ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในและ
ตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 
   2.1.2.1   ยุทธศาสตรสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในและ
ตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 
                                              ยุทธศาสตรสรางเครือขายความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่น ทั้ง
ในและตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 
                                     1) สงเสริมการใชศักยภาพทางวิชาการในการผลิตบุคลากรรวมกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในจังหวัด พ้ืนที่ใกลเคียงใหเปนรูปธรรม  
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2) สงเสริมทําความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในและ
ตางประเทศ โดยเนนประเทศเพ่ือนบาน  เชน ลาว เวียดนาม เพ่ือการแลกเปล่ียนและเรียนรูดานวิชาการ 

3) สรางเครือขายทางวิชาการและรวมเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยใหเปนที่
ปรากฏทั้งในและตางประเทศ 

4) พัฒนาความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในระดับทองถ่ิน ระดับภาค ระดับประเทศ
ในดานตางๆ ทั้งทางตรงและทางออมไดแก ดานบุคลากร ดานวิชาการ ดานการวิจัย ดานสื่อและนวัตกรรม และ
เขารวมเปนภาคีเครือขายตางๆ เชน เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือขายมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน 

5)  สรางเครือขายการทําสัญญาหรือขอตกลงรวมกับสถาบันอื่นๆในระดับคณะตอ
คณะ ทั้งในประเทศ และตางประเทศโดยไมทําเพียงลําพัง 

6)  สงเสริมการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันตางประเทศ เชน 
โครงการ IEASTE Thailand (the international associate for the exchange of students for technical experience 
Thailand)  
                       2.1.3  ประเด็นดานสรางการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย                               
                  2.1.3.1 ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการสถาบัน 
               (1)  ยุทธศาสตรดานการแสริมสรางกระบวนทัศนของผูบริหาร 
                                   1)   เสริมสรางใหผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนมีแนวคิดการบริหารสมัยใหม ที่ยืดหยุน 
ปรับตัว และพรอมรับการการเปล่ียนแปลง 

2)   เสริมสรางผูบริหาร สภามหาวิทยาลัยใหมีภาวะผูนํา เปนมืออาชีพ กลาคิด กลา 
ตัดสินใจ ตองสรางความเช่ือมั่น และศรัทธาแกสังคมใหได 

3)   เสริมสรางใหเปนนักประสานสิบทิศ และพรอมเช่ืองโยงกับหนวยงานอื่นๆ  
ตลอดเวลา 
                                   4)  เสริมสรางใหเปนผูนําในการสรางจิตอาสาบริการเพ่ือสังคม ชุมชน ทองถ่ิน  
จังหวัด 

5)  เสริมสรางใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการ 
6)  สงเสริมใหผูบริหารใหหลอมรวมจิตใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหเปนหน่ึง 

เดียว 
7)  สงเสริมใหผูบริหารใชเครื่องมือการบริหารอยางมีคุณภาพและสื่อสารในองคการ

ใหชัดเจนทั่วถึง 
(2) ยุทธศาสตรดานการปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารงาน มียุทธวิธีดําเนินงาน ดังน้ี    

                                             ดานการบริหารงานทั่วไป    
                                            1)  สนับสนุนทําการวิจัยตลาดเพื่อหากลุมลูกคา เขาโดยใชเทคนิค วิธีการที่
หลากหลาย มียุทธศาสตรเรงดวน ที่เขาถึงนักเรียนและผูปกครองเพื่อเพ่ิมจํานวนนักศึกษา    
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                                     2)  สนับสนุนการใชกลยุทธทางการตลาดเชิงสังคม มาบริหารงานโดยมหาวิทยาลัย
ตองเปดตัวสูสังคม จัดกิจกรรมเพื่อการมีสวนรวมจากภายในสูภายนอกและจากภายนอกเขาภายใน   
                                     3) สนับสนุนใหมีการกําหนดนโยบาย เปาหมายและแผนการปฏิบัติราชการของ
สถาบันที่ชัดเจนในแตละดานทั้งแผนระยะเรงดวน ระยะสั้น ระยะยาว ภายใตการมีระบบขอมูลสารสนเทศดีเยี่ยม  
                                   4)  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนดานกายภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
และสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน  
                                 5) สงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคการท่ีมุงมั่นสูงเพ่ือใหเปนองคการแหงคุณภาพ
และพรอมรับการเปล่ียนแปลง  
                                                 6) สงเสริมการสรางภาคีเครือขายความรวมมือโดยเนนการมีสวนรวมของสังคม
รอบๆ มหาวิทยาลัย  
                                                 7) เสริมสรางการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ใหมีการนําระบบการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงาน   
                                                 8) เสริมสรางใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินอยางเปนระบบ 
และสรางทีมบริหารที่เขมแข็งบนฐานการมีสวนรวม    
                                                 9) สนับสนุนและระดมสรรพกําลังในจังหวัด ใช พหุภาคี ไดแกทองถ่ิน ผูบริหาร
สถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา ทองถ่ิน ชุมชน ผูปกครอง ในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัย  
                                                 10) สงเสริมการจัดสวัสดิการแกนักศึกษา เชน ทุนการศึกษา การอํานวยความ
สะดวกดานการคมนาคม ความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  
                                                 11) สนับสนุนการมีสวนรวมของทองถ่ิน ชุมชน ในการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น  
                                                ดานบุคลากร  
                                                 1) จัดทําแผนอัตรากําลังใหชัดเจนโดยมีระบบการสรรหาบรรจุบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเปนที่ยอมรับมาเสริมความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงทิศทางของ
มหาวิทยาลัยเปนหลัก  
                                                 2)  เรงพัฒนาคณาจารย ใหไดรับวุฒิปริญญาเอก และสงเสริมใหคณาจารยไดทํา
ผลงานทางวิชาการมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเจริญกาวหนาตามสายงาน     
                                                 3) พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรใหดีขึ้นเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เชน ต้ังกองทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากร ต้ังกองทุนสวัสดิการบุคลากร ต้ังสหกรณออมทรัพย       
เปนตน   
                                                 4) พัฒนาองคการดวยการบริหารการเปล่ียนแปลงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทั้งดานบุคลิกภาพและดานวิชาการ    
                                                ดานงบประมาณ  
                                                1) สนับสนุนใหมีนโยบายการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน เนนความโปรงใส          
                                                2) สนับสนุนใหมีการบริหารการเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยบริหารจัดการบน
ฐานขอมูลที่ ถูกตอง ทันสมัย ตรวจสอบได   
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                                               ดานงานวิชาการ  
                                               1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมให
นําไปใชในการปฏิบัติงานในทุกมิติทุกหนวยงานทุกกิจกรรมและภารกิจอยางจริงจัง   
                                              2) สนับสนุนใหมีการนําแนวคิดการบริหารงานคุณภาพโดยใช  เทคนิค PDCA 
                   2.1.4  ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย   
                                 2.1.4.1 ยุทธศาสตรสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย   
                                             (1) พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ  
                                                 1) สนับสนุนใหมีแผนการประชาสัมพันธเชิงรุก และเชิงลึกอยางเขมขน มีระบบ
และตอเน่ือง  
                                                 2) จัดใหมีหนวยงานและทีมงานที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธโดยตรง 
                                                 3) จัดใหมียุทธศาสตรการเขาถึงกระบวนการการประชาสัมพันธที่หลากหลาย
รูปแบบหลายชองทางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
                                                 4) สนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธอยางเพียงพอ    
                                                 5) พัฒนาบุคลากรหรือทีมประชาสัมพันธเพ่ือสรางงานประชาสัมพันธอยางมือ
อาชีพ  
                                                 6) สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานและองคกรอื่นที่เก่ียวของอยางชัดเจน  
                                                 7) พัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันใหทันสมัยและรวดเร็วทันตอเหตุการณ             
                                                 8) สรางจุดขายและนําเสนอความโดดเดนของมหาวิทยาลัยใหโดนใจและใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย      
                                                 9) สนับสนุนใหใชบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนตัวจักรสําคัญในการ
ประชาสัมพันธ   
            2.2  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร   
                   2.2.1 กลไกดานองคการ 
                                             (1) ควรใหสภามหาวิทยาลัยเปนกลไกสําคัญในการบริหารงานโดยกําหนดใหมี
คณะทํางานท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังชวยเรงรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยพิจารณาใหสอดคลองกับ 
พระราชบัญญัติ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
                                             (2) ควรกําหนดใหหนวยงานดานนโยบายและแผนซึ่งสามารถบูรณาการและ
ประสานไดดีเปนหนวยรับผิดชอบโดยตรง โดยตองอาศัยความสัมพันธสวนบุคคลและประสานงานดวยระบบ
ราชการคูขนานกัน    
                   2.2.2 กลไกดานบุคคล 
                                             (1) ควรใหผูบริหารและทีมผูบริหารเปนกลไกสําคัญ  โดยการสรางทีมผูบริหารมี
ความสําคัญ ตองเนนการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอก    
                                             (2) จัดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทุก
ยุทธศาสตร   
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                  2.2.3  กลไกดานการบริหาร   
                              (1) ควรมีปรับปรุงโครงสรางองคการใหสัมพันธกับบริบทเพื่อการขับเคล่ือนองคการ  
                           (2) ควรมีกําหนดกรอบอัตรากําลัง บรรจุคนท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม มีระบบและกลไกใน
การทํางานและตรวจสอบทุกขั้นตอน โดยแตงต้ังคณะกรรมการศึกษา กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย   
                              (3) ควรมีการปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน ICT ใหทันสมัยและสอดคลองกับทองถ่ินและ
บริบทของมหาวิทยาลัย  
  (4) ควรมีปรับปรุงการแกไขระเบียบกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติงานตลอดจนการจัดหา
ทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาสงเสริมงานในแตละดานใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคล่ือนไปได    
                     (5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน สงเสริมพันธกิจที่มีความจําเปนเรงดวน เรงรัด
ยุทธศาสตรทาง ICT เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมและขอมูลของทางมหาวิทยาลัยใหมากที่สุด  
                     (6) ควรมีการสรางขอตกลงหรือขอผูกพันระหวางหนวยงานภายในเพ่ือกระจายความ
รับผิดชอบในทุกหนวยงานอยางเปนระบบ       
                   (7) ควรกําหนดใหการทําแผนยุทธศาสตรตองนําไปจัดทําแผนการขอเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยดวย 
           2.3  ดานการควบคุมยุทธศาสตร  
 2.3.1  กลไกดานองคการ 
           (1) ควรกําหนดใหการบริหารระดับมหาวิทยาลัยใชกลไกสภามหาวิทยาลัยควบคุม สวนระดับ
ปฏิบัติใชกลไกคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควบคุม โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
           (2) ควรใชการควบคุมทางออมโดยอาจบูรณาการใชแบบฟอรมของการติดตามงานอื่นๆ เปน
ตัวชวยในการควบคุมยุทธศาสตรเชน แบบรายงาน กพร. หรือ สมศ. โดยประสานกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
           (3) ควรกําหนดใหหนวยงานดานนโยบายและแผนเปนหนวยกํากับ ติดตามดานนโยบายและ
แผนตลอดจนการควบคุมยุทธศาสตร 
             2.3.2  กลไกดานบุคคล 
  (1) กําหนดใหผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยางจริงจังและลงไปกํากับดูแลดวยตัวเอง โดย
จะตองเขาไปเปนประธานกรรมการหรือรองประธานคณะกรรมการ 
  (2) ควรกําหนดใหมีคณะผูเช่ียวชาญกํากับดูแล โดยตองยึดแบบราชการเปนหลัก ยกเวนขอใด
ที่ไมไดระบุไวในระบบราชการใหใชระบบวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย  
           (3) ควรมีการควบคุมการทํางานของแตละฝายและควรปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรองโดย
อาจใหหนวยงานภายนอกเปนผูดําเนินการโดยอาจมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการทํางานพรอมอนุกรรมการฝาย
ตางๆ 
                2.3.3 กลไกดานการบริหาร 
           (1) ควรมีการกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการทํางานอยางชัดเจน มีการวัดผลและ
ประเมินผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบการทํางาน การแกไข โดยใชรูปแบบการควบคุมแบบราชการ   
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                     (2) ควรกําหนดใหมีการควบคุมตามยุทธศาสตรและกลยุทธยอย โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
           (3) มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับติดตามท่ีเปนระบบและตอเน่ือง โดยเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานและหาทางแกไขเปนประจําทุกป โดยเนนการกํากับติดตาดูแลตามตัวช้ีวัดของ กพร. ตามตัวช้ีวัดของ 
สมศ. 
 (4) ควรใหมีการควบคุมใหครอบคลุมทุกขอบขายงาน และทุกระดับช้ันขององคการ                                   
          2.4  ดานการประเมินผลยุทธศาสตร  
 2.4.1 กลไกดานองคการ 
                  (1) ควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงและมีระบบการกํากับดูแลยุทธศาสตรที่ดี ซึ่งอาจเปน     
องคคณะบุคคลที่ทําหนาที่ประเมินภายในโดยองคคณะบุคคลที่ทําหนาที่ประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและบุคลากรภายในที่ทําหนาที่ประเมินทั้ง ระดับสํานัก คณะและระดับภาพรวมคือมหาวิทยาลัย 
                (2) ควรกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสม 
              (3) ควรกําหนดใหใชกลไก 3 ประสานในการประเมิน ไดแก สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 

2.4.2  กลไกดานบุคคล 
                 (1) ควรใชผูบริหารเปนกลไกหลักในการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรโดยตองให
ความสําคัญและมีความจริงจัง 
                 (2) มหาวิทยาลัยควรจะตองมีคณะกรรมการประเมินการดําเนินงาน โดยอาจแตงต้ัง
คณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

(3) ควรเชิญบุคคลที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวมประเมิน 
 2.4.3 กลไกดานการบริหาร 
                (1) ควรประเมินผลยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกยุทธศาสตร และนําผลการประเมินมาสราง
มาตรฐานหรือกําหนดเกณฑรวมกันเพ่ือใชปรับปรุงแกไขใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
                 (2) ใชการประเมินโดยยึดวัตถุประสงค  เนนความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผลของ
การดําเนินงาน 
                  (3) ควรใหมีการประเมินตามตัวช้ีวัด และควรประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
                (4) ควรใหมีการทบทวนยุทธศาสตร และปรับยุทธศาสตร โดยสื่อสารใหเขาถึงบุคลากร
ภายใน ประชาชนและสังคม 
              (5) ควรกําหนดใหใชระบบการประเมินคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกและส่ือสารใหบุคลากรในองคการไดรับทราบ และใหนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลสารสนเทศใน
การพัฒนาองคการ 
            (6) ควรใหมีการประเมินผลยุทธศาสตรระหวางดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการ 
เพ่ือใหการแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีและเพ่ือใหงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



บทที่ 7 
สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

           ในการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะผลการวิจัยเรื่องขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 น้ี ผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับ
ดังน้ี วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  

1.  วัตถุประสงคการวิจัย    
            การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ เพ่ือศึกษาและจัดทําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในองคประกอบสองสวน คือ 
วัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร และแนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร ในดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพช้ันสูง การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  
และการบริหารจัดการสถาบัน 
 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 

            ในการวิจัยครั้งน้ีไดแบงการวิจัยเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพ่ือจัดทํารางแผนที่ยุทธศาสตร
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ โดยการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ การศึกษาพหุกรณี และการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 การตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ การสนทนากลุมเปาหมาย และการประชาพิจารณ ซึ่งในแตละระยะ
มีขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี 
           2.1  ระยะที่ 1  เปนการศึกษาบริบทเพ่ือจัดทํารางขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย      
ราชภัฏกาฬสินธุ   
                    2.1.1  การวิจัยเอกสาร (documentary research)  
                               เพ่ือศึกษานโยบายและแผนงานของสวนกลางในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัย โดยการ
วิเคราะหเอกสาร แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหา (content analysis and synthesis) โดยยึดหลัก
ความสอดคลองของขอมูล  

     2.1.2  การวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน (institutional survey study)   
                               เ พ่ือศึกษาขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตร เ พ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุภายใต
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ในการสํารวจความเห็นน้ี ผูวิจัยศึกษาจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิในกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย องคการปกครองสวนทองถิ่น  
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1, 2, 3 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัด หนวยงานระดับอําเภอ หนวยงานระดับจังหวัด รวมท้ังสิ้น 1,205 คน กําหนด
กลุมตัวอยางจากประชากรท้ังหมดโดยใชตาราง R.V. Krejcie และ D.W. Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ได
กลุมตัวอยาง จํานวน 291 คน ดําเนินการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบเปนสัดสวน และสุมอยางงายใน
แตละกลุม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายเปดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยดําเนินการจัดทํารางนําเสนออาจารยที่ปรึกษาและ
เสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) แลวนําผลการตรวจสอบมาวิเคราะหความสอดคลอง โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of 
consistency : IOC) ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญซึ่งมีคา IOC มากกวา 0.50 ทุกขอ  จากการสํารวจกลุมตัวอยาง
ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 291 คน มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 220 คน คิดเปนรอยละ 75.6 
                    2.1.3  การศึกษาพหุกรณี  (multi-case study)     
                            เปนการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตนแบบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาที่เปนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  3 แหง  ผูวิจัยไดกําหนดมหาวิทยาลัยที่ใชเปนพหุกรณี จํานวน 3  แหง 
ซึ่งเปนตนแบบการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ  3 แหง โดยใชเกณฑการพิจารณาดังน้ี คือ 1) แบงเปนกลุมตามระดับอายุของการกอต้ังแบงเปนกลุมเกา 
กลาง ใหม และ 2) พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2550 ในแต
ละกลุมซึ่งจากผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑดังกลาว ไดสถาบันอุดมศึกษา 3 แหง ดังน้ี กลุมเกา 
ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลุมกลาง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกลุมใหม ไดแก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบลงภาคสนามที่มีความยืดหยุนและสามารถ
เปล่ียนแปลงไดในระหวางที่สัมภาษณ  และมีการบันทึกเสียงในการตอบคําถามเพ่ือใหขอมูลครบถวน  ผูวิจัยใช
การเก็บรวบรวมขอมูล 3 วิธี คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in – depth interview) การสังเกตและจดบันทึก  
(observation and field - note) และการวิเคราะหเอกสาร  (document analysis) โดยผูวิจัยไดขอรับเอกสาร การ
ดําเนินงานตางๆของหนวยงานมาศึกษา และในการสัมภาษณมีแนวคําถามซึ่งเปนหัวขอการสนทนากวางๆ  เปน
คําถามแบบปลายเปดเพ่ือใชเปนแนวทางการพูดคุยกับอธิการบดี และผูอํานวยการกองนโยบาย และแผน หลังจาก
น้ันไดมาถอดเทปแลวสรุปประเด็นตามแนวคําถามเพ่ือประกอบการวิเคราะหขอมูล    
                    2.1.4   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar)   
               ผูวิจัยนําผลจากการศึกษาบริบทดวยการวิจัยเอกสาร  การวิจัยเชิงสํารวจ  และการศึกษาพหุกรณี
ดังกลาวขางตน นํามาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทําเปนรางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกาฬสินธุ  โดยไดนํารางดังกลาวมาจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar)  ระหวางผูวิจัยและ
ตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย เมื่อวันที่ 26  พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบรรณราช
นครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ประกอบดวย ตัวแทนผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย ตัวแทนบุคลากรสาย
สนับสนุน  ตัวแทนนักศึกษา  ตัวแทนศิษยเกา  ตัวแทนผูปกครอง นักศึกษา ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
ตัวแทนองคการปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ตัวแทนศูนย
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สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวแทนหนวยงานระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น จํานวน 15  
ราย 
                               หลังจากที่ผูวิจัยไดขอมูลจากการศึกษาบริบทจากการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ การศึกษา
พหุกรณี ทั้ง 3 แหง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลมาสังเคราะหเปนขอคนพบที่สําคัญเพ่ือ
เปนแนวทางในการรางขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
               2.2   ระยะที่  2  เปนการตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏกาฬสินธุ 
                       เปนการตรวจสอบเพื่อจัดทําขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
ประกอบดวยการดําเนินงาน 2 ระยะ   
         2.2.1  ระยะที่ 1  มีการดําเนินการวิจัย 2 วิธี ในลักษณะคูขนานกัน ไดแก  

  2.2.1.1 การสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยตรงและผูเช่ียวชาญที่ไมไดเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยตรง จํานวน 11 ราย ระหวางวันที่ 27  
พฤษภาคม  –  29  มิถุนายน 2552   

2.2.1.2 การสนทนากลุมเปาหมาย ในสนทนากลุมเปาหมายประกอบดวยกลุมผูบริหาร    
มหาวิทยาลัยที่เปนผูเก่ียวของกับการกําหนดยุทธศาสตร การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ และการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุ ไดแก อธิการบดีหรือรองอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการกองนโยบายและ
แผน   กลุมตัวแทนคณาจารย  กลุมตัวแทนพนักงานสายสนับสนุนและเจาหนาที่ฝายแผน กลุมตัวแทนนักศึกษา
และศิษยเกา รวมทั้งสิ้น 10 ราย เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบรรณราช
นครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
         2.2.2  ระยะที่  2  การประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย 
                                   ผูวิจัยนําผลจากการศึกษาในระยะที่ 1 ประกอบดวยการศึกษาบริบทดวยการวิจัยเอกสาร  
การวิจัยเชิงสํารวจ  และการศึกษาพหุกรณี และการศึกษาในระยะที่ 2 ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ
และการสนทนากลุมเปาหมายนํามาวิเคราะหและสังเคราะหแลวจัดทําเปนขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยดําเนินการประชา
พิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย (public hearing of stakeholders) ประกอบดวยตัวแทนผูบริหารตัวแทนคณาจารย 
ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูปกครอง
นักศึกษา ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตัวแทนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตัวแทนองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน  ตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ตัวแทนสถานศึกษาในจังหวัด   
ตัวแทนศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตัวแทนหนวยงานระดับจังหวัด รวมท้ังสิ้น 
46 ราย เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม 2552  ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 4  อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ 
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3.  สรุปผลการวิจัย  
           ผลจากการวิจัยในครั้งน้ีไดขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรที่มีองคประกอบสองสวน คือ องคประกอบที่เปน
วัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map objectives) และองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ี
ยุทธศาสตร (strategic map means) ทั้งน้ี องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร ประกอบดวยการ
พิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน อันไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค สวนองคประกอบที่เปนแนวทาง
ของแผนที่ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินผล
ยุทธศาสตร ดังน้ี 
            3.1  องคประกอบท่ีเปนวัตถุประสงคของแผนท่ียุทธศาสตร (strategic map objectives)  ประกอบดวย 

   3.1.1  วิสัยทัศน     
              “ภายในป 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุจะเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มุงพัฒนา

ทองถ่ินอยางมีสวนรวมของชุมชน เนนสรางคนดีมีคุณธรรม สนองตอบความตองการของประชาชนในการเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ  ภายใตการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ”   

พันธกิจ      3.1.2  
             ประกอบดวย   1)  สรางความเขมแข็งดานวิชาการเพ่ือเปนฐานในการแสวงหาความรูสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู
อันมีคุณคาและเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนเปนศูนยการเรียนรูของประชาชน  2) สรางความ
เขมแข็งการผลิตบัณฑิตทุกสาขาใหมีความรูคูความดี ใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง ดําเนินชีวิตดวยปญญา สํานึกในความ
เปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน รูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถเผชิญปญหาและพัฒนาการดําเนิน
ชีวิต ตลอดการประกอบอาชีพอยางเหมาะสมกับยุคสมัย  3) เสริมสรางความรูความเขาใจในระดับคุณคา ความ
สํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ ใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมเปนทุนการสรางความ
เขมแข็งของทองถิ่นและของชาติโดยรวม  4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแขงของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและ
นักการเมืองทองถ่ินใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นเพ่ือประโยชนของสวนรวม 5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู สราง และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานวิชาชีพ 6) สรางเสริมเครือขายความรวมมือ และชวยเหลือเก้ือกูลกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ชุมชน หนวยงาน สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา ทองถ่ิน องคการอ่ืนทั้งในและ
ตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยี
สมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมทั้งการจัดการการบํารุงรักษา  
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    3.1.3   ประเด็นยุทธศาสตร    
                              กําหนดประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี ไดแก 1) ดานสรางความเขมแข็งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย     
2) ดานสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 3) ดานสรางการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 4) ดานสรางระบบการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
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                3.1.4   วัตถุประสงค   
      กําหนดวัตถุประสงค  ไดดังน้ี 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรู เกิดภูมิคุมกันโดยเปน

สถาบันอุดมที่จัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพสูงมีมาตรฐานท้ังทฤษฎีและปฏิบัติตามความ
ตองการของชุมชนและทองถิ่น 2)เพ่ือสงเสริมงานวิจัยดวยการพัฒนาคณาจารยดานการวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน
และการวิจัยประยุกต เพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาทองถ่ิน โดยสนับสนุนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ใน
ระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 3)เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูล แหลงเรียนรูและที่ปรึกษาทาง
วิชาการของชุมชน  ทองถิ่นและพ้ืนที่ใกลเคียง โดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ชุมชน  หนวยงาน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ทองถ่ิน องคการอ่ืนทั้งในและตางประเทศ 4) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยใีนการสรางงาน สรางรายได ใหมีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยสรางเครือขายและความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมุงเนน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือนําไปถายทอดใหกับ
ชุมชนมากขึ้น 5) เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ วัฒนธรรมและดํารงไวซึ่ง
เอกลักษณทางวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนศูนยรวมของจังหวัดและภูมิภาค โดยสรางการมีสวน
รวมของชุมชนกับสถาบันเพ่ือทํานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหเปนเอกลักษณของสถาบันและทองถิ่น 6) 
เพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูและเปนแหลงศึกษาสิ่งแวดลอม
ตามวิถีธรรมชาติ เปนมหาวิทยาลัยในปาใหญ  โดยมีการบริหารจัดการอยางยั่งยืนและใหสังคมมีสวนรวมอยาง
สมดุลและยั่งยืนและปลูกฝงคานิยมดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษาและชุมชนมากขึ้น 
7) เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ถายทอดความรู โดยมุงเนนผลิตในสาขาขาดแคลน ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและผูสนใจ โดยปรับ
หลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารจัดการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 8) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการที่ดี   มีธรรมาภิบาล  นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงาน ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในแตละดาน
ใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐานเทียบเทากับสถาบันอื่นและนานาประเทศ โดยมุงใหเกิดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพทั้งดานการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานวิชาการเปนที่ยอมรับอยางมี
ระบบ และสรางความเช่ือมั่นของผูมารับบริการและสังคม       

องคประกอบท่ีเปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร (strategic map means)                           3.2  
                  3.2.1   ยุทธศาสตร  
                               3.2.1.1   ประเด็นยุทธศาสตรดานการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม                 
การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประกอบดวย     
                                           (1)   ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง ซึ่งมียุทธศาสตรสําคัญ คือ  (1.1) สรางระบบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มียุทธศาสตรดังน้ี 1) ผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน โดยเนนสรางคนดีมีคุณธรรมนําความรูเชิดชูวัฒนธรรมที่ดีงามสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม ประเทศชาติ  2) ผลิตบัณฑิตที่หลากหลายสาขาวิชาบนฐานการมีอัตลักษณโดยเนน (HICEE)  ในระดับ
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ปริญญาตรี โท เอก ไดแก ดานสุขภาพ (health) เชน หลักสูตรแพทยแผนไทย หลักสูตรการพยาบาล หลักสูตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ  หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  เปนตน  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( information  
communication and technology) เชน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอรเปนตน ดานวัฒนธรรม (cultural) เชน หลักสูตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรม หลักสูตรการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา เปนตน ดานสิ่งแวดลอม (environment) เชน หลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน และดานครุ
ศาสตร (education) ไดแก หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
หลักสูตรการปฐมวัย หลักสูตรการบริหารการศึกษา เปนตน  3) สรางและพัฒนาหลักสูตรใหหลากหลาย ทันสมัย  
มีการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน ในดาน การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต  4)  สนับสนุนการใชกรอบคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร และหลักสูตรที่เปดสอนควร
สนองนโยบายของรัฐและความตองการของสังคม ชุมชน ทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 5) สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพและ
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในแตละหลักสูตรใหไดตามมาตรฐาน 6) สงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ใหเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค  หลากหลาย และตอเน่ือง ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษา  (1.2)  พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน มียุทธศาสตร ดังน้ี 1) พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอน
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานที่กําหนดจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2)  สนับสนุนใหมีการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยการจัดอาจารย บุคลากรที่ทําการสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก หรือมีประสบการณที่
เช่ียวชาญเฉพาะ  3) สนับสนุนใหใชวิธีการสอนที่หลากหลายในการเรียนการสอน เนนการมีคุณธรรม จริยธรรม
และบูรณาการในการเรียนการสอน โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอน แบบ e-learning  4) สนับสนุนและจัดหา
สื่อเทคโนโลยีการศึกษาเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอกับนักศึกษา  5) สรางระเบียบการวัดและประเมินผลการ
เรียนใหไดคุณภาพ และจัดใหมีระเบียบการถายโอนการเรียน 6) พัฒนาเทคนิควิธีการหรือระบบในการควบคุม
กํากับติดตามการจัดการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพ 
  3.2.1.2  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการวิจัย ซึ่งมียุทธศาสตรสําคัญ คือ (1.1) สราง
ระบบการบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร  ดังน้ี  1) สงเสริมการวิจัยอยางหลากหลายโดยมุงเนน
การวิจัยสถาบัน การวิจัยองคการ การวิจัยการเรียนการสอนและการวิจัยในทองถ่ินเพ่ือสรางความเขมแข็งให
ทองถิ่น ชุมชน 2) จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ 3) กําหนด
ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยที่สอดคลองและเปนจุดเนนของประเทศ จังหวัด และทองถิ่น 4) สนับสนุน
งบประมาณในการวิจัยทั้งจากแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 5) สนับสนุนใหมีคณะกรรมการบริหาร
การวิจัยที่ความเขมแข็งโดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขารวมเปนการกรรมการ (1.2) พัฒนาคุณภาพงานวิจัย มี
ยุทธศาสตร ดังน้ี 1) พัฒนาทีมวิจัย นักวิจัยในดานการวิจัยและสรางผลงานวิจัยมีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณ และ      
เชิงคุณภาพ 2) สรางเครือขายการพัฒนางานวิจัยรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
สากล 3) สนับสนุนการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับสากล 4) พัฒนาอาจารยใหมี
ศักยภาพดานการวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต  5) สนับสนุนการวิจัยเปนแหลงเรียนรูเปนเครื่องมือ
การพัฒนาโดยใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมเรียนรูในกระบวนการและขั้นตอนงานวิจัย 
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  3.2.1.3  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งมียุทธศาสตร
สําคัญ คือ  (1.1) สรางระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางมีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร ดังน้ี  1) จัดใหมี
หนวยงานใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีความหลากหลาย เปนระบบ มีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพียงพอแกสังคม 
โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใหบริการใชอยางทั่วถึงเพียงพอ  2) กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานการบริการ
วิชาการโดยเนนสรางความเขมแข็งแกทองถ่ิน  3) ประชาสัมพันธถึงโครงการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให
ประชาชนในพ้ืนที่ไดทราบและสงเสริมสนับสนุนใหสังคมไดมีสวนรวมในการนําเสนอการบริการวิชาการ         
4) สงเสริมระดมทรัพยากรและสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการ 5) มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถิ่นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนอยางตอเน่ือง (1.2) พัฒนา
คุณภาพการใหบริการวิชาการ มียุทธศาสตร ดังน้ี 1) สงเสริมการศึกษาวิเคราะหวิจัยแบบมีสวนรวม เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 2) สรางทัศนคติที่ดีแกบุคลากรทุกคนในการใหบริการสนับสนุนปจจัย
ทางการบริหารแกทุกหนวยงานภายใน 3) จัดใหมีศูนยใหบริการนวัตกรรมทางวิชาการท่ีสามารถดําเนินการหา
รายไดมาใชในการจัดการศูนยที่ใหบริการและสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการบริการวิชาการ เชน ศูนย
ประสานงานกีฬาประจําจังหวัด ศูนยประสานการพัฒนาสังคมและองคการปกครองสวนทองถิ่น คายอบรมและ
พัฒนาเยาวชนและประชาชนของจังหวัด  จัดต้ังศูนยการเรียนรูประอําเภอหรือประจําตําบลทุกตําบลในจังหวัด  
เปนตน 4)  สรางเครือขายความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หรือ
หนวยงานอื่นๆ ใหมาใชบริการวิชาการที่หลากหลาบรูปแบบทั้งรปูแบบปกติและแบบเปดเครือขายตางๆ  โดยเนน
จัดหลักสูตรระยะสั้น     

3.2.1.4  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการปรับปรุง  ถายทอดและrพัฒนาเทคโนโลยีที่
หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ซึ่งมียุทธศาสตรสําคัญ คือ (1.1) สรางระบบงาน
สรางสรรค  ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยางมี
ประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร ดังน้ี  1) จัดใหมีศูนยถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  2) มียุทธศาสตรการ
ทํางานและประชาสัมพันธการใหบริการของมหาวิทยาลัยแกสังคมและทองถิ่นในดานความรูและบริการเก่ียวกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) สนับสนุนทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาเผยแพรผลงานโดยประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของอยางจริงจังและชัดเจน (1.2) พัฒนาคุณภาพงานสรางสรรค  ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร ดังน้ี    
1) สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือคนหา เทคโนโลยีพ้ืนบานผสมผสานกับองคความรูสากลไปถายทอดใหกับประชาชน
และหนวยงานในเขตพ้ืนที่การใหบริการ 2) สงเสริมโครงการนํารองนอมนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สูการเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน 3) สงเสริมใหมีมีศูนยการเรียนรูเชิงเกษตร การทํานาแบบ
ผสมผสาน4) สรางเครือขายศึกษาพัฒนาและรวมมือถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและนอกประเทศ 5) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให
ทันสมัยเพ่ือเปนศูนย  ICT ของจังหวัดและทองถ่ิน   

3.2.1.5  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมียุทธศาสตร
สําคัญ คือ  (1.1) สรางระบบการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร ดังน้ี 1) จัดใหมีศูนย
ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ พัฒนา              
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2) สงเสริมรวบรวมภูมิปญญาหรือปราชญชาวบานโดยใชการวิจัยองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมเปนฐาน            
3)  จัดทํายุทธศาสตรดานการประชาสัมพันธและดานการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติไดจริงเพ่ือเพิ่มการสรางความ
มั่นคง มั่งคั่งของสังคมประเทศชาติดวยมิติศิลปวัฒนธรรม 4) พัฒนาบุคลากรดานการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น  (1.2) สงเสริมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ มียุทธศาสตร ดังน้ี  1) สงเสริม
และประสานทองถ่ินนําภูมิปญญามาใชการเรียน มีการผสมผสานหรือสอดแทรกในการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ 2) เสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นใหโดดเดนเปนช่ือเสียงแกสถาบัน  
3) สรางเครือขายการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหเกิดความยั่งยืน 4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู 
ความเขาใจ  สํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ  ใหนักศึกษาและประชาชนไดมีสวน
รวมอยางหลากหลาย 
  3.2.1.6 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมซึ่งมียุทธศาสตรสําคัญ คือ  (1.1) สรางระบบการบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร ดังน้ี  1) จัดใหมีศูนยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ศูนยการเรียนรูปาตางถิ่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2) พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน 
พันธพืชและสัตวชนิดตางๆมาทําทั้งภายในและตางประเทศ ใหเปนสวนปาเปนแหลงศึกษา ทัศนศึกษาของคน
ทั่วไป 3) พัฒนาบุคลากรดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 4) สงเสริมและประสานความรวมมือกับ
บุคคลและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของให  ชัดเจน (1.2) สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ 
มียุทธศาสตร ดังน้ี  1) ควรรณรงคปลูกฝงจิตสํานึก และบูรณาการไวในหลักสูตรการเรียนการสอน และใหความรู
กับชุมชนเรื่องความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติใหมากข้ึน  2) สงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปน
ฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ  3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรู
ใหมที่สอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจทองถิ่น 4) สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําโครงการหรืองานวิจัย
เก่ียวกับการอยูรวมกันของคนภาคอีสานกับปาเบณจพรรณ 5) เปนผูนําทางวิชาการในการสงเสริมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทในทุกขั้นตอนเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 
                   3.2.1.7 ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู ซึ่งมี
ยุทธศาสตรสําคัญ คือ (1.1)  สรางระบบการผลิตครูที่มีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร ดังน้ี  1) จัดใหมีศูนยศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือทําหนาที่ศึกษาวิจัย และใหบริการวิชาการแกผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  2) ศึกษาความตองการใชครูและพัฒนาครูนํามาวางแผนการผลิตครูและพัฒนาครู 3) พัฒนาคณาจารยดาน
ครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นและสอนตรงตามสาขาวิชาเอกและความสามารถ 4) จัดใหมี
โรงเรียนสาธิต เพ่ือเปนหองปฏิบัติการของนักศึกษาครูโดยมุงเนนจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 5) สนับสนุนใหเปดหลักสูตรที่หลากหลายทุกระดับการศึกษา ตรี โท เอก และจัดทํา
หลักสูตรใหมีคุณภาพ สอดคลองกับความสนใจของผูใชบัณฑิตและผูเรียน  6) สรางเครือขายความรวมมือในการ
ผลิตครูระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยเนนองคการท่ีมีสวนเก่ียวของกับการผลิตครู เชน      
คุรุสภา มหาวิทยาลัยที่ผลิตครู เปนตน (1.2) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ              
มียุทธศาสตร ดังน้ี  1) สรางเครือขายและความรวมมือการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเฉพาะในทองถิ่นรอบๆและในเขต
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พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 2) พัฒนาสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในทองถิ่น อําเภอ จังหวัด ใหเปนมืออาชีพ  3) สรางเครือขายการพัฒนาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถาบันอาชีวศึกษา องคการปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่นๆ 
             3.2.2 ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในและ
ตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ประกอบดวย ยุทธศาสตรสรางความรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งมี
ยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ  ยุทธศาสตรสรางเครือขายความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่น ทั้งใน
และตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  มียุทธศาสตร ดังน้ี 1) สงเสริมการใชศักยภาพทาง
วิชาการในการผลิตบุคลากรรวมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในจังหวัด พ้ืนที่ใกลเคียงใหเปนรูปธรรม 2) สงเสริมทํา
ความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศ โดยเนนประเทศ เพ่ือนบาน เชน   
ลาว   เวียดนาม เพ่ือการแลกเปล่ียนและเรียนรูดานวิชาการ 3) สรางเครือขายทางวิชาการและรวมเผยแพรผลงาน
ของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ปรากฏทั้งในและตางประเทศ 4) พัฒนาความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาในระดับทองถิ่น 
ระดับภาค   ระดับประเทศในดานตางๆ ทั้งทางตรงและทางออมไดแก ดานบุคลากร ดานวิชาการ ดานการวิจัย 
ดานสื่อและนวัตกรรม  และเข ารวมเปนภาคี เครือขายตางๆ  เชน  เครือข ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เครือขายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน 5) สรางเครือขายการทําสัญญา
หรือขอตกลงรวมกับสถาบันอื่นๆในระดับคณะตอคณะ ทั้งในประเทศ และตางประเทศโดยไมทําเพียงลําพัง         
6) สงเสริมการสรางเครือขายการแลกเปล่ียนนักศึกษากับสถาบันตางประเทศ เชน โครงการ IEASTE Thailand 
(the international associate for the exchange of students for technical experience Thailand)  
                    3.2.3 ประเด็นดานยุทธศาสตรสรางการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย     
ประกอบดวยยุทธศาสตรสรางการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมียุทธศาสตรสําคัญ 
คือ (1.1) ยุทธศาสตรดานการแสริมสรางกระบวนทัศนของผูบริหาร มียุทธศาสตร ดังน้ี 1) เสริมสรางใหผูบริหาร
เปนผูมีวิสัยทัศนมีแนวคิดการบริหารสมัยใหม ที่ยืดหยุน ปรับตัว และพรอมรับการการเปล่ียนแปลง 2) เสริมสราง
ผูบริหาร สภามหาวิทยาลัยใหมีภาวะผูนํา เปนมืออาชีพ กลาคิด กลาตัดสินใจ ตองสรางความเช่ือมั่น และศรัทธา
แกสังคมใหได  3) เสริมสรางใหเปนนักประสานสิบทิศ และพรอมเช่ืองโยงกับหนวยงานอ่ืนๆ ตลอดเวลา 4) 
เสริมสรางใหเปนผูนําในการสรางจิตอาสาบริการเพ่ือสังคม ชุมชน ทองถิ่น จังหวัด 5) เสริมสรางใหเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการ 6) สงเสริมใหผูบริหารใหหลอมรวมจิตใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหเปน
หน่ึงเดียว 7) สงเสริมใหผูบริหารใชเครื่องมือการบริหารอยางมีคุณภาพและสื่อสารในองคการใหชัดเจนทั่วถึง  
(1.2) ยุทธศาสตรดานการปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารงาน มียุทธศาสตร ดังน้ี  ดานการบริหารงานทั่วไป  1) 
สนับสนุนทําการวิจัยตลาดเพ่ือหากลุมลูกคา เขาโดยใชเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย มียุทธศาสตรเรงดวน ที่เขาถึง
นักเรียนและผูปกครองเพื่อเพ่ิมจํานวนนักศึกษา  2) สนับสนุนการใชกลยุทธทางการตลาดเชิงสังคม มาบริหารงาน
โดยมหาวิทยาลัยตองเปดตัวสูสังคม จัดกิจกรรมเพื่อการมีสวนรวมจากภายในสูภายนอกและจากภายนอกเขา
ภายใน  3) สนับสนุนใหมีการกําหนดนโยบาย เปาหมายและแผนการปฏิบัติราชการของสถาบันที่ชัดเจนในแตละ
ดานทั้งแผนระยะเรงดวน ระยะสั้น ระยะยาว ภายใตการมีระบบขอมูลสารสนเทศดีเยี่ยม 4)  พัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศนดานกายภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน 5) สงเสริม
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การสรางวัฒนธรรมองคการท่ีมุงมั่นสูงเพ่ือใหเปนองคการแหงคุณภาพและพรอมรับการเปล่ียนแปลง 6) สงเสริม
การสรางภาคีเครือขายความรวมมือโดยเนนการมีสวนรวมของสังคมรอบๆ มหาวิทยาลัย 7) เสริมสรางการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ใหมีการนําระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงาน  8) เสริมสรางใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินอยาง
เปนระบบ และสรางทีมบริหารท่ีเขมแข็งบนฐานการมีสวนรวม 9) สนับสนุนและระดมสรรพกําลังในจังหวัด ใช 
พหุภาคี  ไดแกทองถ่ิน ผูบริหารสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา ทองถิ่น ชุมชน ผูปกครอง ในการรวมพัฒนา
มหาวิทยาลัย 10) สงเสริมการจัดสวัสดิการแกนักศึกษา เชน ทุนการศึกษา การอํานวยความสะดวกดานการ
คมนาคม ความปลอดภัย และ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 11) สนับสนุนการมีสวนรวมของทองถ่ิน ชุมชน ใน
การบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น ดานบุคลากร 1) จัดทําแผนอัตรากําลังใหชัดเจน โดยมีระบบการสรรหาบรรจุ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับมาเสริมความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึง
ทิศทางของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 2) เรงพัฒนาคณาจารย ใหไดรับวุฒิปริญญาเอก  และสงเสริมใหคณาจารยไดทํา
ผลงานทางวิชาการมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเจริญกาวหนาตามสายงาน  3) พัฒนาระบบ
สวัสดิการบุคลากรใหดีขึ้นเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เชน ต้ังกองทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากร 
ต้ังกองทุนสวัสดิการบุคลากร ต้ังสหกรณออมทรัพย   เปนตน  4) พัฒนาองคการดวยการบริหารการเปล่ียนแปลง
เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งดานบุคลิกภาพและดานวิชาการ ดานงบประมาณ 1) สนับสนุนใหมีนโยบาย
การตรวจสอบภายในที่ชัดเจน เนนความโปรงใส 2) สนับสนุนใหมีการบริหารการเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
บริหารจัดการบนฐานขอมูลที่ ถูกตอง ทันสมัย ตรวจสอบได  ดานงานวิชาการ 1) พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหนําไปใชในการปฏิบัติงานในทุกมิติทุกหนวยงานทุกกิจกรรม
และภารกิจอยางจริงจัง  2) สนับสนุนใหมีการนําแนวคิดการบริหารงานคุณภาพโดยใช  เทคนิค PDCA  
  3.2.4 ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยประกอบดวย                     
ยุทธศาสตรสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยซึ่งมียุทธศาสตรสําคัญ คือพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ
ที่มีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร ดังน้ี  1) สนับสนุนใหมีแผนการประชาสัมพันธเชิงรุก และเชิงลึกอยางเขมขน มี
ระบบและตอเน่ือง 2) จัดใหมีหนวยงานและทีมงานที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธโดยตรง 3) จัดใหมี
ยุทธศาสตรการเขาถึงกระบวนการการประชาสัมพันธที่หลากหลายรูปแบบหลายชองทางท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  4) สนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธอยางเพียงพอ 5) พัฒนาบุคลากรหรือทีม
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางงานประชาสัมพันธอยางมืออาชีพ 6) สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานและองคกร
อื่นที่เก่ียวของอยางชัดเจน 7) พัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันใหทันสมัยและรวดเร็วทันตอเหตุการณ            
8) สรางจุดขายและนําเสนอความโดดเดนของมหาวิทยาลัยใหโดนใจ  และให เข า ถึงกลุม เปาหมาย                          
9) สนับสนุนใหใชบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนตัวจักรสําคัญในการประชาสัมพันธ  
                      3. 2.5  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร 3 กลไกหลัก ดังน้ี 3.2.5.1 กลไกดานองคการ ไดแก (1) ควรใหสภา
มหาวิทยาลัยเปนกลไกสําคัญในการบริหารงานโดยกําหนดใหมีคณะทํางานที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังชวยเรงรัด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยพิจารณาใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (2) ควร
กําหนดใหหนวยงานดานนโยบายและแผนซึ่งสามารถบูรณาการและประสานไดดีเปนหนวยรับผิดชอบโดยตรง 
โดยตองอาศัยความสัมพันธสวนบุคคลและประสานงานดวยระบบราชการคูขนานกัน 3.2.5.2 กลไกดานบุคคล
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ไดแก  (1) ควรใหผูบริหารและทีมผูบริหารเปนกลไกสําคัญ โดยการสรางทีมผูบริหารมีความสําคัญ ตองเนนการมี
สวนรวมทั้งภายในและภายนอก (2) จัดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ทุกยุทธศาสตร  3.2.5.3 กลไกดานการบริหาร ไดแก (1) ควรมีปรับปรุงโครงสรางองคการใหสัมพันธกับบริบท
เพ่ือการขับเคล่ือนองคการ (2) ควรมีกําหนดกรอบอัตรากําลัง บรรจุคนที่มีคุณภาพและเหมาะสม มีระบบและ
กลไกในการทํางานและตรวจสอบทุกขั้นตอน โดยแตงต้ังคณะกรรมการศึกษา กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย (3) 
ควรมีการปรับโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน ICT ใหทันสมัยและสอดคลองกับทองถ่ินและบริบทของมหาวิทยาลัย 
(4) ควรมีปรับปรุงการแกไขระเบียบกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติงานตลอดจนการจัดหาทรัพยากรและ
งบประมาณในการพัฒนาสงเสริมงานในแตละดานใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคล่ือนไปได (5) ควรมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน สงเสริมพันธกิจที่มีความจําเปนเรงดวน เรงรัดยุทธศาสตรทาง ICT เพ่ือประชาสัมพันธ
กิจกรรมและขอมูลของทางมหาวิทยาลัยใหมากที่สุด (6) ควรมีการสรางขอตกลงหรือขอผูกพันระหวางหนวยงาน
ภายในเพ่ือกระจายความรับผิดชอบในทุกหนวยงานอยางเปนระบบ (7)  ควรกําหนดใหการทําแผนยุทธศาสตร
ตองนําไปจัดทําแผนการขอเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยดวย 
                    3.2.6  การควบคุมยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 กลไกหลัก ดังน้ี   3.2.6.1 กลไกดานองคการ ไดแก     
(1) ควรกําหนดใหการบริหารระดับมหาวิทยาลัยใชกลไกสภามหาวิทยาลัยควบคุม สวนระดับปฏิบัติใชกลไก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควบคุม โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 (2) ควรใชการควบคุมทางออมโดยอาจบูรณาการใชแบบฟอรมของการติดตามงานอ่ืนๆเปนตัวชวยใน
การควบคุมยุทธศาสตรเชน แบบรายงาน สํานักงาน กพร. หรือ สํานักงาน สมศ. โดยประสานกับบุคลากรท่ี
รับผิดชอบ (3) ควรกําหนดใหหนวยงานดานนโยบายและแผนเปนหนวยกํากับ ติดตามดานนโยบายและแผน
ตลอดจนการควบคุมยุทธศาสตร 3.2.6.2 กลไกดานบุคคล  ไดแก  (1) กําหนดใหผูบริหารจะตองใหความสําคัญ
อยางจริงจังและลงไปกํากับดูแลดวยตัวเอง โดยจะตองเขาไปเปนประธานกรรมการหรือรองประธาน
คณะกรรมการ (2) ควรกําหนดใหมีคณะผูเช่ียวชาญกํากับดูแล โดยตองยึดแบบราชการเปนหลัก ยกเวนขอใดที่
ไมไดระบุไวในระบบราชการใหใชระบบวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย  (3) ควรมีการควบคุมการทํางานของแตละฝาย
และควรปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรองโดยอาจใหหนวยงานภายนอกเปนผูดําเนินการโดยอาจมีคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลการทํางานพรอมอนุกรรมการฝายตางๆ  3.2.6.3 กลไกดานการบริหาร ไดแก (1) ควรมีการกําหนด
กฎเกณฑและมาตรฐานการทํางานอยางชัดเจน มีการวัดผลและประเมินผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบการทํางาน 
การแกไข โดยใชรูปแบบการควบคุมแบบราชการ (2) ควรกําหนดใหมีการควบคุมตามยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยอย โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน (3) มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับ
ติดตามที่เปนระบบและตอเน่ือง โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและหาทางแกไขเปนประจําทุกป โดยเนนการ
กํากับติดตาดูแลตามตัวช้ีวัดของ สํานักงาน กพร. ตามตัวช้ีวัดของ สํานักงาน สมศ. (4) ควรใหมีการควบคุมให
ครอบคลุมทุกขอบขายงาน และทุกระดับช้ันขององคการ         
                    3.2.7  การประเมินผลยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 กลไกหลัก ดังน้ี 3.2.7.1 กลไกดานองคการ ไดแก 
(1) ควรมีกลไกหรือหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงและมีระบบการกํากับดูแลยุทธศาสตรที่ดีซึ่งอาจเปนองคคณะ
บุคคลที่ทําหนาที่ประเมินภายในโดยองคคณะบุคคลที่ทําหนาที่ประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกและ
บุคลากรภายในที่ทําหนาที่ประเมินทั้งระดับสํานัก คณะและระดับภาพรวมคือมหาวิทยาลัย (2) ควรกําหนดใหมี
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การรายงานการดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสม  (3) ควรกําหนดใหใชกลไก 3 ประสานในการประเมิน 
ไดแก สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาใหสอดคลอง
กับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 3.2.7.2 กลไกดานบุคคล ไดแก (1) ควรใชผูบริหารเปนกลไก
หลักในการติดตามประเมินยุทธศาสตรโดยองใหความสําคัญและมีความจริงจัง (2) มหาวิทยาลัยควรจะตองมี
คณะกรรมการประเมินการดําเนินงาน โดยอาจแตงต้ังคณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 3) ควรเชิญบุคคลที่
เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวมประเมิน 3.2.7.3 กลไกดานการบริหาร ไดแก (1) ควรใหมีการประเมิน
ยุทธศาสตรระหวางดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการ เพ่ือใหการแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีและเพ่ือให
งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) ควรประเมินยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกยุทธศาสตรและนํา
ผลการประเมินมาสรางมาตรฐานหรือกําหนดเกณฑรวมกันเพ่ือใชปรับปรุงแกไขใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น (3) ใชการประเมินโดยยึดวัตถุประสงค  เนนความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผลของ
การดําเนินงาน (4) ควรใหมีการประเมินตามตัวช้ีวัด และควรประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง (5) ควรใหมี
การทบทวนยุทธศาสตร และปรับยุทธศาสตร โดยสื่อสารใหเขาถึงบุคลากรภายใน ประชาชนและสังคม (6) ควร
กําหนดใหใชระบบการประเมินคุณภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในและภายนอกและสื่อสารให
บุคลากรในองคการไดรับทราบ และใหนําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาองคการ  

 

4.  อภิปรายผลการวิจัย 
              จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นองคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่
ยุทธศาสตร (strategic map objectives)  และองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร (strategic map 
means) ดังน้ี  

4.1  องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนท่ียุทธศาสตร (strategic map objectives)   
                     องคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่ยุทธศาสตร ประกอบดวยการพิจารณาถึงทิศทางของ
หนวยงาน อันไดแก  วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  ผลการศึกษาอภิปรายผลในภาพรวม มีดังน้ี 

      4.1.1 ประเด็นวิสัยทัศน วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ คือ ภายในป 2556  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสินธุจะเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู  มุงพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวมของชุมชน  เนนสรางคนดีมี
คุณธรรม สนองตอบความตองการของประชาชนในการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  ภายใตการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ไดปรัชญาใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นโดยเฉพาะไดกําหนดกรอบการดําเนินงานในมาตรา 7  ที่
กําหนดให มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟู
พลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคศิลปะวิทยาการ เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย  
ใหบริการวิชาการแกสังคม  ปรับปรุง ถายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และสงเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 2547) โดยมหาวิทยาลัยจะเปนแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตและมุงเนนการพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวมกับชุมชนซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่กําหนดไวในมาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  มาตรา 49  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไรผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจาก
รัฐ   มาตรา 50  บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร
งานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งน้ี เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2540) และยังสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และฉบับแกไข พ.ศ.2545 มาตรา 6  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มาตรา 8  การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังน้ี 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 , 2542)  และ
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2550) ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงความรู  ทั้งน้ีวิสัยทัศนยังเนนการพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวมของ
ชุมชน ซึ่งหากดูจากแนวคิดของปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเห็นไดวามีเจตนารมณชัดเจนที่จะมุงพัฒนา
ทองถ่ิน ดังที่ นิเชต สุนทรพิทักษ (2550) กลาววา เพราะปรัชญาพื้นฐานในการกอต้ังสถาบันการฝกหัดครูต้ังแต
ด้ังเดิมใหเกิดความสะดวกแกคนในชุมชนท่ีจะเขามาเรียน และไดเห็นผลชัดเจนขึ้นในสมัย พลเอกมังกร พรหม
โยธี  เปนรัฐาบาลในยุคของทานอาจารย ม.ล.ปน มาลากุล และทานอาจารยบุญถ่ิน อัตถากร เปนอธิบดีวา “การ
พัฒนาประเทศจะสําเร็จไดตองใหความสําคัญกับการพัฒนาชนบท” การกําหนดดวยปรัชญาพ้ืนฐานที่สําคัญที่มี
สัมมาทิฐิเปนเครื่องกําหนดทิศทางดังกลาว  สอดคลองกับคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิทานหน่ึงที่วา....โดยแนวหลัก
ของราชภัฏพระองคทานก็มีเจตนาเพ่ือมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่น  จนกระทั่งเราพยายามแปลกันวา
ราชภัฏมาจากราชะ ราชภัฏ แปลวาดูแล ใหความเมตตา ชุบเลี้ยง ก็เหมือนกับพระราชาดูแลชุบเลี้ยงใหความเมตตา 
แตเราไมไดแปลอยางน้ัน แปลใหมันเขาขางตัวเองเกินไป เราแปลวาคนของพระราชาขาของแผนดิน ที่เราใชคํา
เดิมที่เดียวท่ีเราจะผลักดัน พรบ. คือปทีปธรรมของทองถิ่นประเทืองคาประชาชน ตัวน้ีแตกออกไปจนกระทั่งบอก
ไดเลยวาการพัฒนาไมมีอะไรดีกวาพัฒนาชีวิตคนคือใสปญญาใหเขา แลวเขาก็จะไปเรียนรูกับสังคม .... (เปรื่อง 
จันดา, 23 มิถุนายน 2552) นอกจากนี้แลว ในการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทยประจําป พ.ศ.2551-พ.ศ.2555 ไดกําหนดเปาหมายไววาตองการใหระบบราชการหรือองคกรราชการ
ไปสูแนวทาง “เกง-ดี-มีสวนรวม-ทันสมัย” โดยเนนสรางความพรอมและความสามารถในการเรียนรู คิดริเริ่ม 
เปล่ียนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ โดยกระบวนการบริหารจัดการการเรียนรู 
(knowledge management) หรือการทําใหเปนองคการแหงการเรียนรู (healthy or learning organization) และการ
เปดพ้ืนที่ใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการมากขึ้น รวมถึงการกําหนดยุทธศาสตร
ทําใหระบบราชการมีลักษณะที่ดีหรือการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยนําเอาหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือ
ธรรมมาภิบาล (good governance) ที่เนนจริยธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551) และยัง
สอดคลองกับ Hubbard (2000) ที่เสนอวา วิสัยทัศนจะเปนการกําหนดจุดมุงหมายขององคการในชวงเวลาหน่ึง
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โดยนําเสนอความคิดรวบยอด สถานะตําแหนงจุดยืนขององคการในอนาคต ในประเด็นน้ีจะเห็นไดวามีความสอด
รับกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ดังกลาวขางตน  
   4.1.2 ประเด็นพันธกิจ และวัตถุประสงค  อภิปรายผลในภาพรวมไดดังน้ีวา พันธกิจที่เกิดขึ้นมีความ
สอดคลองกับมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 8 ดังน้ี 
มาตรา 8  ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย  
ดังตอไปน้ี  1) แสวงหาความเจริญเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาสากล   
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและความผูกพันทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปล่ียนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองให
มีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3) เสริมสรางความรูความเขาใจในระบบ
คุณคา  ความสํานึกและภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ 4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม  และ
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพ่ือประโยชนของสวนรวม 5) เสริมสรางความเขมแข็ง
ของวิชาชีพครูสรางและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรมและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพช้ันสูง 6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ทั้งในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน
และเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการ
แสวงหาแนวทาง เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 8) ศึกษา สงเสริม สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547, 
2547)   สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 86 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานวิทยาศาสตรทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน ดังตอไปนี้1) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือการน้ี จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา การ
ถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมท้ังเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต   2) สงเสริมการ
ประดิษฐหรือการคนคิดเพ่ือใหเกิดความรูใหมรักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมท้ังให
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  3) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงาน
ทดแทนซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองและเปนระบบ (สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2540) มาตรา 19  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ
หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย
การจัดต้ังสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เก่ียวของ  สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และฉบับแกไข พ.ศ.2545 มาตรา 7  ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจัก

 



 251 

รักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, 2542)  และสามารถเช่ือมโยงสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ.2545-2559) ซึ่งมีวัตถุประสงค 3 ขอ ไดแก  1) พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล เพ่ือเปนฐานหลักของการ
พัฒนา  2) สรางสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู  3) พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการ
พัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) 
โดยเฉพาะอยางย่ิงมหาวิทยาลัยราชภัฏไดนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงมาเปนพันธกิจหน่ึงของ
มหาวิทยาลัย โดยสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่ ไดวางกรอบ
แนวคิดแผนฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) คือ 1) การอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปฏิบัติ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) จากพันธกิจดังกลาวจะเห็นไดวาพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การแสดงวาสถาบันต้ังความหวังอะไรในการที่จะตอบสนองสังคม Frenske (1980 อาง
ถึงใน ทวีชัย  บุญเติม, 2540) น่ันแสดงใหเห็นวาพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สรางขึ้นตองเปนสิ่งที่ตองทํา 
ไมทําไมได (เปนเสมือนปฏิญญาและ/หรือคําสาบานก็วาได) เพ่ือไปสูวิสัยทัศนเปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญที่สุด (ที่
องคกรตองยึดเปนหลักในการดํารงอยูขององคกร) พันธกิจจึงใหความกระจางในแงของแนวทางแกการปฏิบัติที่
ตองทําอยางมีบูรณาการของภารกิจหลักๆขององคกรเพื่อนําไปสูวิสัยทัศน (อุทิศ  ขาวเทียน,  2549) สวนประเด็น
วัตถุประสงคน่ันมีความเช่ือมโยงสอดคลองกันกับพันธกิจที่ไดกําหนดไว 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรม นํา
ความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยเปนสถาบันอุดมที่จัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพสูงมีมาตรฐานทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 2) เพ่ือสงเสริมงานวิจัยดวยการพัฒนาคณาจารยดาน
การวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต เพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมในการนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาทองถิ่น โดยสนับสนุนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการ ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 3) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูล แหลง
เรียนรูและที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชน  ทองถิ่นและพ้ืนที่ใกลเคียง โดยสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ชุมชน  หนวยงาน สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา ทองถิ่น องคการอื่นทั้งในและ
ตางประเทศ  4) เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยีในการสรางงาน สราง
รายได ใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดยสรางเครือขายและความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินมุงเนนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
เพ่ือนําไปถายทอดใหกับชุมชนมากขึ้น 5) เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 
วัฒนธรรมและดํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเปนศูนยรวมของจังหวัดและ
ภูมิภาค  โดยสรางการมีสวนรวมของชุมชนกับสถาบันเพ่ือทํานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหเปนเอกลักษณ
ของสถาบันและทองถิ่น 6) เพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูและ
เปนแหลงศึกษาสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติ เปนมหาวิทยาลัยในปาใหญ โดยมีการบริหารจัดการอยางยั่งยืนและ
ใหสังคมมีสวนรวมอยางสมดุลและยั่งยืน และปลูกฝงคานิยมดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ
นักศึกษาและชุมชนมากขึ้น 7) เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะและ
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ขีดความสามารถในการถายทอดความรู โดยมุงเนนผลิตในสาขาขาดแคลน ใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมและผูสนใจ โดยปรับหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารจัดการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 8) เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงาน 
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการในแตละดานใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐานเทียบเทากับสถาบันอื่นและนานาประเทศ โดย มุงใหเกิดการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งดานบุคลากร งบประมาณ งานวิชาการและการบริหารงานทั่วไป เปนที่ยอมรับ
อยางมีระบบ และสรางความเช่ือมั่นของผูมารับบริการและสังคม ทั้งน้ี ไดนําพันธกิจมาเปนตัวกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความสอดคลองมองเห็นภาพที่ชัดเจนในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จซึ่ง
วัตถุประสงคที่สรางขึ้นมีความชัดเจน ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังคํากลาวของผูทรงคุณวุฒิที่วา....
วัตถุประสงคคอนขางชัด ผมใหไปวาคอนขางชัดเจนมองเห็นภาพชัด... (พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, 16 มิถุนายน 2552) 
....วัตถุประสงคมี 8 ประเด็นก็ ok นาจะคลอบคลุม.... (ธีระ ภูดี, 4 มิถุนายน 2552) ช้ีใหเห็นวาวัตถุประสงคที่สราง
ขึ้นสอดคลองกับ อุทิศ ขาวเธียร (2549) ที่เสนอวา วัตถุประสงคหลักของแผนยุทธศาสตร เปนการแปลงวิสัยทัศน
และพันธกิจมาเปนเกณฑที่จะตองบรรลุในชวงของแผนฯ วัตถุประสงคหลักของแผนฯ เปนผลกระทบที่มุงหวัง
ไดจากการพัฒนายุทธศาสตร ยุทธวิธี (แผนงานโครงการ) ตางๆของแผนฯโดยสามารถ  วัดตรวจสอบไดจากการ
ประเมินผล และหากประเมินไดวา การพัฒนาบรรลุเกณฑที่กําหนดตามวัตถุประสงคหลักก็อาจสรุปไดวา การ
พัฒนาเปนไปในทิศทางท่ีวิสัยทัศนและภายใตเง่ือนไขท่ีพันธกิจไดกําหนดไว สอดคลองกับ วิโรจน สารรัตนะ 
(2546) ที่เสนอวา จุดหมายหรือวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรตองสอดคลองกับพันธกิจขององคการน่ันคือ การ
บรรลุจุดหมายหรือวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรจะสงผลตอความสําเร็จตามพันธกิจขององคการโดยรวมและ 
สอดคลองกับ บุณฑวรรณ วิงวอน (2552) ที่เสนอวา การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนสามารถสนับสนุนการ
บรรลุภารกิจขององคการ  นอกจากน้ียังพบอีกวากระบวนการในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรในครั้งน้ี ยัง
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่กําหนดไวในมาตรา 87  ที่วา  รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ สอดคลอง
กับ ทวีชัย บุญเติม (2540)  ซึ่งไดศึกษากระบวนการกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยเดยตันโดยพบวาในการ
ประชุมแตละกลุมจะมีการเชิญบุคลากรภายนอกกลุมเขามารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นดวย เชน เมื่อมีการ
ประชุมผูบริหารกําหนด พันธกิจ สิ่งทาทาย และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย จะมีการเชิญผู เก่ียวของกับ
มหาวิทยาลัย เชน กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดี อาจารย บุคลากรนักศึกษา ผูปกครอง ศิษยเกา และ
ผูประกอบการเขารวมแสดงความคิดเห็นเปนตน ยังสอดคลองกับ  วิโรจน  สารรัตนะ (2548ง) ที่กลาววา  การ
กําหนดวิสัยทัศนไมใชเรื่องเฉพาะของผูบริหารอีกตอไปแลว แตจะเปนวิสัยทัศน (share vision) ที่เกิดจาก การ
กําหนดรวมกันของสมาชิกในองคการแมจะตองใชเวลาก็ตาม     
               4.2 องคประกอบท่ีเปนแนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร (strategic map means) 
                      องคประกอบที่เปนแนวทางของแผนท่ียุทธศาสตร  ไดแก ยุทธศาสตร  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร   
การควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินผลยุทธศาสตร จากขอคนพบไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว       
อภิปรายผลไดดังน้ี 

 



 253 

 4.2.1  ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางความเขมแข็งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  อภิปรายในภาพรวม
ไดดังน้ี ซึ่งจะเห็นไดวาภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยทั่วๆไปน้ัน มีภารกิจที่สําคัญ 4 ประการ คือ การสอนหรือ  การ
ผลิตบัณฑิต การสรางความรูใหมและใชความรูผานการวิจัย การใหบริการชุมชน/สังคม และการทะนุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม (กฤษณพงศ  กีรติกร, 2550; สมเจตน ภูศรี, 2552) นอกจากน้ีแลวมหาวิทยาลัยราชภัฏยังเปน
มหาวิทยาลัยพิเศษที่กฎหมายคือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดภารกิจสําคัญไวเพ่ิมเติม
อีก 3 ประการในการดําเนินงาน คือ การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการถายทอดเทคโนโลยี  (นิเชต  สุนทรพิทักษ, 2550; เรืองชัย ทรัพยนิรันดร; ศุภลักษณ วิริยะ
สุมน, 2547) ทั้งหมดเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุตองดําเนินการ
โดยเฉพาะอยางย่ิงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุซึ่งเปนมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ยังไมศักยภาพและความเขมแข็ง
ในทุกภารกิจหลัก จําเปนที่จะตองมียุทธศาสตรสรางความเขมแข็งของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549ก)ไดเสนอไววา เพ่ือมิใหการขยายตัวอยางรวดเร็วของสถาบันอุดมศึกษา
ประสบปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงควรสรางความเขมแขงใหสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหเกิดการ
ประหยัดจากขนาด (economy of scale) และสามารถผานพนวิกฤติการณเชิงปริมาณอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากน้ียังสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ค) ที่เสนอวาคุณภาพเปน
เรื่องหลักในการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและความ
คาดหวังขององคการท่ีเก่ียวของตอการอุดมศึกษา คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษามาจากคุณภาพบุคลากร 
หลักสูตร ผูเรียน รวมทั้งระบบสนับสนุนพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมทางวิชาการของแตละสถาบันการพัฒนา
คุณภาพจึงตองทําในระดับสถาบันและเปนระบบ ซึ่งจะอภิปรายผลในแตละยุทธศาสตรดังน้ี 
            4. 2.1.1 ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง     เน่ืองจากผลผลิตที่สังคมคาดหวังตอมหาวิทยาลัยคือบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามกระบวนการผลิตของ
มหาวิทยาลัยซึ่งถาหากมหาวิทยาลัยสามารถผลิตที่มีคุณภาพตามที่สังคมตองการก็ยอมจะสามารถที่จะสราง
ศรัทธาและความเชื่อมั่น ความนิยมตอมหาวิทยาลัยได ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและ
ประสิทธิภาพในการบริหาร คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน โดยเนนสรางคนดีมีคุณธรรมนําความรูเชิดชู
วัฒนธรรมที่ดีงาม  สอดคลองกับความตองการของสังคม ประเทศชาติ สอดคลองกับรัชนา ศานติยานนท (2544) 
ที่เสนอวา เปาหมายหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัย ไดแก การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ 
และการสนองตอบความตองการของสังคม และสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549ก)   
ที่กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตเปนมาตรฐานแรกวา บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และยัง
สอดคลองกับ กฤษณพงศ  กีรติกร (2550) ที่เสนอวา ปญหาของการอุดมศึกษาไทยที่สังคมและคนที่อยูในแวดวง
การศึกษาหว่ันวิตกและจับตามองมาตลอดคือเรื่อง “ผลผลิตบัณฑิต” เน่ืองจากบัณฑิตในปจจุบันจบออกไปแลวมี
เสียงสะทอนจากนายจางวาทํางานไมเปน ไดงานแตไมตรงกับสาขาท่ีเรียน ถูกจางเงินเดือนตํ่ากวาวุฒิตลอดจน   
ตกงานมหาวิทยาลัยเนนการผลิตในเชิงปริมาณนําหนาคุณภาพรวมถึงปญหางบประมาณสําหรับมหาวิทยาลัย 
คุณภาพอาจารยผูสอนที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต ประเด็นปญหาและอุปสรรคเหลาน้ีจะมีแนวทางแกไขอยางไร 
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เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีคุณภาพและสามารถแขงขันไดมุมมองผูนําทางการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาและแนวทางพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะ คุณภาพบัณฑิต” จะเปนเข็มทิศช้ีอนาคต
การศึกษาของไทย สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551ค) ที่เสนอไววาสิ่งที่ตองพัฒนาคือ
สถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากลสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เปนแหลงพัฒนาและบริการวิชาการวิชาชีพช้ันสูง โดยจะตองเนนสรางคนดีมีคุณธรรมนําความรูเพ่ือ
จะนําไปสูการพัฒนาสังคมที่ดี  ยังสอดคลองกับจิรณี  ตันติรัตนวงศ (2551) ที่เสนอวา การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เปนประเด็นสําคัญที่ถูกกําหนดไวในแผนพัฒนาตางๆ ทั้งในระดับชาติและระดับสถาบันการศึกษาทุกยุคทุกสมัย 
ไมวาจะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการอุดมศึกษา แผนดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับปจจุบัน ซึ่งสาระสําคัญลวนมุงหวังใหบัณฑิตเปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม สามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข เปนทรัพยากรมนุษยที่เปนรากฐานการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน นอกจากน้ีแลวยังสอดคลองกับ     
สุเมธ แยมนุน (2551) ที่เสนอวากลไกที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ คือ การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน โดยมีอาจารยผูสอนเปนองคประกอบสําคัญที่มีสวนทําใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันอาจารยผูสอนจึงตองเปนผูที่มีศักยภาพสูงในการใฝหาความรู มีทักษะการสื่อสารและ
สามารถถายทอดความรูแกผูอื่นใหเขาใจได มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกลูกศิษย และสอดคลอง
กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดดมศึกษา (2552) ที่เสนอวาการที่สถาบันอุดมศึกษาจะใหมีคุณภาพสมบูรณ
พรอมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และเปนผูนําสังคมที่ดีไดสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุขตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจน
มาตรบานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ที่ไดกําหนดคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและ
พลโลก โดยเปาหมายของการจัดการศึกษาอยูทีการพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข มีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่กําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตดังน้ี “บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ทั้งน้ีในการสรางระบบผลิตที่มีคุณภาพไดน้ันจําเปนที่จะตองอาศัยการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของสถาบันการศึกษาทุกแหง 
  4.2.1.2 ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการวิจัย มีประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิด
ประโยชนและประสิทธิภาพในการบริหาร คือ สงเสริมการวิจัยอยางหลากหลายโดยมุงเนนการวิจัยสถาบัน การ
วิจัยองคการ  การวิจัยการเรียนการสอนและการวิจัยในทองถ่ินเพ่ือสรางความเขมแข็งใหทองถิ่น ชุมชน นับวามี
ความสําคัญเน่ืองจากการวิจัยจะเปนฐานองคความรูในการพัฒนาและสิ่งที่สําคัญ คือ เรื่องของระบบการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เน่ืองจากเปนจะปจจัยสําคัญตอภารกิจดานการวิจัยสอดคลองกับ จรัส สุวรรณเวลา 
และคณะ (2534) ที่เสนอวา การบริหารการวิจัยมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การกําหนด
ทิศทาง การจัดลําดับความสําคัญ การจัดสรรทรัพยากร การปรับระเบียบและระบบ ตลอดจนการดําเนินงานและ
การจัดการตางๆมีสวนในการทําวิจัยหรือพัฒนาการวิจัยกาวหนาไปตามเปาหมายหรือทําใหหยุดชะงัก หรือแมแต
ถอยหลัง และไดเสนอไวอีกวา การจัดสรางองคกรบริหารและการจัดการเพื่อเปนการตอบสนองความจําเปนใน
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การบริหารงานวิจัย จึงตองมีโครงสรางองคการท่ีจัดขึ้นเปนฐานในการปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ดังกลาวทุกระดับ และมีการบริหารงานที่ผูวิจัยทํางานไดคลองตัว บุกเบิกแนวทางที่คนพบข้ึนมาใหมได มีการ
จัดการและเนนที่ผลงานเปนสําคัญและมีกลไกการติดตาม ตลอดจนมีมาตรการในการรักษาคุณภาพของ
ผลการวิจัยดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นการวิจัยที่จําเปนคือการ
วิจัยในพื้นที่หรือทองถ่ินของตัวเองจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน สอดคลองกับเสถียร ยุรชัย (2550)    
ที่เสนอวา การทําวิจัยโดยเอาพ้ืนที่เปนตัวต้ังอยูจะเปน 2 หรือ 3 จังหวัด ประเด็นวิจัยอาจจะเปนการวิจัยในเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากร ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชนและศักยภาพชุมชน 
ประวัติศาสตรทองถ่ิน คนหาวามีใครทําอะไรเดนบาง ไมวาจะเปนการทํามาหากิน ทํากับขาว ทําขนม ศิลปะ 
หัตถกรรม ธุรกิจ หรืออะไรอื่น ถาทุกราชภัฏทําเราจะมี “แผนที่ทุนไทย” หรือ แผนที่ความดีของไทย” ทั้งแผนดิน
เอาไปใชเปนทุนการพัฒนาทุกๆดานราชภัฏจะกลายเปนแหลงขอมูลเพ่ือการศึกษาและพัฒนา การท่ีราชภัฏไปวิจัย
โดยเอาพ้ืนที่เปนตัวต้ังจะทําใหราชภัฏรูจักแผนดินไทย และสอดคลองกับ นิเชต  สุนทรพิทักษ (2550) ที่ไดเสนอ
ไววา เน่ืองดวยที่ต้ังของสถาบันราชภัฏกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศมุงอํานวยการใหเกิดความสะดวกแก 
ผูอยูในภูมิภาคที่จะไดมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเปนบัณฑิตในสถาบันที่อยูใกลบานประหยัด
คาใชจาย มีความเปนไปไดสูงและสรางความผูกพันระหวางสถาบันการศึกษากับทองถ่ิน นักศึกษาสามารถนํา
เรื่องที่ศึกษาไปพัฒนาทองถ่ินไดและเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวก็ไดเปนกําลังหลักในการพัฒนาถิ่นฐานของตนเอง
ใหเจริญกาวหนาตอไป งานวิจัยของสถาบันราชภัฏจึงควรเนนขอมูลพ้ืนฐานของทองถิ่นในจังหวัดที่มีอยูในพ้ืนที่
บริการหรือพ้ืนที่รับผิดชอบของสถาบันราชภัฏน้ันๆ นอกจากน้ียังสอคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2543) ที่เสนอวา อุดมศึกษาไทยจะตองแสดงถึงความมี “คุณภาพ” ดวยการเปน “ประชาคมแหงการ
สรางความรู และองคกรแหงการเรียนรู” ที่มีขีดความสามารถในการคนควาวิจัยสรางองคความรูใหมทั้งเพ่ือพัฒนา
สังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

4.2.1.3  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการใหบริการวิชาการแกสังคมซึ่งเปนภารกิจหลัก   
1 ใน 4 ประการของมหาวิทยาลัยทุกแหงที่ตองดําเนินการ มีประเด็นสําคัญที่คนพบท่ีจะเกิดประโยชนและ
ประสิทธิภาพในการบริหาร คือ สงเสริมการศึกษาวิเคราะหวิจัยแบบมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ซึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเขมแข็งตองอาศัยการสรางความเขมแข็งในทุกดานโดยเฉพาะดานการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมจะสงผลตอความเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง เน่ืองจากภารกิจ       
ที่สําคัญน้ีจะเก่ียวของกับชุมชนและสังคมโดยตรง หากทําใหภารกิจน้ีเขมแข็งยอมสงผลตอการพัฒนาตอชุมชน 
สังคมและทองถ่ิน สอดคลองกับ ไพฑูรย สินลารัตน (2548) ที่เสนอวา การจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัยใน
ชุมชนแลวนําความรูออกเผยแพรหรือบริการชุมชน และอนุรักษวิถีชีวิตที่ดีงาม วัฒนธรรมที่ดีใหคงอยูเปน
แนวทางที่ควรจะเนนในการจัดการศึกษา และสอดคลองกับไพเราะ  ไตรติลานันท (2549) ไดเสนอไววา ใน
สถานการณประสบปญหาวิกฤตการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทเพ่ือมีสวนรวมในการแกปญหา
ดังกลาว จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่งอาจกลาวไดวามหาวิทยาลัยราชภัฏคือความหวังหน่ึงของสังคมและการ
ประกาศปณิธาน “สนองพระราชปณิธานสืบสานพระราชดําริในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น” เพราะ   
ความเจริญหรือความเสื่อมของทองถิ่นคือตัวช้ีวัดที่ชัดเจนจนถึงระดับการพัฒนาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏตอง
สามารถเช่ือมโยงการปฏิบัติหนาที่ทุกดานลงสูการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น และสอดคลองกับ 
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เสถียร  ยุรชัย (2550) ที่เสนอวา ภายในไมก่ีปขางหนาทุกตําบลท้ัง 7,000 กวาตําบล จะสามารถทําวิจัยเรื่องของ
ชุมชนของตนเอง ทําแผนแมบทชุมชนและพัฒนาอยางบูรณาการ หลุดพนความยากจนได มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สามารถสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยสรางวิทยากรกระบวนการซึ่งมีอยูบางแลวใหเพ่ิมมากขึ้น ออกอบรม
ชุมชนใหชุมชนเปนแหลงความรูใหชุมชนเขมแข็งพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน มีศักด์ิศรี จะเปนคุณูปการตอ
ประเทศชาติที่ยิ่งใหญมาก และยังสอดคลองกับ นิเชต  สุนทรพิทักษ (2550)  ที่เสนอวา สถาบันราชภัฏตองเปน
กําลังทางวิชาการใหแก อบจ. อบต. และองคการทองถ่ินเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง สวนทิศทางและนํ้าหนักในการ
ใหบริการทางวิชาการน้ัน ยอมขึ้นอยูกับสภาพปญหาของแตละชุมชนซึ่งยอมรูไดจากการทําวิจัยของสถาบันใน
รูปแบบตางๆ ผลการวิจัยของสถาบันจะเปนตัวบงช้ีและบอกทิศทางของการใหบริการทางวิชาการ ถาผลของการ
วิจัยยิ่งชัดเจน ถูกตองและครอบคลุมพ้ืนที่บริการใหไดมากเพียงใด ก็ยิ่งจะทําใหการบริการทางวิชาการแกชุมชน  
มีประสิทธิภาพมากเพียงน้ัน  
                 4.2.1.4  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น มีประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและ
ประสิทธิภาพในการบริหาร  คือ สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือคนหา เทคโนโลยีพ้ืนบานผสมผสานกับองคความรู
สากลไปถายทอดใหกับประชาชนและหนวยงานในเขตพ้ืนที่การใหบริการ  ซึ่งมีความสอดคลองกับทรงพล 
โสภณ  (2546) ที่กลาววา สถาบันราชภัฏจะสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหมมาใชใหมีศูนยรวมภูมิปญญา
ทองถ่ินและเรงรัดการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน และยังสอดคลองกับ นิเชต สุนทรพิทักษ (2550) ที่กลาววา 
สถาบันราชภัฏตองพัฒนาตัวเองใหมีความพรอมในบุคลากร สถานที่อุปกรณและกิจกรรมการศึกษา โดยการวิจัย
และการฝกอบรม เพ่ือชวยใหคนในชุมชนสามารถพัฒนาคนใหมีความรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทันสมัย และสอดคลองกับ ศุภลักษณ วิริยะสุมน (2547) ไดเสนอวาระปฏิบัติในการปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีดังน้ี พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานแลวนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาผสมผสานใหเหมาะสมกับทองถิ่น  
สอดคลองกับ เพชรสุดา ภูมิพันธุ (2549) ที่เสนอวา  ควรกําหนดเปาหมายเพ่ือใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงและใช
เทคโนโลยีได วางแผนพัฒนาเทคโนโลยีของหนวยงานเพ่ือเอื้อตอการพัฒนาทองถิ่น สรางระบบเพ่ือเช่ือมโยง
เครือขายความรูและขอมูลทองถิ่นสูทองถ่ินประสานงานการผลิตผลงานสําเร็จรูปทางเทคโนโลยีสูการใช และ
ติดตามผลการคนควาพัฒนาและการใชเทคโนโลยีตามความตองการของทองถ่ิน นอกจากน้ีประเด็นสงเสริม
โครงการนํารองนอมนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสูการเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น นับวา
มีความสําคัญย่ิงตอมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับโปรดเกลาฯพระราชทานนามจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งนับวาเปนเกียรติอันสูงยิ่งของชาวราชภัฏทุกคนที่จะตองนอมนํามาปฏิบัติ 
สอดคลองกับ นภดล พูลสวัสด์ิ (2551) ไดเสนอวา กลยุทธดานการนอมนําหลัก แนวคิด ทฤษฎีและโครงการตางๆ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริลงสูการปฏิบัติในทองถิ่น มีหลักการ คือ นอมนํานําหลัก แนวคิด ทฤษฎีและโครงการ
ตางๆอันเน่ืองมาจากพระราชดําริลงสูการปฏิบัติในทองถิ่นโดยเผยแพรใหนําไปประยุกตใชอยางกวางขวางและ
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ สอดคลองกับ เสถียร ยุรชัย (2550)  ที่กลาววา ชาวราชภัฏทั้งมวลจักไดภาคภูมิใจและพรอมใจกัน
ปฏิบัติหนาที่สนองพระมหากรุณาธิคุณอยางสุดความสามารถ โดยรวมกันทํางานเพ่ือประชาชนสืบสานพระราช
ปณิธาน 
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                           4.2.1.5  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทุกแหงรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและ
ประสิทธิภาพในการบริหาร คือ สงเสริมและประสานทองถิ่นนําภูมิปญญามาใชในการเรียน มีการผสมผสานหรือ
สอดแทรกในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (2549ก) ที่เสนอวา ตัวบงช้ีที่สําคัญ (4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานพัฒนา เผยแพร 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใช
ศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสมเพ่ือประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และสอดคลอง
กับ นภดล พูลสวัสด์ิ (2550) ที่เสนอวา กลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หลักการ คือ มุงบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมของชาติ โดยผสมผสานหรือสอดแทรกในการเรียนการสอน 
การวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือประโยชนในการอนุรักษและพัฒนาทองถ่ินและสังคมและยังสอดคลองกับ 
นิเชต  สุนทรพิทักษ (2550) ที่เสนอวา สถาบันราชภัฏในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน จึงตอง
ทําหนาที่ในการบํารุง อนุรักษและสืบทอดสิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นไวอยางดีที่สุดทุกคณะวิชาลวนยอมมี
กิจกรรมท่ีโยงใยไปถึงทองถิ่นไดทั้งสิ้น  และสอดคลองกับ พงศธร สิงหพันธ (2551) และสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2551ค) ไดเสนอไวอยางสอดคลองวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต
ในบริบทของสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน มีมาตรการท่ีสําคัญคือ จัดกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับ และ
ประเภทการศึกษาโดยบูรณาการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการรักษา      
ภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของความเปนไทยไวในหลักสูตรหรือรายวิชาเพ่ือใหผูเรียน
สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4.2.1.6 ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
มีประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในการบริหาร  คือ ควรรณรงคปลูกฝงจิตสํานึก และ
บูรณาการไวในหลักสูตรการเรียนการสอน และใหความรูกับชุมชนเรื่องความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติให
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเรืองชัย ทรัพยนิรันดร (2544) ที่เสนอประเด็นการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดย
การจัดทําโครงการวิจัยลุมนํ้าของสถาบันราชภัฏแตละแหงซึ่งจะเปนการเช่ือมตอประวัติศาสตรชาติไทยที่สถาบัน
ราชภัฏทุกแหงควรรวมมือกันทํา ทั้งยังเปนการถายทอดความรู ความเปนไทยเอาไวใหศึกษาคนควากันตอไปใน
ประเด็นตางๆอยางตอเน่ือง และสรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนไทยรักแมนํ้าลําคลองตอไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุด  
และยังสอดคลองกับทรงพล โสภณ (2546) ที่เสนอวา สถาบันราชภัฏมีเปาหมายท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนการสรางจิตสํานึกความเปนไทย      
ภูมิปญญาไทย และหวงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยังสอดคลองกับ ศุภลักษณ  วิริยะสุมน (2547) 
เสนอไววา วัฒนธรรมการปฏิบัติที่ควรเสริมสรางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีสวน
รวมในการดูแลรักษา พัฒนา ตลอดจนเผยแพรขอคิดเห็น มาตรการปองกันและแนวทางแกปญหาสิ่งแวดลอมและ
ควรสรางจิตสํานึกและความรูสึกรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกนักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชน และสอดคลองกับพิกุล ภูมิโคกรักษ (2550) ที่เสนอวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงเสริมประชาชนใน
ทองถ่ินใหความสําคัญและใหความรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหไดรับการดูแล 
และฟนฟูอยางยั่งยืน  
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                4.2.1.7 ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู                                 
ประกอบดวยยุทธศาสตรที่สําคัญ 2 ยุทธศาสตร คือ  สรางระบบการผลิตครูที่มีประสิทธิภาพ  และพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและประสิทธิภาพใน
การบริหาร  คือ จัดใหมีศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือทําหนาที่ศึกษาวิจัย และใหบริการวิชาการแก             
ผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับทรงพล โสภณ (2546) ที่เสนอไววา สถาบันราช
ภัฏจะพัฒนาใหเปนศูนยพัฒนาครู เปนแหลงพัฒนาครูตนแบบและจะสรางเครือขายการผลิตครูโดยมีเปาหมายที่
จะผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะใหมีความรู คุณธรรมและไดมาตรฐาน สอดคลองกับแผนพัฒนาครู จะพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาใหตรงตาม พระราชบัญญํติการศึกษาแหงชาติ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การฝกอบรมและการฝกฝนประสบการณวิชาชีพครู และสอดคลองกับเพชรสุดา ภูมิพันธุ (2549)  
ที่เสนอวา การผลิตครูและสงเสริมวิทยะฐานะครู ควรมีแผนงานโครงการพัฒนาหนวยงานผลิตครูและพัฒนาครู
ใหมีความเปนเลิศทางวิชาชีพครูเพ่ือเปนที่พ่ึงของทองถิ่น และยังสอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2551ค) ที่เสนอวา จะตองพัฒนาและฟนฟูใหสถาบันผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพ
ในการผลิตครูที่เขมแขงมากขึ้น ครูทุกคนมีจิตวิญญาณความเปนครู มีความตระหนักในวิชาชีพ มีวิสัยทัศน          
มีความรู ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
สอดคลองกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาและความตองการของประเทศ รวมท้ังจะตองผลิตครูคณาจารย    
ในปริมาณที่เพียงพอที่จะจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลนในทุกระดับ/ประเภท 
สอดคลองกับ พงศธร สิงหพันธ (2551) ที่เสนอวา การพัฒนาครูมืออาชีพ ประกอบดวยยุทธศาสตรเชิงรุกไดแก 
มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหคณะครุศาสตรเปนศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนฐานการ
พัฒนาการเรียนรู มีหนาที่ดําเนินการวิจัยและคนควาพัฒนาวิชาชีพครูไดอยางครบวงจร สามารถผลิตและพัฒนา
ครูไดอยางมีคุณภาพ โดยเปนแหลงคนควา วิจัยที่สามารถคนหาความรูได เปนศูนยฝกอบรม สาธิต และ
ดําเนินการเผยแพรไปยังสถานศึกษาและชุมชน นอกจากนี้ศูนยดังกลาวยังทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานงาน
เครือขายสรางความรวมมือกับเขตพ้ืนที่ โรงเรียนและองคการวิชาชีพครู 
                    4. 2.2  ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งใน 
และตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  

ยุทธศาสตรสรางความรวมมือการถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอ่ืนทั้งในและตางประเทศ
โดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  มีประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในการ
บริหาร คือ สงเสริมการใชศักยภาพทางวิชาการในการผลิตบุคลากรรวมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในจังหวัด พ้ืนที่
ใกลเคียงใหเปนรูปธรรมจะเห็นไดวาแนวนโยบายดังกลาวสอดคลองกับทบวงมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายสงเสริม
สนับใหสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตางๆในพื้นที่เดียวกันมีการใชทรัพยากรรวมกันภายใตหลักการ    
“พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการใชประโยชนจากการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือประหยัดคาใชจาย” โดยเริ่มจาก
ภายในจังหวัดเดียวกันรวมทํากิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใชบุคลากรสายอาจารยรวมกัน เปดสอน
หลักสูตรตางๆการจัดทําหลักสูตร บทเรียน ตํารา สื่อการสอน การทําวิจัยและการพัฒนางานวิจัย และการใช
หองสมุด เครื่องมือ-อุปกรณ  หองปฏิบัติการ อาคารสถานที่รวมกัน ตลอดจนการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวาง
สถาบันและการเทียบโอนหนวยกิต เมื่อสามารถดําเนินการรวมกันในจังหวัดเดียวกันแลว จึงจะขยายผลไปใน
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จังหวัดเคียงในภูมิภาคเดียวกัน ในภูมิภาคอื่น และในระดับประเทศตอไป(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2546) นอกจากน้ี
ทบวงมหาวิทยาลัย (2546) ยังไดเสนอแนวทาง/แผนงาน/โครงการการพัฒนาที่สําคัญสําหรับแผนระยะยาว 15 ป
ในการพัฒนาอุดมศึกษาไวขอหน่ึงวา การสรางเครือขายเพ่ือใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่อยู
ในจังหวัดเดียวกันและยังไดกําหนดยุทธศาสตรการผนึกกําลังและการมียุทธศาสตรที่รวมในการจัดการความ
รวมมือกับตางประเทศอีกดวย สอดคลองกับ   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549ก) ไดเสนอไววา เพ่ือมิให
การขยายตัวอยางรวดเร็วของสถาบันอุดมศึกษาประสบปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    จึงควรสรางความ
เขมแข็งใหสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) และสามารถผานพน
วิกฤติการณเชิงปริมาณอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยวิธีการตางๆ เชน การใชปญญาเชิงพ้ืนที่และ
ภูมิศาสตรโดยสรางเครือขายและรวมสถาบันอุดมศึกษาในระดับจังหวัดและภูมิภาคปญญาเชิงหลักสูตร 
นอกจากน้ีแลว ยังสอดคลองกับผลการศึกษารูปแบบการกําหนดแผนที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ไมเนน
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาแหงใหมที่เต็มรูปแบบ แตเปนการ บูรณาการทางการจัดการศึกษาในรูปแบบตาม
ความเหมาะสม คือ การหลอมรวม (amalgamation) ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดหรือพ้ืนที่เดียวกันเปน
สถาบันอุดมศึกษาแหงใหม การยุบรวม (unification) สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะสาขาวิชาที่
คลายคลึงกันหรือภายใตสังกัดเดียวกันจัดต้ังเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงใหม การใชเครือขาย (university network) 
ในการรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและระหวางประเทศ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2546) 
สอดคลองกับพีระศักด์ิ วรฉัตร (2550) ที่เสนอวา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรสราง       
ความเขมแข็งในการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในและตางประเทศเพ่ือการแขงขันและความ       
อยูรอด 
    4. 2.3  ประเด็นดานสรางการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย   

4. 2.3.1 ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการสถาบัน ประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะ
เกิดประโยชนและประสิทธิภาพในการบริหาร  คือ เสริมสรางใหผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนมีแนวคิดการบริหาร
สมัยใหม ที่ยืดหยุน ปรับตัว และพรอมรับการเปล่ียนแปลง  จะเห็นไดวาขอคนพบดังกลาวมีความสอดคลองกับ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550ก) ไดเสนอวา คุณสมบัติของอธิการบดีจะเปนบุคคลภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยก็ได คุณสมบัติที่สําคัญของอธิการบดี 3 อันดับแรก คือ การเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนําและ
เปนที่ยอมรับทางวิชาการ และเปนผูอุทิศเวลา การเปนอธิการบดีจะตองเปนนักบริหารมืออาชีพ และเปนนัก
จัดการที่ดีเปนอันดับแรก และอธิการบดีจะตองเปนผูที่มีคุณธรรมและเปนผูที่รูระบบงานในมหาวิทยาลัยเปนอยาง
ดีซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีจะนํามาซึ่งการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับรัชนา 
ศานติยานนท (2544) ที่ไดเสนอไววา อธิการบดีตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนํา เปนที่ยอมรับทาง
วิชาการ อุทิศเวลาและมีความสามารถในการบริหาร  นอกจากน้ีแลว การไดมาซึ่งอธิการบดีที่มีคุณสมบัติขางตน
ดังที่กลาวมาน้ัน หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แลวก็พบวาไมไดกําหนด
คุณลักษณะของอธิการบดีไวขางตนเพียงแตบัญญัติไวกวางๆ  ถึงคุณสมบัติของอธิการบดีในมาตรา 28                
วาคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซึ่ง
ตองคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 1) เปนผูมีความรูความชํานาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย และเปนที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายในทองถิ่นที่มี
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สวนเก่ียวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย สวนในมาตรา 29 ก็เปนการกําหนดคุณวุฒิและประสบการณในการ
ทํางานเทาน้ัน ดังน้ัน มีความจําเปนในการที่จะตองสรางเสริมกระบวนทัศนของผูบริหาร ใหมีคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะที่ดีดังกลาว สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550ก)  ที่เสนอวา สถาบันอุดมศึกษา
จําตองปฏิรูปตนเองท้ังดานคุณภาพการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือเขาสูมาตรฐานโลกซึ่ง
จําเปนตองใชงบประมาณในการลงทุนสูงมีหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยซึ่งจัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอเน่ืองกันมาต้ังแตป 2542 เพ่ือเตรียมการและพัฒนาผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
มหาวิทยาลัย นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550ค) ที่เสนอวา ผูบริหารระดับกลางซึ่งเปน
กลไกสําคัญในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนผูรอบรูและมีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ และมี
ทักษะในการบริหารจัดการเฉพาะดาน เพ่ือใหสามารถนําพาสถาบันอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศทางวิชาการและ
พ่ึงพาตนเองไดในระยะยาว และสอดคลองกับ Hoy  and  Miskel (2001) ที่เสนอไวอยางนาสนใจวา การเปนผูนํา
และการมีภาวะผูนํามีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะวาสิ่งเหลาน้ีจะสนับสนุนเปนหลักยึดเหน่ียวที่จะกําหนดนํา
ทางในการเปล่ียนแปลงในภาระหนาที่ความรับผิดชอบเพ่ือความมีประสิทธิผลของการองคการ ดังน้ัน การเปน
ผูนําที่ดีตองไดรับการเสริมสรางใหมีทักษะการบริหารจัดการเพ่ือการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารองคการสอดคลองกับ วิโรจน สารรัตนะ (2548ค) ที่เสนอวา การบริหารเปนกระบวนการท่ีสามารถเรียนรู
ไดไมจําเปนตองมีมาแตกําเนิด น่ันคือ การพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาดูจะมุงเนนการเสริมสรางความเปน    
ผูมีวิสัยทัศนเพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารงานขององคการไดอยางถูกตองและความเปนผูมีภาวะผูนําในการจูงใจ
หรือกระตุนใหผูอื่นปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการเสริมสรางเพื่อรูกฎระเบียบ
หรือขอบังคับตลอดจนหลักการที่ขาดความยืดหยุนและไมทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม                   
ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางเสริมกระบวนทัศนของผูบริหารดังกลาว  

4. 2.3.2  ยุทธศาสตรดานการปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารงาน   
                                            (1) ดานการบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
ตางก็เปนมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบมีความเปนนิติบุคคลสามารถบริหารจัดการไดเองในทุกเรื่อง เน่ืองจากมีการ
กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 36 ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปน      
นิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทางตาม  
มาตรา   21 ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปน
ของตนเองมีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยการจัดต้ังสถานศึกษานั้นๆ อยางไรก็ตามในการบริหารงานทั่วไปมีประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิด
ประโยชนและประสิทธิภาพในการบริหาร คือ สนับสนุนทําการวิจัยตลาดเพ่ือหากลุมลูกคา เขาโดยใชเทคนิค 
วิธีการที่หลากหลาย มียุทธศาสตรเรงดวน ที่เขาถึงนักเรียนและผูปกครองเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา ซึ่งหมายถึง
งบประมาณและความอยูรอดของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2548, อาง
ถึงใน สมเจตน ภูศรี, 2552)  ที่เสนอวา การจัดการและการบริหารงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 
21 น้ัน มหาวิทยาลัยจะตองมีความยืดหยุน เนนวีการและกระบวนการดําเนินงานใหม ดําเนินการโดยอาศัยทักษะ
เชิงประกอบการ (entrepreneurship) มากขึ้น มหาวิทยาลัยจําเปนจะตองบริหารจัดการงบประมาณเชิงธุรกิจ และ
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ควรจะอยูในสถานการณของการตลาด และยังไดเสนออีกวา ควรนําการตลาดมาใชในการวางแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย และยัง สอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล (2544) ที่เสนอวา กลยุทธทางการตลาดเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ยิ่งของการวางแผนการตลาด ทั้งน้ีก็เพราะเราไมอาจจะหลบหลีกการแขงขันได การแขงขันทําใหเราตองมีสิ่งที่เรา
เสนอขายที่แตกตางและเหนือกวาคูแขงโดยตลอด สอดคลองกับ kotler (1994 อางถึงใน  สมเจตน ภูศรี, 2552) ที่
กลาวไววา เหตุผลความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองใชการตลาดเพราะจํานวนนักศึกษาที่จะเขาศึกษาใน
สถาบันของตนลดลงแตตนทุนการศึกษาเพ่ิมขึ้น การตลาดทําใหสถาบันเหลาน้ันสามารถกําหนดตลาดเปาหมาย
ของตนไดดีขึ้น ชวยใหมีการปรับปรุงการสื่อสาร การสงเสริมการตลาด  การตอบสนองความจําเปนและความ
ตองการของนักศึกษาไดเหมาะสมและดีขึ้น  
                                            (2) ดานบุคลากร  ประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและประสิทธิภาพใน  
การบริหาร คือ จัดทําแผนอัตรากําลังใหชัดเจน โดยมีระบบการสรรหาบรรจุบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปน
ที่ยอมรับมาเสริมความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยเปนหลัก
สอดคลองกับรัชนา ศานติยานนท  (2544) ที่ไดเสนอไววา การบริหารงานบุคคลตองมีการเสริมสรางความโปรงใส
และความยุติธรรมโดยประกาศกฎระเบียบที่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การกําหนดคาตอบแทน      
การประเมินผลงาน สวัสดิการและการพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับ ไพฑูรย  สินลารัตน (2546) ที่เสนอวา       
การบริหารงานบุคคลในระบบอุดมศึกษาหรือระบบมหาวิทยาลัยน้ันมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากระบบราชการ
ตรงที่จุดเนนหรือเปาหมายของการบริหารบุคคลอยูที่ความเปนเลิศหรือความกาวหนาทางวิชาการดังน้ันจึงตอง
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับเปาหมายดังกลาว น่ันคือ ตองเลือกคนที่มีคุณภาพสูงพอท่ีจะทํางานวิชาการ
เพ่ือพัฒนางานวิชาการได ดังน้ันการเลือกและคัดสรรจึงตองใหไดคนตามแผนงานที่เราวางไวอยางแทจริง         
และตองใหไดคนที่มีความสามารถแทจริงดวย  นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับทรงพล โสภณ (2546) ที่เสนอวา   การ
จัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ มี 5 กลยุทธ คือ การสรรหาและคัดเลือกอาจารย การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเสริม การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาบทบาทหัวหนางาน และการพัฒนาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  
สอดคลองกับ   สุกัญญา โฆวิไลกู (2547) ที่เสนอวา ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ คือ อาจารย 
ดังน้ันวัฒนธรรมองคการและสิ่งแวดลอมภายในสถาบันจะมีความเปนวิชาการสูง การบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษาคงใชหลักการและกระบวนการ คือ ครอบคลุมเรื่องการวางแผนกําลังคน การสรรหาและ
คัดเลือกการบรรจุแตงต้ัง การบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเล่ือนตําแหนง ระเบียบวินัย ผลตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่นๆ สอดคลองกับพีระศักด์ิ วรฉัตร 
(2550) ที่เสนอวา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเรงพัฒนาคณาจารยและพนักงานรองรับการ
เปนนิติบุคคลที่ตองชวยเหลือตัวเองใหไดมากที่สุด  
                                         (3) ดานงบประมาณ  ประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและประสิทธิภาพ   ใน
การบริหาร คือ สนับสนุนใหมีนโยบายการตรวจสอบภายในที่ ชัดเจน เนนความโปรงใส ตรวจสอบได                
ซึ่งสอดคลองกับรัชนา ศานติยานนท (2544) ที่ไดเสนอไววา การบริหารจัดการดานการเงินและสินทรัพยตอง
โปรงใสและตรวจสอบได นอกจากน้ีแลวยังมีความสอดคลองกับสํานักงานสภาการศึกษา (2549) ที่เสนอวา การ
ปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหารจัดการ ระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวในเชิงปริมาณ 
ประมาณคร่ึงหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดเปนสถาบันอุดมขนาดเล็ก ซึ่งสวนใหญจัดการศึกษาในหลักสูตร
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ทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ดังน้ัน หนวยงานที่เก่ียวของควรคํานึงถึงอนาคตของสถาบันอุดมศึกษา
ขนาดเล็กเหลาน้ีทั้งในดานของเน้ือหาสาระเชิงวิชาการ การพัฒนาทางการเงิน และการบริหารจัดการ และการ
ปรับเปล่ียนไปสูการเปนสถาบันที่เนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภายหลัง และสอดคลองกับ กฤษณพงษ  
กีรติกร (2550) ที่กลาววา ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารมหาวิทยาลัยใหมในเร่ืองการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหมมีปญหามาก  ต้ังแตแผนการเงิน  คุณภาพการศึกษา บุคลากร ความโปรงใส การติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะอยางย่ิงมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลง  
                                         (4)  ดานวิชาการงานวิชาการนับวาเปนหัวใจของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ  
มหาวิทยาลัยที่เปนสถาบันอุดมศึกษา ประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในการบริหาร  
คือ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหนําไปใชในการปฏิบัติงานในทุกมิติ
ทุกหนวยงานทุกกิจกรรมและภารกิจอยางจริงจัง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 9 วาดวยเรื่องของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะในมาตรา 48 ที่ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณาชน
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และยัง
สอดคลองกับ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องคการมหาชน] (2550) ที่เสนอวา การ
พัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยบูรณาการเขาไปสูวิถีการทํางานปกติไดในที่สุดและการดําเนินงานในทุกมาตรฐานยังไมมีการนําผล
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาใชในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและประเมิน
การปรับปรุงพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง  สอดคลองกับแนวคิดอํารุง จันทวานิช (2550) ที่วายุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแหงชาติ พ.ศ.2551-2555 ไดกําหนดยุทธศาสตรการจัดระบบ
การศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา โดยมีมาตรการท่ีสําคัญ คือ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก และสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2543) ที่กลาววา แนวทางการประกันคุณภาพพึงสะทอนหลักการและเปาหมายท่ีพึงประสงค
ของการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคตดวยหัวใจของระบบประกันคุณภาพที่ดี คือการใชระบบและกระบวนการ
ประกันคุณภาพในการสรางความเปนประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรูและตรวจสอบการทํางานของตนเอง
เพ่ือผูอื่นที่จะนําสูการเปนองคการเรียนรูที่ปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549ก) ที่เสนอไววา ตัวบงช้ีมาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา (3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง 
 4. 2.4  ประเด็นดานสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย        
                              ยุทธศาสตรสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิด
ประโยชนและประสิทธิภาพในการบริหาร คือ สนับสนุนใหมีแผนการประชาสัมพันธเชิงรุก และเชิงลึกอยาง
เขมขน มีระบบและตอเน่ือง เน่ืองการประชาสัมพันธเปนปจจัยหน่ึงที่จะทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมี
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ประสิทธิภาพและสรางความเช่ือมโยงสูสังคมใหรับรูรับทราบความเคล่ือนไหวตลอดจนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีความสอดคลองกับ Mays (1987) ที่เสนอวา นโยบายและแผนประชาสัมพันธเปนสิ่งที่จะชวยใหการ
ประชาสัมพันธทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี Keiser (1994) พบวา บทบาทของผูบริหารในการ
ประชาสัมพันธมีการพัฒนาข้ึนและสาระของการประชาสัมพันธยังเปนการบงช้ีถึงลักษณะของการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากการศึกษาการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุของสมชอบ 
ภูอินนา (2549) มีขอแสนอแนะวา  งานประชาสัมพันธถือวาเปนงานสําคัญที่ผูบริหารควรใหความสําคัญการ
ประชาสัมพันธ นอกเหนือจากการทําวารสารประชาสัมพันธแลว ควรเชิญผูปกครอง ผูนําชุมชนหรือผูมีสวน
เก่ียวของ เขารวมเปนคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธกับมหาวิทยาลัย และตองมีการปรับปรุงพัฒนา คือ การ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการจัดทําวารสาร เอกสาร หรือสิ่งพิมพในการเผยแพรขาวสาร
ความรู ใหไดขอมูลขาวสารท่ีสมบูรณ ครบถวนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตรงตามความตองการของผูใชบริการและ
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีจากการศึกษาของกานตชนก ดาบสมเด็จ (2543) ที่พบวา 
การดําเนินงานและปญหาดานการวางแผนประชาสัมพันธของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะมีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองแตดวยขอจํากัดดานงบประมาณ บุคลากร 
และการจัดการจึงทําใหการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับ เรืองชัย  ทรัพยนิรันดร (2544) ที่เสนอ
วา มหาวิทยาลัยราชภัฏตองมีการประชาสัมพันธกันในระดับนโยบายและปฏิบัติพรอมกันทีเดียว 

4.2.5 กลไกเรงรัดยุทธศาสตร อภิปรายในภาพรวมในประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและ
ประสิทธิภาพในการบริหาร  คือ ควรมีปรับปรุงโครงสรางองคการใหสัมพันธกับบริบทเพื่อการขับเคล่ือนองคการ 
จะเห็นไดชัดเจนวามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุยังมีโครงการสรางที่ไมชัดเจนมีการทับซอนในภารกิจหนาที่
จําเปนตองไดรับการปรับปรุงซึ่งสอดคลองกับ  ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2547)  ที่เสนอวาการเปลี่ยนแปลงใน
องคการ จะเปนกระบวนการการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมีจุดหมายเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคการ
หรือพัฒนาองคการใหกาวหนา โดยอาศัยการวิเคราะห และการจัดการวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัย
เทคนิคดานพฤติกรรมศาสตรและสังคมวิทยา ตลอดจนจนการขอคําปรึกษาจากนักพัฒนาองคการ เพ่ือกระตุนให
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีตองการและเปนรูปธรรมภายในองคการ และยังไดเสนออีกวา ปจจุบันองคการตางๆ นิยม
ใชวิธีการฝกอบรมพนักงานเปนเครื่องมือสําคัญ เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
ความจริงความคิดที่สําคัญในการพัฒนาองคการอีกประการหน่ึง คือ การปรับปรุงโครงสรางขององคการเพราะ
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงดานทรัพยากรมนุษยแลว โครงสรางขององคการจะตองถูกจัดใหมใหสอดคลองกับ
ระบบงานและพฤติกรรมใหมของบุคคล มิฉะน้ันการพัฒนาองคการจะไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดตามตองการ 
ซึ่งจะสูญเสียงบประมาณ ทรัพยากร เวลา และความรูสึกของผูเก่ียวของ ซึ่งการเปล่ียนแปลงจะดําเนินงานโดย
อาศัยเทคโนโลยีสังคม เชน การใหอํานาจ การจูงใจ การตัดสินใจ การสื่อสาร การบริหารความขัดแยง และการ
ทํางานเปนทีม เปนตน มาเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับหลักการบริหารที่ วิโรจน สารรัตนะ 
(2548ค) ไดเสนอวา โครงสรางองคการ (organization structure) เปนรูปแบบอยางเปนทางการท่ีแสดงถึงความมี
ปฏิสัมพันธและการติดตอสื่อสารหรือการประสานงานท่ีเช่ือมโยงงานของบุคคลหรือกลุมในองคการเพ่ือบรรลุ
จุดหมายขององคการ รูปแบบดังกลาวเกิดจากกระบวนการพัฒนาโครงสรางองคการที่เรียกวาการออกแบบ
องคการ (organization design) ซึ่งมีองคประกอบ 4 ประการดังน้ี  คือ 1) การออกแบบงาน 2) การจัดเปนแผนก

 



 264 

งาน 3) การจัดกลไกการประสานงานในแนวต้ัง  4) การจัดกลไกการประสานงานในแนวนอน ซึ่งโครงสราง
องคการน้ีมักแสดงใหเห็นในลักษณะที่เปนแผนภูมิองคการ (organization chart) ที่อาจแตกตางกันไปตามลักษณะ
และประเภทขององคการ แตโดยทั่วไปจะแสดงใหเห็นถึงตําแหนงหรือหนวยงานที่สําคัญขององคการ การจัด
กลุมตําแหนง สายการบังคับบัญชา และความสัมพันธของหนวยงาน  ซึ่งเปนภาพกวางๆ ไมแสดงรายละเอียดให
เห็นถึงวิธีการแบงงานออกเปนสวนๆ อันเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการออกแบบโครงสรางองคการดวย      
(Child, 1977 อางถึงใน Bartol et al., 1998)  จึงเปนหนาที่ทางการบริหารท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญ
ตรวจสอบเปนระยะๆ เพ่ือใหมั่นใจวา ในสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป โครงสรางองคการท่ีออกแบบไวแตเดิม 
ยังมีความเหมาะสมท่ีจะทําใหบรรลุจุดหมายขององคการไดหรือไม ทั้งน้ีการจัดองคการเปนหนาที่ทางการบริหาร
ที่สืบเน่ืองจากการวางแผน กลาวคือ เมื่อองคการจัดทําจุดหมายและแผนเชิงยุทธศาสตรแลวผูบริหารควรตอง
ออกแบบโครงสรางองคการเพ่ือใหการบริหารงานบรรลุจุดหมายและแผนเชิงยุทธศาสตรขององคการน้ัน การ
ออกแบบโครงสรางองคการเปนกิจกรรมที่ควรไดรับการตรวจสอบอยูเสมอ เน่ืองจากปจจัยที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางองคการเกิดขึ้นมากมาย การออกแบบโครงสรางองคการเปนกระบวนการของการ
ออกแบบงาน การจัดเปนแผนกงาน การจัดกลไกประสานงานท้ังในแนวต้ังและในแนวนอน โครงสรางน้ี          
มักแสดงใหเห็นเปนแผนภูมิองคการ กรณีการออกแบบงานกระทําไดหลายวิธี เชน การทําใหงานมีความงายขึ้น 
โดยแบงออกเปนสวนๆ ตามหลักการแบงงานกันทําตามความถนัด การหมุนเวียนในงาน การเพ่ิมเน้ืองาน และ
การเพ่ิมคุณคางาน กรณีการจัดเปนแผนกงาน สามารถจัดไดหลายรูปแบบ เชน การจัดตามหนาที่ การจัดตามสวน
งาน การจัดแบบผสม และการจัดแบบเมตริกซ  แตละรูปแบบตางมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน ผูบริหารพึง
พิจารณาแตละรูปแบบดวยความรอบคอบ จึงจะไดโครงสรางองคการท่ีดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
สรางกลไกการประสานงานในโครงสรางองคการในแนวต้ัง มีหลักการท่ีเก่ียวของหลายประการ สวนใหญเปน
หลักการตามทฤษฎีการบริหารทัศนะด้ังเดิมหรือยุคการบริหารเชิงวิทยาศาสตร หลักการตางๆ ดังกลาว คือ 
หลักการทําใหเปนทางการ หลักความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักการยกเวน หลักการมีสายการบังคับ
บัญชา หลักการขนาดการบริหารหรือขนาดการควบคุม หลักการรวมอํานาจและกระจายอํานาจ และหลักการมอบ
อํานาจหนาที่ สําหรับกลไกการประสานงานในแนวนอน สามารถจัดสรางขึ้นโดยอาศัยกระบวนการขอมูล
สารสนเทศ ซึ่งจัดทําขึ้นไดทั้งอาศัยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม โดยเฉพาะการสรางเครือขายคอมพิวเตอรระหวาง
แผนกงานตางๆ ในระดับเดียวกัน หรือโดยการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เชน การสรางทีมงาน การจัด
โครงการรวมกัน เปนตน การออกแบบโครงสรางองคการเนนการสรางโครงสรางของงานท่ีมีความสัมพันธกันทั้ง
ในแนวต้ังและแนวนอนบนหลักการหลายประการดังกลาวแลวน้ัน แตโครงสรางดังกลาวจะไมมีผลใดๆ ในทาง
ปฏิบัติ หากขาดการบรรจุบุคคลเขาในตําแหนงงานตางๆ ตามโครงสรางน้ัน ดังน้ัน เมื่อออกแบบโครงสราง
องคการแลว ผูบริหารจะตองดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังน้ีคือ การวางแผนทรัพยากร 
มนุษย การจัดคนเขางาน การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน การบําเหน็จตอบแทนดวยคาจางหรือเงินเดือน 
และการธํารงรักษาคนงานใหมีประสิทธิผลอยูเสมอ นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับนภดล พูลสวัสด์ิ (2551)              
ที่เสนอวา กลยุทธดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ หลักการ คือ เรงรัดพัฒนา ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ โดยจัดโครงสรางการบริหารใหเปนองคการขนาดเล็ก แตมีคุณภาพ              
ไดมาตรฐาน ทันสมัย คลองตัวในการดําเนินภารกิจโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสอคลองกับสํานักงาน
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เลขาธิการสภาการศึกษา (2550ก) ที่เสนอวา ในระยะของการเปล่ียนแปลงน้ี โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย
ของไทยจึงควรใชการบริหารแบบแนวราบ และแนวต้ังผสมผสานกันอธิการบดีจะเปนผูมีอํานาจสูงสุด แตจะ
กระจายอํานาจไปยังรองอธิการ คณบดี สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรวมกันวางแผนและแบงงานกัน
รับผิดชอบตามกรอบของบทบาทหนาที่ที่ตกลงรวมกัน และยังไปสอดคลองกับเสถียร ยุรชัย (2550)  ที่กลาววา  
การจัดองคการใหมใหสอดรับและเอื้อกับงานบริการชุมชน กําหนดเปาหมาย ทิศทาง นโยบายใหชัดเจนและมีการ
ขับเคล่ือนตามแผนงานโครงการ และยุทธศาสตร เช่ือวามหาวิทยาลัยราชภัฏจะเปนที่พ่ึงที่หวังของประเทศชาติ
และประชาชนอยางแนนอน 

4.2.6 การควบคุมยุทธศาสตร  ประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในการ
บริหาร  คือ    ควรกําหนดใหการบริหารระดับมหาวิทยาลัยใชกลไกสภามหาวิทยาลัยควบคุม สวนระดับปฏิบัติใช
กลไกคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควบคุม โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ซึ่งมคีวามสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากรภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย มาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอํานาจและ
หนาที่ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด
การศึกษาการวิจัย ดังน้ี (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟง
ความคิดเห็นอยางกวาวขวางเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการ
ประเมินผลงาน (2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พรอมความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยทุกป นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน
ตําแหนงคณบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด 6  มาบังคับใชโดย
อนุโลมซึ่งกําหนดไวในมาตรา 39 ซึ่งสอดคลองกับไพฑูรย สินลารัตน (2546) ที่เสนอวา การตรวจสอบน้ันมี
หลายรูปแบบดวยกัน คือสภามหาวิทยาลัยเอง คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย เปนองคกรและกลุมหลักที่
จะตองทําหนาที่ตรวจสอบผูบริหารโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบภายในก็เปนความจําเปนสําหรับการดูแล
ความถูกตอง การกําหนดใหการบริการมีระบบ มีขั้นตอน มีแผนและมีรายละเอียดการดําเนินงานก็เปนแนวทางท่ี
บังคับลงใหฝายบริหารตองดําเนินงานพรอมทั้งการมีระบบประเมินตรวจสอบการดําเนินงานทุกป ทุกสองป        
ก็เปนสิ่งจําเปน สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ที่เสนอวา ยุทธศาสตรการปฏิรูป
โครงสรางและระบบบริหารจัดการอุดมศึกษาระดับสถาบันจะตองปรับบทบาทสภาสถาบันใหเปนผูรับผิดชอบ
และกํากับ ดูแลการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาประเทศ  นอกจากน้ียังสอดคลองกับหลักการบริหารท่ี วิโรจน สารรัตนะ (2548ค) ไดเสนอ
วา การควบคุมองคการเปนกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑเพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบรรลุผลตาม
จุดหมายที่กําหนดไว มุงใหเกิดความมั่นใจวาสมาชิกในองคการไดประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางที่จะทําให
บรรลุผลตามมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว เปนเครื่องมือในการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งขององคการ             
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การเสริมสรางพฤติกรรมที่พึงประสงค และลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของสมาชิกในองคการ การควบคุม
องคการเปนกระบวนการที่ประกอบดวยขั้นตอนการกําหนดระบบยอยที่จะควบคุม การระบุถึงสิ่งที่จะวัด          
การกําหนดมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินที่กําหนดไว หากผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน ก็เริ่มตนกระบวนการใหม โดยอาจพัฒนามาตรฐานหรือเกณฑการ
ประเมินใหกาวหนาหรือสูงขึ้นได แตหากผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตามมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินที่
กําหนดไว จําตองวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป  การควบคุมองคการกระทําไดทุกระดับช้ันขององคการ 
จุดมุงหมายสําคัญเพ่ือใหการดําเนินงานของ    องคการในระดับของตนเองเปนไปตามมาตรฐานหรือเกณฑการ
ประเมินที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม การควบคุมองคการน้ันนอกจากจะมีจุดมุงหมายเพื่อการปรับปรุงแกไข 
(corrective control) ดังนัยที่กลาวขางตนแลว อาจมีการควบคุมเพ่ือการปองกันไดดวย (preventive control) โดย
กอนการดําเนินงานใดๆ องคการควรกําหนดปจจัยหรือทรัพยากรตางๆ ที่จะใชใหเหมาะสมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินยุทธศาสตรพ้ืนฐานที่ใชทั่วไปในการควบคุมองคการ คือ การ
ควบคุมทรัพยากรมนุษย การควบคุมระบบรางวัล การควบคุมโครงสรางองคการ การควบคุมนโยบายและ
กฎระเบียบตางๆ ขององคการ การควบคุมงบประมาณ และการควบคุมเทคโนโลยีหรือวัสดุอุปกรณตางๆ  โดยมี
ความเช่ือพ้ืนฐานวา หากองคการสามารถควบคุมปจจัยดานตางๆ ดังกลาวใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดแลว ก็
คาดหวังวาจะสงผลใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ การควบคุมอาจกระทําไดสองรูปแบบ คือ รูปแบบทางการ และ
รูปแบบวัฒนธรรม การควบคุมรูปแบบแรกอาจใชไดเหมาะสมกับผูนําที่มีลักษณะอํานาจนิยม เนนการควบคุม
บังคับบัญชา องคการมีบรรยากาศและโครงสรางที่ไมเอื้อตอการมีสวนรวม และสมาชิกในองคการมีทาทีไมนิยม
การมีสวนรวม สําหรับการควบคุมรูปแบบวัฒนธรรมอาจเหมาะสมกับผูนําแบบประชาธิปไตยนิยม เนนการมี
สวนรวมของสมาชิกในองคการ บรรยากาศและโครงสรางองคการเอื้อตอการบริหารแบบมีสวนรวม และสมาชิก
องคการก็มีทาทีที่จะมีสวนรวม ลักษณะของการควบคุมองคการท่ีมีประสิทธิผลควรเปนดังน้ี คือ มุงอนาคต หลาย
มิติ มีความคุมคา มีความถูกตองนาเช่ือถือ มีการกําหนดระยะเวลา สามารถติดตามผลได เปนที่ยอมรับของสมาชิก
ในองคการ และมีความยืดหยุน ปจจุบันการประกันคุณภาพ (quality assurance) กําลังนําไปใชอยางแพรหลาย ใน
องคการทางการศึกษาเอง ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาดวย จึงเปนประเด็นที่นักการศึกษาและผูบริหารการศึกษาพึงใหความสําคัญ  

4.2.7 การประเมินผลยุทธศาสตร  ประเด็นสําคัญที่คนพบที่จะเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในการ
บริหาร คือ ควรใหมีการประเมินผลยุทธศาสตรระหวางดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการ เพ่ือใหการแกไข
ปญหาไดอยางทันทวงทีและเพ่ือใหงานที่ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีความสอดคลองกับ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องคการมหาชน] (2550) ที่เสนอตอมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏกาฬสินธุวา การดําเนินงานในทุกมาตรฐานยังไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช
ในวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และประเมินการปรับปรุงพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง มหาวิทยาลัยควรให
ความสําคัญในเรื่องน้ีและเริ่มมีโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมหลังจากที่ไดรับผลการประเมิน
ครั้งน้ีสอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษ  (2539) ที่เสนอวา การประเมินกลยุทธเปนครั้งคราวนั้น นับวาเปนสิ่ง
จําเปนตองทําตลอดเวลา ทั้งน้ี ก็เพ่ือปองกันมิใหกลยุทธที่ใชอยูเกิดหลาสมัย ไมเขากับเหตุการณที่เกิดขึ้นใหม 
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นอกจากน้ีการจัดใหมีการทบทวนและถกเถียงเก่ียวกับกลยุทธที่ใชอยูอยางสมํ่าเสมอยอมจะชวยใหสามารถเห็นถึง
จุดออนที่พึงตองแกไขไดตลอดเวลาและสามารถปรับกลยุทธไดแตเนินๆ และสอดคลองกับ จิตราภรณ ใยศิลป 
(2550) ที่พบวา องคประกอบที่ 7 ดานการควบคุม กํากับ ติดตาม สรุปและรายงานผลแผนกลยุทธจากการพัฒนา
รูปแบบการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีตัวแปร 9 ตัว ตัวที่ 4 คือ ควรมีการประเมินผลทุก
ขั้นตอนของการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมและไดผลในการดําเนินงาน และยังสอดคลองกับ 
บุณฑวรรณ วิงวอน (2552) ที่เสนอวา ในการประเมินกลยุทธจะตองกระทําทั้งในระดับองคการ และระดับปฏิบัติ 
การประเมินผลเปนการพิจารณาผลลัพธกับเกณฑและมาตรฐานที่ กําหนดขึ้นไวลวงหนา  การประเมิน
ประกอบดวยการประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินผลในเชิงคุณภาพจะใชเพ่ือตรวจสอบ
กระบวนการเชิงกลยุทธวาแผนงานกลยุทธ และวัตถุประสงคที่กําหนดมีความสอดคลอง ความเหมาะสม และ
ความเปนไปไดซึ่งจะกระทําเพ่ือวัดความเปนไปไดในการปฏิบัติงานตามแผนการประเมินในขณะปฏิบัติงาน หรือ
การประเมินหลังจากสิ้นสุดการทํางาน โดยการวัดการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในปจจุบันเทียบกับการปฏิบัติงานของ
ตนในอดีต หรือเทียบกับการดําเนินงานของคูแขง โดยส่ิงที่ตองปฏิบัติคือ จะตองกําหนดปจจัยสําคัญใน
ความสําเร็จที่ตองประเมิน ตลอดชวงเวลาและวิธีการประเมินใหชัดเจน หากประเมินผลแลวพบวา ผลลัพธที่เกิด
ขึ้นกับความคาดหวังมีความเบี่ยงเบนอยางมาก ผูบริหารจะตองวิเคราะหสาเหตุของความผิดพลาดวาปญหาเกิดขึ้น
ในชวงเวลาใดและอยางไร จําเปนตองมีการแกไข เปล่ียนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สามารถสนับสนุน   
กลยุทธ และวัตถุประสงคขององคการหรือไม เพ่ือจะเปนขอมูลยอนกลับใหกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  
สอดคลองกับ อุทิศ ขาวเทียน (2549) ที่เสนอวา การติดตามและประเมินผลเปนภารกิจจําเปนในการจัดการ
สมัยใหมเพ่ือใหทราบวา การดําเนินการตามแผนฯ บรรลุผลตามที่ตองการและ/หรือตามวัตถุประสงคของแผน
หรือไม และหากไมเปนไปตามแผนฯ จะตองมีการปรับกลยุทธและแนวทางการดําเนินงานใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมแคไหน เพียงไร อยางไร และแมนวาจะเปนไปตามแผนแลวก็ควรปรับแนวทาง
ใหเกิดการดําเนินการใหมีประสิทธิผลกวาเดิมไดหรือไมอยางไร การตรวจสอบติดตามผลความกาวหนาและ
ประเมินผล ทําใหทราบสถานการณที่เกิดขึ้นแตละขั้นตอนการพัฒนา สอดคลองกับเสาวนิตย ชัยมุสิก (2545) ที่
เสนอวา ภายหลังจากที่สถานศึกษาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับสถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลวสถานศึกษาก็จะมี
การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดหรือการนําแผนไปใช ในขั้นตอนของการดําเนินงานตามแผนหรือนําแผนไปใช 
สถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล เปนกิจกรรมที่จําเปนอยางยิ่งเน่ืองจากในระหวาง
การปฏิบัติหรือการนําแผนไปใช หากมีปญหาเกิดขึ้นสถานศึกษาอาจมีความจําเปนจะตองเปล่ียนแปลงวิธีการหรือ
วิธีปฏิบัติ  และสอดคลองกับการเสนอของปณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2550) ที่วาการติดตามประเมินผลน้ี 
นอกจากจะชวยใหทราบถึงความสําเร็จกาวหนาของงานแลว ก็ยังเปนการกระตุนและจูงใจใหผูปฏิบัติงานใหรับ
เอากลยุทธไปปฏิบัติดวย นอกจากน้ี การไดเรียนรูถึงผลสําเร็จหรือลมเหลวตลอดจนขอผิดพลาดตางๆก็ยังเปน
สวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูขององคการซึ่งองคการที่มีขีดความสามารถในการเรียนรูสูง ยอมไดเปรียบใน
ยามสถานการณตางๆเปล่ียนแปลงไป เพราะสามารถปรับตัวเองไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ทั้งน้ี หากพิจารณา
ตามหลักการบริหารจะเห็นไดวามีความสอดคลองกับการพัฒนาองคการที่อาจอาศัยกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังน้ี  
1) การวินิจฉัย (diagnosis) สภาพปจจุบันขององคการ เพ่ือหาจุดออนหรือขอบกพรอง เปรียบเสมือนหมอวินิจฉัย
อาการของคนไข มุงเนนดานความเช่ือ คานิยม และปทัสถานของสมาชิกในองคการ โดยผูนําการเปล่ียนแปลง 
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(change agent) และผูเก่ียวของใชเทคนิคการรวบรวมขอมูลที่หลากหลายวิธี เชน โดยการสัมภาษณ การสังเกต
พฤติกรรม การใชแบบสอบถาม การวิเคราะหเอกสารหรือรายงาน เปนตน แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือวางแผนกําหนด
ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงรวมกัน 2) นํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (intervention implementation) ซึ่งแมจะมี
หลากหลายวิธี แตสวนใหญจะมียุทธศาสตรที่สําคัญ 5 ลักษณะดังน้ี คือ 1) การใหคําปรึกษา (process consultant) 
เปนเทคนิคที่จะชวยใหสมาชิกกลุมมีทักษะในการวินิจฉัยปญหาและกําหนดวิธีการแกปญหาความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและการทํางานของกลุม 2) การสรางทีมงาน (team building) เปนเทคนิคที่จะชวยใหกลุมทํางาน
บรรลุจุดหมายอยางมีประสิทธิผล 3) การใชบุคคลหรือกลุมที่สาม (third-party intervention) เปนเทคนิคที่จะชวย
ใหบุคคล กลุม หรือหนวยงาน สามารถแกปญหาความขัดแยงเก่ียวกับงาน หรือที่เกิดจากความสัมพันธระหวาง
บุคคล โดยอาศัยผูนําการเปล่ียนแปลงภายนอก 4) กิจกรรมเทคโนโลยีโครงสราง (technostructural activities) เปน
กิจกรรมที่มุงปรับปรุงเทคโนโลยีในการทํางานและหรือโครงสรางองคการ 5) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องคการ (organizational culture change) เปนการพัฒนาวัฒนธรรมของสมาชิกในองคการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคการและปจจัยอื่น เชน โครงสรางองคการ เปนตน มีขอสังเกตวายุทธศาสตรการพัฒนา
องคการท้ัง 5 ลักษณะดังกลาว มีจุดรวมกันประการหน่ึงคือ การมุงแกปญหาในปจจุบัน และการชวยใหบุคคลและ
กลุมมีทักษะสําหรับการแกปญหาในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเปนจุดเนนของ OD. ขอสังเกตอีกประการ
หน่ึง คือ ในระยะเร่ิมแรกมีขอวิจารณตอการพัฒนาองคการวา คอนขางใหความสําคัญกับเรื่องความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ละเลยตอปญหาเก่ียวกับงาน เชน โครงสรางองคการและเทคโนโลยี เปนตน แตในระยะตอมาไดมี
ผูพัฒนาเทคนิคกิจกรรมเทคโนโลยีโครงสรางขึ้นเพ่ือแกจุดออนดังกลาว อยางไรก็ตาม การพัฒนาองคการใน
ปจจุบันจําเปนตองอาศัยหลายๆ ยุทธศาสตรรวมกัน  3) การประเมินผล (evaluation) เน่ืองจากการพัฒนาองคการ
หวังผลการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจใชเวลาหลายปกวาจะปรากฎผลใหเห็น และไมมีเทคนิค OD. ใดที่สามารถจะ
นําไปใชไดทุกสถานการณ และเทคนิคที่ประสบผลสําเร็จในที่หน่ึงอาจไมสงผลตอความสําเร็จในอีกที่หน่ึงได จึง
จําเปนตองมีกิจกรรมการติดตาม (monitoring) และประเมินผล (evaluation) ดวย (Bartol et al., 1998 อางถึงใน 
วิโรจน  สารรัตนะ, 2548ค)  
 

5. ขอเสนอแนะ 
            5.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
                     จากขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรที่ไดจากการวิจัย ทั้งองคประกอบที่เปนวัตถุประสงคของแผนที่
ยุทธศาสตร ประกอบดวยการพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน อันไดแก  วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
และองคประกอบที่เปนแนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร  ไดแก ยุทธศาสตร  กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุม
ยุทธศาสตร และการประเมินผลยุทธศาสตรน้ัน โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุควรนําไปเปนขอมูล
สารสนเทศประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไปในทุกองคประกอบนั้น แตมี
ประเด็นที่เปนขอเสนอแนะที่สําคัญดังน้ี 
 5.1.1  จากผลการวิจัยพบวาขอเสนอแนะองคประกอบวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
ประกอบดวย การเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู  มุงพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวมของชุมชน เนนสรางคนดีมี
คุณธรรม  สนองตอบความตองการของประชาชนในการเรียนรู และมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน 
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ในการกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไปจึงควรพิจารณาองคประกอบตางๆเหลาน้ีเพ่ือระบุไวใน
วิสัยทัศนดวย  
                       5.1.2   จากผลการวิจัยพบขอเสนอแนะองคประกอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ใน   
8 ประเด็นขางลางน้ี ซึ่งควรจะไดรับการพิจารณาเพ่ือเปนแหลงขอมูลหน่ึงในการกําหนดเปนองคประกอบของ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุในโอกาสตอไปดังน้ี 

5.1.2.1  สรางความเขมแข็งดานวิชาการเพ่ือเปนฐานในการแสวงหาความรูสูความเปนเลิศทางวิชาการ  
บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูอันมีคุณคาและ
เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนเปนศูนยการเรียนรูของประชาชน      

5.1.2.2 สรางความเขมแข็งการผลิตบัณฑิตทุกสาขาใหมีความรูคูความดี ใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง 
ดําเนินชีวิตดวยปญญา สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน  รูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถ
เผชิญปญหาและพัฒนาการดําเนินชีวิต ตลอดการประกอบอาชีพอยางเหมาะสมกับยุคสมัย     
  5.1.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในระดับคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ ใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมเปนทุนการสรางความเขมแข็งของทองถิ่นและของชาติ
โดยรวม     
  5.1.2.4 เรียนรูและเสริมสรางความเขมแขงของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น
ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพ่ือประโยชนของสวนรวม      
  5.1.2.5 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู สรางและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหไดมาตรฐานวิชาชีพ     
  5.1.2.6 สรางเสริมเครือขายความรวมมือ และชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ชุมชน หนวยงาน สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา  ทองถิ่น องคการอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน   
  5.1.2.7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมทั้งการจัดการการบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน                                      
  5.1.2.8 ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    5.1.3  จากผลการวิจัยพบขอเสนอแนะองคประกอบวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
ใน 8 ประเด็นขางลางน้ี ซึ่งควรจะไดรับการพิจารณาเพ่ือเปนแหลงขอมูลหน่ึงในการกําหนดเปนองคประกอบของ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุในโอกาสตอไปดังน้ี 
                                    5.1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรม นําความรู เกิดภูมิคุมกันโดยเปนสถาบันอุดมที่
จัดการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพสูงมีมาตรฐานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามความตองการของชุมชน
และทองถ่ิน  

 



 270 

                                    5.1.3.2  เพ่ือสงเสริมงานวิจัยดวยการพัฒนาคณาจารยดานการวิจัยทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและ
การวิจัยประยุกต เพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนา
มหาวิทยาลัย และพัฒนาทองถ่ิน โดยสนับสนุนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ในระดับ
ทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ  
                                   5.1.3.3  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูล แหลงเรียนรูและที่ปรึกษาทางวิชาการของ
ชุมชน  ทองถ่ินและพ้ืนที่ใกลเคียง โดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ชุมชน  หนวยงาน 
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา  ทองถ่ิน องคการอ่ืนทั้งในและตางประเทศ   
                                    5.1.3.4  เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดานเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยีในการ
สรางงาน สรางรายได ใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น  โดยสรางเครือขายและความเช่ือมโยงเทคโนโลยี
กับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินมุงเนนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือนําไปถายทอดใหกับชุมชนมากขึ้น   
                                   5.1.3.5  เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะวัฒนธรรมและ
ดํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนศูนยรวมของจังหวัดและภูมิภาค โดยสราง
การมีสวนรวมของชุมชนกับสถาบันเพ่ือทํานุบํารุงวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหเปนเอกลักษณของสถาบันและ
ทองถ่ิน   
                                   5.1.3.6  เพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู
และเปนแหลงศึกษาสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติ เปนมหาวิทยาลัยในปาใหญ โดยมีการบริหารจัดการอยางยั่งยืน
และใหสังคมมีสวนรวมอยางสมดุลและยั่งยืน และปลูกฝงคานิยมดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ
นักศึกษาและชุมชนมากขึ้น   
                                   5.1.3.7  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการเพ่ิมสมรรถนะ และ
ขีดความสามารถในการถายทอดความรู โดยมุงเนนผลิตในสาขาขาดแคลน ใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมและผูสนใจ โดยปรับหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารจัดการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ   
                                   5.1.3.8 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงาน ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
ปรับปรุงดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในแตละดานใหอยูในระดับที่ไดมาตรฐานเทียบเทากับสถาบัน
อื่นและนานาประเทศ โดย มุงใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพท้ังดานบุคลากร งบประมาณ งานวิชาการ
และการบริหารงานทั่วไป เปนที่ยอมรับอยางมีระบบ และสรางความเช่ือมั่นของผูมารับบริการและสังคม    
                      5.1.4   จากผลการวิจัยพบวา ประเด็นยุทธศาสตรหลักดานประเด็นยุทธศาสตรดานสรางความ
เขมแข็งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ใหความสําคัญกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปและภารกิจ
เฉพาะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตองดําเนินการตามกฏหมาย  ดังน้ันในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ควรใหความสาํคัญกับประเด็นตางๆ ดังกลาว โดยเฉพาะ 
                                   5.1.4.1 ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ควร (1) สรางระบบการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดย 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เปนคนดีมีคุณธรรมนําความรูเชิดชูวัฒนธรรม    
ที่ดีงาม สอดคลองกับความตองการของสังคม ประเทศชาติ 2) ผลิตบัณฑิตที่หลากหลายสาขาวิชาบนฐานการมีอัต
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ลักษณโดยเนน (HICEE) ไดแก ดานสุขภาพ (health) เชน หลักสูตรแพทยแผนไทย หลักสูตรการพยาบาล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เปนตน  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (information  
communication and technology) เชน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอรเปนตน ดานวัฒนธรรม (cultural) เชนหลักสูตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรม หลักสูตรการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา เปนตน ดานสิ่งแวดลอม (environment) เชน หลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน และดาน         
ครุศาสตร (education) ไดแก หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
หลักสูตรการปฐมวัย หลักสูตรการบริหารการศึกษา เปนตน  และควร (2) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียน      
การสอน โดย 1) พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานที่กําหนดจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 2)  สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยการจัดอาจารย บุคลากรที่ทําการสอนที่มีคุณวุฒิ
ตรงตามวิชาเอก หรือมีประสบการณที่เช่ียวชาญเฉพาะ 3) สนับสนุนใหใชวิธีการสอนที่หลากหลายในการเรียน
การสอน เนนการมีคุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอน แบบ e-learning   
                         5.1.4.2 ดานการวิจัย ควร (1) สรางระบบการบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดย 1) สงเสริม
การวิจัยอยางหลากหลายโดยมุงเนนการวิจัยสถาบัน การวิจัยองคการ  การวิจัยการเรียนการสอนและการวิจัยใน
ทองถิ่นเพ่ือสรางความเขมแข็งใหทองถ่ิน ชุมชน  2) กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยที่สอดคลองและเปน
จุดเนนของประเทศ จังหวัด และทองถิ่น  และควร (2) พัฒนาคุณภาพงานวิจัย โดย 1) พัฒนาทีมวิจัย นักวิจัยใน
ดานการวิจัยและสรางผลงานวิจัยมีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) สรางเครือขายการพัฒนางานวิจัย
รวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล 
                  5.1.4.3  ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม ควร (1) สรางระบบการใหบริการวิชาการแก
สังคมอยางมีประสิทธิภาพ โดย 1) จัดใหมีหนวยงานใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีความหลากหลาย เปนระบบ 
มีคุณภาพ  ไดมาตรฐานเพียงพอแกสังคม โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใหบริการใชอยางทั่วถึงเพียงพอ  2) 
กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานการบริการวิชาการโดยเนนสรางความเขมแข็งแกทองถิ่น และควร(2) พัฒนา
คุณภาพการใหบริการวิชาการโดย 1) สงเสริมการศึกษาวิเคราะหวิจัยแบบมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 2) สรางเครือขายความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถิ่น เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หรือ
หนวยงานอื่นๆ ใหมาใชบริการวิชาการท่ีหลากหลาบรูปแบบทั้งรูปแบบปกติและแบบเปดเครือขายตางๆ โดยเนน
จัดหลักสูตรระยะสั้น 

              5.1.4.4  ดานการปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายและสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน ควร (1) สรางระบบงานสรางสรรค ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และควร (2) พัฒนาคุณภาพงานสรางสรรค ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ โดย 1) สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อคนหา เทคโนโลยี
พ้ืนบานผสมผสานกับองคความรูสากลไปถายทอดใหกับประชาชนและหนวยงานในเขตพื้นที่การใหบริการ 2) 
สงเสริมโครงการนํารองนอมนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสูการเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน 
ทองถ่ิน  3) สงเสริมใหมีมีศูนยการเรียนรูเชิงเกษตร การทํานาแบบผสมผสาน 
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5.1.4.5  ดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควร (1) สรางระบบการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม 
ที่มีประสิทธิภาพ โดย 1) จัดใหมีศูนยศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการสงเสริมอนุรักษ พัฒนา  2) สงเสริมรวบรวมภูมิปญญาหรือปราชญชาวบานโดยใชการวิจัยองคความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมเปนฐาน และควร (2) สงเสริมอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ โดย 1) สงเสริม
และประสานทองถ่ินนําภูมิปญญามาใชการเรียน มีการผสมผสานหรือสอดแทรกในการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ  2) เสริมสรางเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินใหโดดเดนเปนช่ือเสียงแกสถาบัน 
  5.1.4.6 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควร(1) สรางระบบการ
บริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพโดย  1) จัดใหมีศูนยอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และศูนยการเรียนรูปาตางถ่ินทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2) พัฒนาระบบ
ขอมูลเพ่ือรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พันธพืชและสัตวชนิดตางๆมาทําทั้งภายในและตางประเทศ ใหเปนสวนปา
เปนแหลงศึกษา ทัศนศึกษาของคนทั่วไป และควร (2) สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมี
คุณภาพ โดยรณรงคปลูกฝงจิตสํานึก และบูรณาการไวในหลักสูตรการเรียนการสอน และใหความรูกับชุมชน
เรื่องความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้น 
                   5.1.4.7  ดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูควรเนน  (1) สรางระบบการผลิตครูที่มี
ประสิทธิภาพ โดย 1) จัดใหมีศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือทําหนาที่ศึกษาวิจัย และใหบริการวิชาการแกผู
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ศึกษาความตองการใชครูและพัฒนาครูนํามาวางแผนการผลิตครู
และพัฒนาครู  3) พัฒนาคณาจารยดานครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรใหมีคุณวุฒิสูง 4)  จัดใหมีโรงเรียนสาธิต เพ่ือ
เปนหองปฏิบัติการของนักศึกษาครู 5) สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตครูระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ โดยเนนองคการที่มีสวนเก่ียวของกับการผลิตครู และควรเนน (2) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ โดย  1) สรางเครือขายและความรวมมือการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเฉพาะในทองถิ่น
รอบๆและในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 2) พัฒนาสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และเพ่ิมศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด ใหเปนมืออาชีพ 
               5.1.5 จากผลการวิจัยพบวา ประเด็นยุทธศาสตรดานสรางความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ใหความสําคัญกับการสรางความ
รวมมือการสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศโดยเนนความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน 
ดังน้ันในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ ดังกลาว  
โดยเฉพาะ 1) สงเสริมการใชศักยภาพทางวิชาการในการผลิตบุคลากรรวมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในจังหวัด 
พ้ืนที่ใกลเคียงใหเปนรูปธรรม 2) สงเสริมทําความรวมมือการสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอื่นทั้งในและ
ตางประเทศ  โดยเนน ประเทศเพ่ือนบาน  เชน   ลาว   เวียดนาม เพ่ือการแลกเปล่ียนและเรียนรูดานวิชาการ 
 5.1.6 จากผลการวิจัยพบวา ประเด็นดานสรางการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการสถาบันดังน้ันในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ ดังกลาว โดยเฉพาะ(1) ยุทธศาสตรดาน
การสรางเสริมกระบวนทัศนของผูบริหาร ที่ควรเนน การแสริมสรางกระบวนทัศนของผูบริหาร และ                 
(2) ยุทธศาสตรดานการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานที่เนนการปรับเปล่ียน โดย 1) การบริหารงานทั่วไป
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ตองเนนสนับสนุนทําการวิจัยตลาดเพ่ือหากลุมลูกคา เขาโดยใชเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย มียุทธศาสตรเรงดวน 
ที่เขาถึงนักเรียนและผูปกครองเพื่อเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 2) งานบุคลากรตองเนนจัดทําแผนอัตรากําลังใหชัดเจน   
โดยมีระบบการสรรหาบรรจุบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับมาเสริมความเขมแข็งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยเปนหลัก  3) งานงบประมาณตองเนนสนับสนุนใหมีนโยบาย
การตรวจสอบภายในที่ชัดเจน เนนความโปรงใส และ 4) งานวิชาการตองเนนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหนําไปใชในการปฏิบัติงานในทุกมิติทุกหนวยงานทุกกิจกรรมและภารกิจ
อยางจริงจัง                      
                           5.1.7 จากผลการวิจัยพบวา ประเด็นดานสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญกับยุทธศาสตรสรางระบบการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดังน้ันในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ  ดังกลาว  โดยเฉพาะการพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ โดย 1) สนับสนุนใหมีแผนการประชาสัมพันธเชิงรุก และเชิงลึกอยางเขมขน มี
ระบบและตอเน่ือง 2) จัดใหมียุทธศาสตรการเขาถึงกระบวนการการประชาสัมพันธที่หลากหลายรูปแบบหลาย
ชองทางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
                          5.1.8 จากผลการวิจัยพบวา ประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่สําคัญประกอบดวย กลไกเรงรัด
ยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตรและการประเมินผลยุทธศาสตร ซึ่งทั้ง 3 สวนที่สําคัญมี ดานองคการ          
ดานบุคคล และดานการบริหารโดยจะตองสอดประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ 
              5.2  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําแผนท่ียุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
                           5.2.1 ในดานกระบวนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุอาจดําเนินการแตงต้ังกรรมการพิจารณา
ผลการวิจัยในครั้งน้ี โดยพิจารณานําผลการวิจัยเขาสูคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย และอาจนําผลการวิจัยที่ไดเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนําเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดเปนนโยบายในการจัดทําแผน หรือเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
อนาคต ทั้งน้ีอาจจะขยายผลใหมีคณะทํางานเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรโดยเฉพาะและจัดทําแนวนโยบายให
คณะกรรมการในหนวยงานระดับตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุไดรวมพิจารณาโดยอาจจัดสําดับ
ความสําคัญของยุทธศาสตรเพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน ในคณะวิชาและภาควิชา สํานักงานและกองตางๆ  
นอกจากน้ี  ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเปนผลการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมหาวิทยาลัยอาจพิจารณานําเสนอตอ
หนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือ
แสวงหาแนวรวมและระดมสรรพกําลัง ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนเปนกรณีพิเศษในการวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุรวมกันอยางเปนขั้นตอน ซึ่งจะนําไปสูการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาอันจะ
กอใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยและสะทอนไปถึงการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนใชเปนบทเรียนในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาในระดับประเทศตอไป 
                      5. 2. 2 ในดานเน้ือหา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุควรใหความสําคัญกับผลการวิจัยที่ช้ีใหเห็นถึง
ความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ไดแก  การเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และใหโอกาสการเรียนรู
แกชุมชน และควรใหความสําคัญตอศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีบริเวรกวางขวาง มีสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ี
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ปลอดมลพิษ และบรรยากาศท่ีดีเหมาะสําหรับการเรียนรู นอกจากน้ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุยังต้ังอยูใน
ดินแดนแหลงอารยธรรมที่ดีงาม อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ หัตถกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่นและวัฒนธรรมผูไทยท่ีดีงาม และยังมีแหลงทรัพยากรยุคดึกดําบรรพที่ควรศึกษาเรียนรูอยางไดโนเสาร  
ทั้งน้ีจะตองไมลืมภารกิจพิเศษเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏน่ันคือ การเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  
สราง และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญและเปนภารกิจที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยอมรับและใหเกียรติอยางสูงย่ิงจากสังคมในการผลิตและพัฒนาครูโดยเฉพาะ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความนิยมในการทํางานในอาชีพครูอยูแลว  และการเปนมหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินสิ่งสําคัญคือการเรียนรูและเปนผูนําในการสงเสริมการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะ วัฒนธรรมและดํารงไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ใหเปนศูนยรวมของจังหวัด
และภูมิภาค ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเองเปนมหาวิทยาลัยที่อยูกับวิถีชุมชนอยูแลว ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรให
ความสําคัญกับประเด็นน้ีเปนอยางมาก  นอกจากน้ี การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเฉพาะสงเสริมโครงการนํารองนอมนําโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสูการเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น ตลอดจนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการบริหารงานก็เปนภารกิจที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุตองใหความสําคัญทั้งในสวนที่เปนตนแบบ
และการใหความรู รวมถึงการเปนแหลงเรียนรูแกชุมชน  
                      5.2.3  ในดานปจจัยสูความสําเร็จ 
                                    5.2.3.1 ปจจัยดานองคการ ควรนําเสนอขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรใหเปนวาระของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ โดย (1) สภามหาวิทยาลัยที่เปนองคการสูงสุดตองมีนโยบายท่ีชัดเจนในการ
สนับสนุนผลักดันยุทธศาสตร (2) มหาวิทยาลัยตองนํานโยบายดังกลาวสูกระบวนการขับเคล่ือนโดยผานทางคณะ
กรรมการบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (3) กองนโยบายและแผนที่เปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่สําคัญในการ
นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตองนํานโยบายนําสูการปฏิบัติผานระบบแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัย    
                                    5.2.3.2 ปจจัยดานบุคคล ผูบริหารของมหาวิทยาลัยในทุกตําแหนงทุกระดับตองให
ความสําคัญตอกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพ่ือใหการขับเคล่ือนไปอยางพรอมเพียงกันในทุกระดับช้ัน
ต้ังแต นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการสํานัก
และผูอํานวยการกองตางๆ จําเปนที่จะตองรวมเปนกรรมการในองคคณะบุคคลระดับตางๆ ดวยตนเอง ทั้งน้ีตอง
กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรใหชัดเจนและตองแตงต้ังผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตรให
ชัดเจนใหสามารถตรวจสอบได  ที่สําคัญผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตรตางๆ 
อยางจริงจัง มีการควบคุม กํากับติดตามและประเมินผลทุกระยะ และตองกระจายอํานาจในการดูแลบริหารจัดการ
อยางมีระบบเปนเอกภาพ โดยจะตองมีการประสานและส่ือสารกันอยางตอเน่ืองทุกขั้นตอน ตลอดจนจัดใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงานสภาพปญหาและอุปสรรคเพื่อนําเขาสูกระบวนการแกไขปญหารวมกัน                                                 
                                     5.2.3.3  ปจจัยดานการบริหาร มหาวิทยาลัยตองนํายุทธศาสตรเขสูระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยอยางเปนขั้นตอน โดยจะตองดําเนินการดังน้ี (1) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ป 
หรือ แผนระยะ 10 ป  (2) นําเสนอเขาสูขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จนถึง
สภามหาวิทยาลัย (3) จัดทําโครงการตางๆเพ่ือรองรับการดําเนินงานในแผนดังกลาว (4) จัดทําแผนการขอใช
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งบประมาณและแผนการใชงบประมาณในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  (5) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ในการดําเนินงาน อยางเพียงพอ (6) มีการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพโดยการ
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกภาคสวน   
                    5.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
                            5.3.1 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในเรื่องเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแตละหนวยงานเพ่ือเปนการวางแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เชน แผนท่ียุทธศาสตรดานการวิจัย แผนท่ียุทธศาสตรดานการพัฒนางานวิชาการ 
เปนตน 
 5.3.2 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการดําเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในยุทธศาสตรที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ 
      5.3.3 ควรทําการวิจัยโดยใชเทคนิควิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการนํา
ผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรม เชน การพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการโดยกระบวนการ  
PDCA เปนตน 
      5.3.4 ควรทําการศึกษาหาขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาคณะวิชาหรือหนวยงานภายใน
เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีสวนรวม (participatory policy 
research) 
                            5.3.5 ควรทําการศึกษาอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตบริบทอื่นๆ เชน 
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การมีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติเปนของตัวเอง เปนตน แลวนํามา
เปรียบเทียบกับบริบทที่อยูภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือใหเห็นภาพของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอื 
..................... 

 
1. รองศาสตราจารย ดร.สุวกิจ  ศรีปดถา       อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
2. รองศาสตราจารย ดร.กนกอร สมปราชญ  อาจารยดานการบริหารการศึกษา 

                                                               คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวชัีย  บุญเติม      อาจารยดานการอุดมศึกษาและบริหารการศึกษา 

  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  คําศรี      อาจารยดานการวิจยัและวดัผลการศึกษา 

                                                               คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล พูลสวัสดิ์   อาจารยผูทําวิจยัดานยุทธศาสตร  
                                                                      อดีตคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
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1.  แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

……………. 
 

 

คําชี้แจง    แบบสอบถามการวิจัยนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
    ตอนท่ี  1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) 
               ตอนท่ี  2 เปนแบบสอบถามสอบถามเกี่ยวขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด เพื่อกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตร กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร                            
และการประเมินผลยุทธศาสตร   จากวัตถุประสงคหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย                            
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  ใน 8  ดาน 

    ตอนท่ี  3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุเพิ่มเติม 

    ผูวิจัยใครขอความกรุณาทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอคําถามเพ่ือความสมบูรณ 
ในการนําไปวิเคราะหขอมูล ซ่ึงจะวิเคราะหโดยภาพรวมจะไมนําเสนอเปนรายบุคคลจึงไม
กอใหเกิดความเสียหายใดๆ ตอการปฏิบัติงานของทานและหนวยงานของทาน ขอความกรุณาทาน
ไดโปรดสงแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัยภายใน วันท่ี  31 มกราคม 2552 ทางไปรษณียตามท่ีอยูบน
ซองเอกสารท่ีนําเรียนมาพรอมนี้ 

 
 

      ขอขอบคุณในความรวมมืออยางด ี
นายคมสนัท์ิ    ขจรปญญาไพศาล 

                              มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ 
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    ตอนท่ี 1     ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง      
                       ตามความเปนจริง  
 

     1.   เพศ       ชาย                        หญิง 
 

     2.   อายุ       ต่ํากวา 30 ป          30 – 40 ป     
                         41 – 50 ป             51 ป   ข้ึนไป  
 

     3.   สถานะของผูตอบแบบสอบถาม  
                      ผูบริหารมหาวิทยาลัย                                                     คณาจารย     
                      ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย            บุคลากรสายสนับสนุน 
         ผูทรงคุณวุฒใินกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   นักศึกษา ภาค กศ.ปช.                                            
                      นักศึกษาภาคปกติ                         ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา 
                 ผูบริหารหนวยงานระดับจังหวดั          ผูบริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
         ผูบริหารหนวยงานระดับอําเภอ           ผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน                         
 

  ตอนท่ี 2     ขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ     
                  เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 
                   ยุทธศาสตร กลไกเรงรัดยุทธศาสตร การควบคุมยุทธศาสตร และการประเมินผล 
                   ยุทธศาสตร จากวัตถุประสงคหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
                   พ.ศ. 2547 ใน 8 ดาน ไดแก 1) การใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   

การวจิัย  3) การบริการวิชาการแกสังคม 4) การปรับปรุง พัฒนาและถายทอด                       2) 
                     เทคโนโลยี 5) การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
                     และส่ิงแวดลอม 7) การผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู และ8) การบริหาร- 
                     จัดการสถาบัน โปรดเขียนความคิดเห็นของทานในประเด็นตอไปนี ้
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1. ทานมีความเห็นตอ “วิสัยทัศน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในปจจุบันนี้อยางไร 
   

       เหมาะสม         ยังไมเหมาะสม 

วิสัยทัศนปจจุบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ คือ  “ใหโอกาสอุดมศึกษาแกผูแสวงหาโอกาส”  

 กรณีท่ีทานเหน็วายังไมเหมาะสม ควรกําหนดวิสัยทัศนเปนอยางไร 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

2. ทานเห็นวา “พันธกิจ” ของมหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุในปจจุบัน ควรมีการปรับปรุง
หรือ เปล่ียนแปลงประเด็นอะไรอีกบาง  (โปรดระบุ 2 - 3 ประเด็น) 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ   ในปจจุบัน มีดังนี้  
1)  แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ  บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย 

  และ ภูมิปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูอันมีคุณคาและเปนประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ประชาชน 

        2) สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี ใฝเรียนรูอยางตอเน่ือง ดําเนินชีวิตดวยปญญา   สํานึกใน

ความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน  รูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถเผชิญปญหาและ

พัฒนาการดําเนิน ชีวิต ตลอดการประกอบอาชีพอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

 
 
 
 

                   
 

      3) เสริมสรางความรูความเขาใจในระดับคุณคา  ความสํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและ  ของชาติ  ใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมเปนทุนการสรางความเขมแข็งของทองถ่ินและของ

ชาติโดยรวม 

 
 

        4) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  สราง และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

        5) สรางเสริมเครือขายความรวมมือ และชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ชุมชน 
 

 องคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
 

        6) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ 
 

 การดํารงชีวิต  และการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมทั้งการจัดการการบํารุงรักษา  และการ

ใช ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน         

 
 

        7) ศึกษา  วิจัย  สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
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ประเด็นขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง แกไข หรือเพ่ิมเตมิมีดังนี ้
      1)............................................................................................................................. 
        ............................................................................................................................. 
      2).............................................................................................................................. 
         ............................................................................................................................... 
      3).............................................................................................................................. 
        ............................................................................................................................... 
  

3. จากสภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภฎักาฬสินธุ ทานเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
       กาฬสินธุ ควรมี  “ยุทธศาสตร”   ท่ีประกอบดวย  “วัตถุประสงค”  และ “แนวทางการ 
       บรรลุวัตถุประสงค”  ท่ีสําคัญอะไรบาง 
                 3.1 ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชพีชั้นสูง  

           สภาพปจจุบันท่ีสําคัญ  จากรายงานประจําป 2549 พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ เปด

สอนในหลักสูตร 4 สาขาวิชา  มีนักศึกษาภาคปกติ 299 คน  สาขาวิชาการศึกษา ระดับปริญญาตรี มี 2 
สาขา คือ หลักสูตรผลิตครู ปฐมวัย และคอมพิวเตอรศึกษา 5 ป  และสูงกวาปริญญาตรีไดแก 

หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารการศึกษา และวิชาชีพครู  สาขาวิชาวิทยาศาสตร เปดสอนใน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาศิลปศาสตร เปดสอนในสาขารัฐ

ประศาสนศาสตรและภาษาอังกฤษ สวนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปดสอนใน 3 สาขา คือ การจัดการ

ท่ัวไป คอมพิวเตอรธุรกิจ และการบัญชี   และจากการรายงาน ของ สนง.รับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ป 2550 พบวา ดานคุณภาพบัณฑิต และดานหลักสูตรและการเรียนการ

สอน อยูในระดับ ดี โดยไดคะแนน 3.67 และ 3.89  ตามลําดับ และจากการประเมินของ สนง.

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ป 2550  พบวา จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดคะแนน 1.00 สวนมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ไดคะแนน 3.16 โดย

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 4 ป   ไดคา
คะแนน 2.74   และรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
      

 

คาคะแนนท่ีได  5.00  และระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต คาคะแนนท่ีได  3.91 
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กรุณาเสนอวัตถุประสงคท่ีสําคัญ (โปรดระบุท่ีสําคัญ 1 วัตถุประสงค)     - 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
 

    - ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  (โปรดระบุท่ีสําคัญ 2 - 3 แนวทาง) 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
 

3.2 ดานการวิจัย 

           สภาพปจจุบันท่ีสําคัญ จากรายงานประจําป 2549 พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มี

งานวิจัย จํานวน 18 เร่ือง เปนงานวิจัยจากภายนอก 15 เร่ือง เปนงานวิจัยภายใน 3 เร่ือง และจากการ
รายงานการประเมินของ สมศ. ในป 2550  พบวา ดานการวิจัยและงานสรางสรรค  อยูในระดับดี  ได
คะแนน 3.80 โดยไดรับงบประมาณงบอุดหนุน 50,000 บาท และ ไดรับสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย

จากภายนอกสถาบัน 3,145,000 บาท จากการประเมินของ ก.พ.ร. ป 2550 พบวา จํานวนโครงการวิจัย
ใหม  ไดคะแนน  5.00  สวนมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคไดคะแนน 3.672 โดยรอยละของ
งานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ตออาจารยประจํา  ไดคะแนน  5.00  และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา ไดคะแนน 5.00 สวนรอยละของอาจารย ประจําท่ีไดรับทุนทํา
วิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา  ไดคะแนน 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 
กรุณาเสนอวัตถุประสงคท่ีสําคัญ (โปรดระบุท่ีสําคัญ 1 วัตถุประสงค)     - 

      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
 

    - ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  (โปรดระบุท่ีสําคัญ 2-3 แนวทาง) 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
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 3.3 ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 
 

          สภาพปจจุบันท่ีสําคัญ จากรายงานประจําป 2549 พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มีจํานวน

โครงการบริการวิชาการ 61 โครงการ โดยไดรับงบประมาณคาใชจายจํานวน 10,396  บาท   และจากการ

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. ป 2550 พบวา  มาตรฐานดานการบริการวิชาการอยูใน
ระดับพอใช โดยไดคะแนน 3.42 และจากการประเมิน  ก.พ.ร. ป 2550 พบวา มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ  ไดคะแนน 4.749 โดยจํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี ไดรับการยอมรับในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ  ไดคะแนน 4.00  สวนระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน  ไดคะแนน 5.00 

 
 
 
 
 
 
   

กรุณาเสนอวัตถุประสงคท่ีสําคัญ (โปรดระบุท่ีสําคัญ 1 วัตถุประสงค)    - 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
 

    - ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  (โปรดระบุท่ีสําคัญ 2-3 แนวทาง) 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 

 
          3.4 ดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี   

 

         สภาพปจจุบันท่ีสําคัญ  ยังไมมีความชัดเจนมากนัก  ซึ่งจากการรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. ป 2548 พบวา จุดทาทายของมหาวิทยาลัย คือ ควรใชจุดแข็งของตนเองดาน

ความสามารถทางเทคโนโลยีสรางงานและสรางรายไดในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยหาวิธีการท่ีจะใชศักยภาพ

ของตนเองตอบสนองพ้ืนท่ี และจากรายงานของ สมศ. ป 2550 พบวา มีโครงการ ICT mobile unit 
เคลื่อนท่ี และโครงการผลิตอิฐดินซีเมนตจากวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใชในการผลิตอิฐ

ดินซีเมนต ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

กรุณาเสนอวัตถุประสงคท่ีสําคัญ (โปรดระบุท่ีสําคัญ 1 วัตถุประสงค)     - 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
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    - ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  (โปรดระบุท่ีสําคัญ 2-3 แนวทาง) 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
 

          3.5 ดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

           สภาพปจจุบันท่ีสําคัญ  จากรายงานประจําป 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  มีกิจกรรม

ในการบํารุงศิลปวัฒนธรรม 56 โครงการ และไดรับงบประมาณ 17,172,082 บาท และจากการรายงาน

การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ป 2550 พบวา ดานการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม อยูใน

ระดับดีมาก    ไดคะแนน 4.75  นอกจากนี้  จากการประเมินของ  ก.พ.ร. ป 2550  พบวา มาตรฐาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ไดคะแนน 3.01 โดยรอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการ

อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรม

นักศึกษาท้ังหมด  ไดคะแนน 1.00  สวนรอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบประมาณดําเนินการ  ไดคะแนน 3.20 

 
 
 
 
 
 
 
          
              

กรุณาเสนอวัตถุประสงคท่ีสําคัญ (โปรดระบุท่ีสําคัญ 1 วัตถุประสงค)     - 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
 

    - ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  (โปรดระบุท่ีสําคัญ 2-3 แนวทาง) 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
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          3.6 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

           สภาพปจจุบันท่ีสําคัญ  พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ใหความสําคัญในดานนี้มากโดยทํา
การเปดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมข้ึน   และทุกๆปจะจัดใหมีกิจกรรมปลูกปาโดยรวมกับ

ชุมชนและเครือขาย รอบมหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม  และจากรายงานประจําป 2549  การทําวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถึง 7 โครงการ 

จากท้ังหมด 18 โครงการ   และจากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.   ป 2550 พบวา 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยรวมกับชุมชน ทองถ่ิน อนุรักษพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือปลูกปาซึ่งสวน

นี้ไดใชพ้ืนท่ี ของมหาวิทยาลัยประมาณ 600-700 ไร ในการปลูกปาไดดําเนินการติดตอกันมาเปนเวลา 4 
ป    และมหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการดานการอนุรักษปาเพ่ือใหเปนแหลงทรัพยากรของทองถ่ินและและ

แหลงเรียนรูธรรมชาติท้ังการอนุรักษพืชพรรณ และการปลอยใหสภาพธรรมชาติของปายังคงอยูโดยไม

ถูกรบกวนเพ่ือจะไดใชเปนแหลงศึกษาสิ่งแวดลอมตามวิถีธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
             -  

กรุณาเสนอวัตถุประสงคท่ีสําคัญ (โปรดระบุท่ีสําคัญ 1 วัตถุประสงค)     - 
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      ............................................................................................................................... 
 

    - ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  (โปรดระบุท่ีสําคัญ 2-3 แนวทาง) 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
    

          3.7 ดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู   

            สภาพปจจุบันท่ีสําคัญ ในปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มีภารกิจในดาน
การผลิตบัณฑิตมีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา มีการจัดการศึกษาเฉพาะภาค กศ.ปช. จํานวน 

4  สาขาวิชาเทานั้น ไดแก (1)ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย   และคอมพิวเตอรศึกษา  
(2)ระดับสูงกวาปริญญาตรี มี 2 สาขา คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา  และ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยไมมีการจัดการศึกษาในภาคปกติ สวนในปการศึกษา 2550 
มหาวิทยาลัยเปดทําการสอนในสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) ใน 2 สาขาวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย 

และคอมพิวเตอรศึกษา และในป 2551 จะเปดสอนระดับปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
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กรุณาเสนอวัตถุประสงคท่ีสําคัญ (โปรดระบุท่ีสําคัญ 1 วัตถุประสงค)     - 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
 

    - ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  (โปรดระบุท่ีสําคัญ 2-3 แนวทาง) 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
 
 

          3.8 ดานการบริหารจัดการสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

              
 

 มิติดานการพัฒนาองคกร  ไดคะแนน 3.36   ท่ีสําคัญโดยระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา ไดคะแนน 3.00 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา ไดคะแนน 1.00  ระดับคุณภาพของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรสําคัญ  ไดคะแนน  2.00  รอยละของหลักสูตร
ท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด  ไดคะแนน  1.92 
 

            มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ไดคะแนน 2.86 โดยรอยละของอัตราการ

เบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน  ไดคะแนน 1.00  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  ไดคะแนน  2.93  

 มิติดานคุณภาพ ไดคะแนน 2.88 โดย รอยละของระดับความพึงพอใจผูรับบริการ  ไดคะแนน 

3.16 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง ไดคะแนน 3.00 และระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ของ
สถาบันอุดมศึกษา ได 2.00 

 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  ไดคะแนน 3.76  โดย ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ไดคะแนน 

3.25     

             สภาพปจจุบันท่ีสําคัญ จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ป 2550 พบวา  
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยท้ัง 7  มาตรฐานอยูในระดับดี (4.06) ในมาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร อยูในระดับดีมาก ไดคะแนน 4.91  และในมาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ อยูใน

ระดับดี ไดคะแนน 4.00 และจากการประเมินของ ก.พ.ร ป 2551  พบวา ภาพรวมไดคะแนน 3.46 โดย 
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    - กรุณาเสนอวัตถุประสงคท่ีสําคัญ (โปรดระบุท่ีสําคัญ 1 วัตถุประสงค) 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
 

    - ขอเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  (โปรดระบุท่ีสําคัญ 2-3 แนวทาง) 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................... 

 
 

4. เพื่อใหการดําเนินงานตามคําตอบ ขอ 3.1 - 3.8 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทานเห็นวา  
        มหาวิทยาลัยควรมีกลไกเรงรัดยุทธศาสตรอะไรบาง ( กลไกเรงรัด เชน การปรับปรุง 
       โครงสราง การแกไขระเบียบ กฎหมายท่ีรองรับการปฏิบัติตลอดจนการจัดหา 
        ทรัพยากรตางๆ หรือ อ่ืนๆ เปนตน) 

   ....................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................... 
 

      5.  เพื่อใหการดําเนินงานตามคาํตอบ ขอ 3.1 - 3.8 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพทาน 
           เห็นวา มหาวิทยาลัยควรมีการควบคมุยุทธศาสตรอยางไร (การควบคุมมีขอบขายงาน  
           เชน  มีการกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐาน มีการวัดผลการดําเนินงาน  มีการเปรียบเทียบ 
           และประเมิน และการดําเนินการแกไข โดย อาจใชรูปแบบการควบคุมแบบราชการและ 
           แบบวฒันธรรม และมีการควบคุมทุกระดับช้ันขององคการ) 
              ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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6. เพื่อใหการดําเนินงานตามคําตอบ ขอ 3.1 - 3.8 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทานเห็นวา  
       มหาวิทยาลัยควรมีการประเมินผลยุทธศาสตรอยางไร (การประเมินมีขอบขายงาน เชน  
       มีการทบทวนยุทธศาสตร   มีการวัดผลการดําเนินงาน   มีการปฏิบัติการแกไข  และใช 
      วิธีการประเมินเพื่อปรับปรุง การประเมินเพื่อสรุปผล และการประเมินโดยยึดวัตถุ 
      ประสงคเปนหลัก และยดึหลักความมปีระสิทธิภาพ และ ความมีประสิทธิผลของ 
      การดําเนินงาน) 

               ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 3    ทานมีขอเสนอในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุเพิ่มเติมอะไรอีกบาง  
                โปรดเสนอแนะ 

   ....................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
 

  
ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกขอ  

หากมีขอเสนอแนะประการใดโปรดติดตอผูวิจัยท่ี 
          ajankomsan@yahoo.co.th 
                                                     Tel  087-7707649 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajankomsan@yahoo.co.th
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2. แนวทางการสัมภาษณอธิการบดี, ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภฏั 
เพื่อจัดทํารางขอเสนอแผนท่ียุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ   

ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 
………………….. 

 
1. วัน/เวลา ท่ีทําการสัมภาษณ 
2. สถานท่ีทําการสัมภาษณ 
3. ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 
        3.1 ช่ือ-สกุล 
 3.2 ตําแหนงและประสบการณอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของ 
4. การกําหนดภารกิจหรือพนัธกิจมีท่ีมาหรือนโยบายจากสวนใดผูบริหารหรือสภามหาวิทยาลัย 
5. ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดดาํเนินงานตามบทบาทหนาท่ีและภารกิจท่ีกาํหนดไวตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง 8 ดาน อยางไรใหประสบความสําเร็จ  
  1) ดานการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   
  2) ดานการวิจยั    
      3) ดานการบริการวิชาการแกสังคม    
  4) ดานการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  
  5) ดานการทะนุบํารุงศิลปวฒันธรรม    
  6) ดานการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
  7) ดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู   
  8) ดานการบริหารจัดการสถาบัน  
6. มหาวิทยาลัยไดกําหนด วตัถุประสงคท่ีสําคัญหรือจุดเนนในการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน  
และพันธกจิ ในงานท้ัง  8 ดาน อยางไรบาง 
7. มหาวิทยาลัยมีกําหนดแนวทางการบริหารยุทธศาสตรในงานท้ัง  8  ดาน อยางไรบาง  
8. มหาวิทยาลัยมีแนวทางหรือกลไกพิเศษในการเรงรัดยทุธศาสตรอยางไรบาง 
9. มหาวิทยาลัยมีแนวทางหรือกลไกพิเศษในการควบคุมยุทธศาสตรอยางไรบาง 
10. มหาวิทยาลัยมีแนวทางหรือกลไกพิเศษในการประเมินผลยุทธศาสตรอยางไรบาง 
11. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 

………..….. 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมือ่วันที่ 26 พฤษภาคม 2552  

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร  
 มหาวิทยาลยัราชภัฏกาฬสินธุ 

................... 
 

1. ดร.ประดิษฐ  ฉัตรจรัสกูล      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
2.นางชะมอย  วรามิตร               นายกองคการบริหารสวนจังหวดักาฬสินธุ 
3. นายสิทธิชัย  โภคาทรัพย        รองผูอํานวยการ สพท.กาฬสินธุ เขต 1 
4.นายไพฑูรย  มหิพันธ              ตัวแทนศิษยเกา  
5. นายจําลอง สุวรรณเรือง         ตัวแทน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
6.นายพัสดา  อุนบุญเรือน          ผูปกครองนักศึกษา 
7. นายกริชจอมพล  ภูจอมจติ     ผูอํานวยการกองการศกึษา  
                                                   ตัวแทนนักวิชาการระดับจังหวดั 
8. นายวนิัย  ชุมอภัย                   หัวหนาสํานักงานประชาสัมพันธ   
                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
9. นายนนัทพล สวาภัก              นายกองคการนักศึกษาภาคปกติ   
                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
10. นายอรรถพงษ  ศิริสุวรรณ    รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
11. นายสมชอบ  ภูอินนา            อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
12. ผศ.ณัฐวดี  พัฒนโพธ์ิ            กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
13. นางสาวณภัทร  สรอยจิต      กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
14 นางสาวฉายรุง  ไชยกําบัง      อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

 15. นายเยื้อน  เขจรศาสตร          นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณเชงิลึก 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณเชงิลึก 
....................... 

 
1. นักวิชาการบริหารการศึกษาหรืออุดมศึกษา 

1.1  รศ.ดร.ปรีชา  คัมภีรปกรณ     อาจารยพิเศษ โครงการปริญญญาเอก สาขาวิชา  
                                                     การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยขอนแกน 
1.2  รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร        อาจารยประจําโครงการปริญญาเอก  
                                                      สาขาวิชา ภาวะผูนําทางการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร 
       1.3  ศ.ดร.ไพฑูรย สินลารัตน        รองอธิการบดี ฝายวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิต 

                     1.4 รศ.ดร.ประชุม รอดประเสริฐ     อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก  
                        สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูนําการ 
                        เปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

2. ผูบริหารระดับสูงหรืออดตีผูบริหารระดบัสูงของสถาบันราชภัฏ 
              2.1 ดร.ถนอม อินทรกําเนิด               อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ 

                     2.2 ดร.พลสัณห โพธ์ิศรีทอง            อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ 
                     2.3 ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ              อดีตอธิบดีกรมฝกหดัครูหรือสถาบันราชภัฏ 

3. ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในตําแหนงอธิการบดี  
                     3.1 รศ.ดร.สมเจตน  ภูศรี          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
                     3.2 รศ.ดร.เปร่ือง  จันดา              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 
                     3.3 รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน                อดีตประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏั  

                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา   
                     3.4  ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย           อดีตและรองประธานอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   
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ภาคผนวก จ 
รายนามผูเขารวมสนทนากลุมเปาเหมาย 
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รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุมเปาหมาย 
เมื่อวันที่  4  มิถุนายน 2552   

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4  อาคารบรรณราชนครนิทร 
………….. 

 
1. นายทรงกรด  พิมพิศาล             รักษาการรองอธิการบดี 
2. นายธีระ  ภดูี                              ผูอํานวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
3. นายชัยยนต  เพาพาน                 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
4. นางสาวปนดัดา  โพธิงาม          อาจารย 
5. นายชัยพิชิต  ปอมวิจัย                เจาหนาท่ี 
6. นางธันยกร  นรการ                    เจาหนาท่ีฝายนโยบายและแผน 
7. นายปยะ  สรอยอุดม                   ศิษยเกา 
8. นางสาวจฬุาภรณ  ภูมิคงทอง     ศิษยเกา 
9. นายบุญถม  วงศรีเทพ                 นายกองคการนักศึกษาภาค กศ.บป. 
10.นางสาวสมพร  กิลานัน             นักศึกษาภาคปกติ 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามผูเขารวมประชาพิจารณกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
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รายชื่อผูรวมประชาพิจารณ 
ขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  

ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552  ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4  

อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  
……………… 

 
1. นางชะมอย  วรามิตร                     นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
2. นายสุประณีต  ยศกลาง                  ผอ.ศูนยการศกึษานอกระบบฯ จ.กาฬสินธุ 
3. นายสิทธิชัย  โภคาทรัพย               รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 1 
4. นายสินสมุทร  แสนสุข                  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 
5. นายอดยุศักดิ์  บุญอเนก                 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 
6.  ดร.โณทัย  อุดมบุญญานุภาพ        ศึกษานิเทศก ตวัแทนนักวิชาการสํานักงานระดบัจังหวดั    
7.  นายทักษิณ  ทักษิมา                      ศึกษานิเทศก ตวัแทนนักวิชาการสํานักงานระดับจังหวดั 
8.  นายสุรวัชช  เทศชินพ                   รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
9. นายสิงห  สารสุข                           รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
10. นายฉกาจ  ฝางแกว                       ตัวแทนผูนําชุมชนทองถ่ิน        
11. นายบุญชวย  รวดเจริญ                 ตัวแทนผูนําชุมชนทองถ่ิน                                                          
12. นางจิตสิริ   ณ กาฬสินธุ                ผูชวยเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
13. นายวานิชย   ติชาวนั                     กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ           
14. นายภัสดา   อุนบุญเรือน               ตัวแทนผูปกครองนักศึกษา                
15. นางสําราญ  กั้วพรม                      ตัวแทนผูปกครองนักศึกษา                                                                             
16. นางมยุรี  นามนเสน                      ตัวแทนผูปกครองนักศึกษา                                                                                   
17. นางนิภาพร  สารฤทธ์ิ                    ตัวแทนผูปกครองนักศึกษา 
18. นายคมกริช  ออนประสงค            กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ                                    
19. นางแจมจนัทร ณ กาฬสินธุ           อาจารยตัวแทนคณบด ี
20. นางสาวสรินดา  กมลเขต              อาจารยตัวแทนหวัหนาภาควิชาศิลปศาสตร  
21. นางสาวกชพรรณ  วงศเจริญ         อาจารยตัวแทนหวัหนาภาควิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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22. นางสายหยุด  ภูปุย                         อาจารยตัวแทนสาขาการปฐมวยั    
23. นายวนิัย  ชุมอภัย                           หัวหนาสํานักงานประชาสัมพนัธ  
                                                             มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ  
24.นางสาววไลพร พลอยวิเลศ             อาจารยตัวแทนสาขาการจัดการทั่วไป    
25. นางสาวกานตชนก  ดาบสมเด็จ      อาจารยตัวแทนสาขาภาษาอังกฤษ    
26. นางสาวณฐันันท  สีดาแกว             อาจารยบรรณารักษ  
27. นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤษ    อาจารยบรรณารักษ 
28. นางอรทิพย  กมลวบูิลย                   เจาหนาท่ี 
29. นางสกาวเดือน  พิมพิศาล                เจาหนาท่ี 
30. นางสาวปยนุช  เกีย้นมา                   เจาหนาท่ี 
31. นางสาวสุพรรษา  ผาสุก                  เจาหนาท่ี 
32. นางสาวจิราภา  นาครินทร              เจาหนาท่ี 
33. นางสาวศรุต  หมูโยธา                     เจาหนาท่ี 
34. นายสมเกยีรติ  คุมนายอ                  นักศึกษาปริญญาโท 
35. นางสรัญญา  ภูมิดิน                        นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
36. นางรวิวรรณ  คุมนายอ                    ศิษยเกา 
37.นายชาติ  ภมิูดิทราย                          ศิษยเกา 
38. นายเลอพงษ ไกรสุนทร                   ศิษยเกา      
39. นางสาวทิพยรัตน  อาสนาทิพย        นกัศึกษา 
40. นางสาวมยุรี  ทิพวงศ                       นักศึกษา 
41. นายชัยวัฒน  กั้วประดับ                   นักศึกษา 
42. นายเดชา  ซ่ือสัตย                            นักศึกษา 
43. นายวรนันท  พรมยัคฆ                    นักศึกษา 
44. นายบรรเลง  เสริฐผล                      นักศึกษา 
45. นายมงคล  กิ่งหลักเมือง                  นักศึกษา 
46. นายพงษพฒัน  ฉายยศ                    นักศึกษา 
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ภาคผนวก ช 
ภาพจากการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
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1. ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนพหุกรณี 
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2. ภาพประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552  
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
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3. ภาพประกอบการประชมุกลุมเปาหมาย เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2552  
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 
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4. ภาพการประชาพิจารณ 
ขอเสนอแผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  

ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 4  

อาคารราชบรรณนครินทร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  
 
 
 
 

 

 
 
 



ประวัติผูเขียน 
 
 

นายคมสันทิ์  ขจรปญญาไพศาล เกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2516 ภูมิลําเนาเดิมอยูที่อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เปนบุตรของนายตวงสิทธิ์  ขจรปญญาไพศาล และนางทองพิน  ขจรปญญาไพศาล สมรสกับ
นางจิระนันท  ขจรปญญาไพศาล  มีบุตร  2  คน  คือ  เด็กชายสหภัฏฏ  ขจรปญญาไพศาล  และเด็กชาย
สหรัชต  ขจรปญญาไพศาล 
 ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา 
โครงการคุรุทายาท รุน 5 เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อปการศึกษา 2538  สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อป
การศึกษา 2540  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา จากสถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม เมื่อปการศึกษา 2545 และในปการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต     
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา รุนที่ 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อภาคปลายปการศึกษา 2549 

 2549 

 ประวัติการทํางาน เริ่มรับราชการที่โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม  อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ   เมื่อ 
พ.ศ. 2538 ในตําแหนง อาจารย 1 ระดับ 3 โอนไปรับราชการเปนนักวิชาการศึกษา ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ ซึ่งตอมาไดปรับเปล่ียนเปนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1  และปจจุบันรับราชการใน
ตําแหนงอาจารย ระดับ 7  ภาควิชาศลิปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ  

สถานที่ติดตอผูวิจัย บานเลขท่ี 4/4  ถนนพิมพะนิตยพัฒนา อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ  
46000  โทร. 087-7707649   E-mail : ajankomsan@yahoo.co.th หรือ komkajorn@hotmail.com  
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