
 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  1 

หัวข้อเรื่อง  : โครงการพัฒนา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ ส านักงานอธิการบดี 

 
2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหาร

ที่รับผิดชอบหลัก) 
นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ         ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

3. คณะท างาน 1. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ                        
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก                            
3. นางสาวกัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ                    
4. นางสาววราภรณ์  ไชยสุริยานนัท์                        
5. นางสาวแก้วตา  แสนรักษ์                                
6. นางสาวสุจิตรา  วงษ์สด                                  
7. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว     (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             
8. ว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต์  เทพเดชา                           
9. นางนุชนภา  ทางไธสง                                     

                                                                
4. ประเด็น GAP หลักจาก

การประเมินตนเอง 
(SA/OA) 

กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือ หรือไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  

 
5. ความส าคัญของแผนนี้กับ

การด าเนินการ EdPEx 
(วัตถุประสงค์ ) 

1 . เพ่ือพัฒนาการบริหารและการด าเนินงานให้มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมในทุกมิติ  
2 . เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัวของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อสถานการณ์   

ที่เปลี่ยนแปลง  
3 . เพ่ือพัฒนาขวัญและก าลังใจหรือเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ อันเกิดจากการพัฒนา ปรับปรุงดังกล่าว 
6. กระบวนการและข้ันตอน 1.เขียนแผนงาน/โครงการ 

2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ 
3. ด าเนินงานโครงการ 
4. ติดตามและประเมินผล 
5. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
โครงการพัฒนา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 กฎหมายแต่ละด้านที่ควรปรับปรุง 

1. กฎหมายงานบุคคล 
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพ่ือต่อ

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ระยะที่สอง ระยะที่สาม และระยะท่ีสี่ 

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางและเกณฑ์การผ่านการประเมินเพ่ือต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เข้าสู่ สัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยระยะท่ีสอง ระยะที่สาม และระยะท่ีสี่ 

แบบฟอร์ม 5_V2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



 

 

2. กฎหมายทางวิชาการ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
3. กฎหมายทางนักศึกษา 

- ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2550 
4. กฎหมายการเงิน/พัสดุ 

- การปรับอัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

5. กฎหมายทั่วไป 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ

โครงการ 
6 เดือน  (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน 
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย 76,500 บาท 
10. การติดตามและรายงานผล แบบสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มี กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน 

 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย พ.ค

. 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. เขียนแผนงาน/โครงการ              

2. เสนอเพ่ือขออนุมัติ              

3. ด าเนินงานโครงการ                   

4. ติดตามและประเมินผล              

5. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  2 
หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารและจัดการ (Big data for the best services 
and management) 
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ 4 หน่วยงานร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบหลัก) 

ไชย มีหนองหว้า  
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. คณะท างาน V4U : 4 Units of Valaya Alongkorn Rajabhat University ประกอบด้วย 
1. การเงิน 
2. พัสดุ 
3. กองการเจ้าหน้าที่ 
4. กองนโยบายและแผน 
5. อาจารย์พิชญ์ณี  ตีรณากรณ์ (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             

4. ประเด็น GAP หลักจาก
การประเมินตนเอง 
(SA/OA) 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบ แต่ระบบกลับอยู่ในแต่ละภาคส่วนงาน และข้อมูลไม่สามารถ
ที่จะน ามาใช้ร่วมกันของแต่ละหน่วยงานได้ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศยังเป็นระบบ
เก่า ไม่ตอบสนองต่อการด าเนินงานที่คล่องตัวของมหาวิทยาลัย   ต้องใช้เวลาและเงิน 

2. ระบบการส ารองข้อมูลและสารสนเทศยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ กรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการใช้ข้อมูลของผู้เรียนและลูกค้า    
กลุ่มอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับ
การด าเนินการ EdPEx 
(วัตถุประสงค์ ) 

เพ่ือพัฒนามาตรฐานของการให้บริการและการจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดย
อาศัยระบบงานที่ได้รับการยอมรับ และประสิทธิภาพของการท างาน 
“ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน” 

6. กระบวนการและข้ันตอน หน่วยงานทั้ง 4 จะท าการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
1. การรวบรวมความต้องการของหน่วยงาน  กระบวนการ และข้อมูลต่างๆที่

เกิดข้ึนในระบบงานต่างๆ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล ที่สามารถใช้งานร่วมกัน 
3. ออกแบบระบบงานที่สอดคล้องกับการให้บริการและการบริหาร 
4. พัฒนาระบบต้นแบบรองรับการให้บริการพ้ืนฐาน โดยเน้น โปรแกรมประยุกต์

(Application) ที่มมีาตรฐานและได้รับการยอมรับ 
5. ศึกษาการพัฒนาระบบที่ต่อยอด ที่น าไปสู่การขยายของระบบงานอื่นๆ 
6. ที่จ าเป็น 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

6-12 เดือน 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

1. แผนงานของระบบงานความร่วมมือ  
2. ฐานข้อมูลของหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน 
3. ระบบงานที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ 

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย 12,000,000 บาท  
10. การติดตามและรายงานผล การติดตามในแต่ละขั้นตอน ด้วยวิธีการ 

- ประชุมคณะท างาน   
- น าเสนอต่อผู้ใช้งานและผู้บริหาร (ที่ประชุม กบ.) 



 

 

- จัดท ารายงานการพัฒนาฐานข้อมูล  (รายงานประจ าปี) 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อการด าเนินการเสร็จเสร็จ มหาวิทยาลัยจะมีระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพ่ือรองรับ
การบริการและบริหารของหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงาน อันได้แก่ พัสดุ การเงิน กอง
นโยบายและแผน และ กองการเจ้าหน้าที่ 
 

 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. การรวบรวมความต้องการ
ของหน่วยงาน  กระบวนการ 
และข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ระบบงานต่างๆ 

  
 

          

2. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูล ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกัน 

            

3. ออกแบบระบบงานที่
สอดคล้องกับการให้บริการและ
การบริหาร 

              

4. พัฒนาระบบต้นแบบรองรับ
การให้บริการพ้ืนฐาน โดยเน้น 
โปรแกรมประยุกต์
(Application) ที่มมีาตรฐาน
และได้รับการยอมรับ 

            

5. ศึกษาการพัฒนาระบบที่ต่อ 
ยอด ที่น าไปสู่การขยายของ
ระบบงานอ่ืนๆที่จ าเป็น 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  3 
หัวข้อเรื่อง : โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) 
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหารที่

รับผิดชอบหลัก) 
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 

3. คณะท างาน 1. อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก 
2. ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
3. อาจารย์วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
4. ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์     
5. อาจารย์ ดร.ดนุชา  สลีวงศ ์(ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                                   

4. ประเด็น GAP หลักจากการ
ประเมินตนเอง (SA/OA) 

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน และ
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ายังไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุม 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx  
(วัตถุประสงค์) 

1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา และกลุ่มลูกค้าท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริ
การด้านการศึกษา ได้แก่ การรับสมัครนักศึกษา รับลงทะเบียน รับค าร้องต่างๆ 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการรับปริญญาบัตรและการซ้อมย่อย 

2.  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.  เพ่ือสร้างการบริการที่ดีให้กับลูกค้า 

6. กระบวนการและข้ันตอน 1.  ศึกษาระบบการให้บริการแบบ One Stop Service  
2.  ศึกษากระบวนการให้บริการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา รับลงทะเบียน รับค าร้อง

ต่างๆ กิจกรรมการเรียนการสอน และการรับปริญญาบัตรและการซ้อมย่อย 
3.  ออกแบบการกระบวนการให้บริการให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
4.  จัดท าแผน/โครงการเพ่ือด าเนินงานเตรียมบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้มีความพร้อม 
5.  คัดเลือกบุคลากร จัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการ

ให้บริการ 
6.  ทดสอบระบบให้บริการ One Stop Service 
7.  ประเมินผลและปรับปรุงระบบการให้บริการ One Stop Service อย่าง

ต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ

โครงการ 
10 เดือน 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

1. มีแผนการด าเนินงานระบบ One Stop Service  
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่รองรับการให้บริการ One Stop Service 
3. ระบบการให้บริการ One Stop Service ที่มีประสิทธิภาพ  

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย 200,000 บาท 
10. การติดตามและรายงานผล 1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกข้ันตอนให้ผู้บริหารรับทราบ 

2. รายงานและประเมินผลความส าเร็จในที่ประชุม และรายงานแก่ผู้บริหาร 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ระบบการให้บริการแบบ One Stop Service ที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดี 



 

 

2. ตอบสนองการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
บริการได้ง่ายและเกิดความพึงพอใจ 

3. สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
แผนด าเนินงาน 
 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาระบบการให้บริการแบบ 
One Stop Service 

            

2. ศึกษากระบวนการให้บริการ
เกี่ยวกับการรับนักศึกษา รับ
ลงทะเบียน รับค าร้องต่างๆ 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการ
รับปริญญาบัตรและการซ้อมย่อย 

            

3. ออกแบบกระบวนการให้บริการ
ให้สอดคล้องกับบรบิทของ
มหาวิทยาลยั 

                 

4 .  จั ด ท า แ ผ น / โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ
ด าเนินงานเตรียมบุคลากร สถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้มี
ความพร้อม 

            

5. คัดเลือกบุคลากร จัดหาสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับการให้บริการ 

            

6. ทดสอบระบบให้บริการ  One 
Stop Service 

            

7. ประเมินผลและปรับปรุงระบบ
การให้บริการ One Stop Service 
อย่างต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  4 
หัวข้อเรื่อง : การพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย 
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. หัวหน้าโครงการ  
(ผู้บริหารที่รับผิดชอบหลัก) 

รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ 

3. คณะท างาน 1. ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์  
2. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
3. อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ 
4. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ 
5. ผู้แทนผู้บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและคณะ  
6. ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             

4. ประเด็น GAP หลักจากการ
ประเมินตนเอง (SA/OA) 

ขาดระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx (วัตถุประสงค์) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ระหว่างสถาบันวิจัยฯและคณะ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกหน่วยจัดการย่อย(โหนด) งานวิจัยรายประเด็น และ
ระบบหน่วยจัดการย่อย (โหนด) ระดับคณะ 

6. กระบวนการและขั้นตอน 1. ศึกษาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ระหว่าง
สถาบันวิจัยฯและคณะ  
2. จัดกลุ่มประชุมย่อย ครั้งที่ 1 รับฟังความเห็นน าไปสู่การพัฒนา ดังนี้  
    2.1 (ร่าง) ตัวแบบระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ระหว่างสถาบันวิจัยฯและคณะ 
    2.2 (ร่าง) ตัวแบบระบบและกลไกหน่วยจัดการย่อย(โหนด) งานวิจัยราย
ประเด็น และระบบหน่วยจัดการย่อย (โหนด) ระดับคณะ 
    2.3 ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและ (ร่าง) ตัวแบบของทั้งสองระบบ จนได้ (ร่าง) ตัวแบบของ
ระบบ  
4. จัดกลุ่มประชุมย่อย ครั้งที่ 2-6 เป็นการน าสู่การทดสอบระบบและกลไก      
   4.1 (ร่าง) ตัวแบบระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ระหว่างสถาบันวิจัยฯ และคณะ 
    4.2 (ร่าง) ตัวแบบระบบและกลไกหน่วยจัดการย่อย(โหนด) งานวิจัยราย
ประเด็น และระบบหน่วยจัดการย่อย (โหนด) ระดับคณะ 
    4.3 ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  5. สังเคราะห์ข้อมูล  การทดสอบระบบและกลไกเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
6. เกิดระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ระหว่าง
สถาบันวิจัยฯและคณะ และ ระบบและกลไกหน่วยจัดการย่อย(โหนด) งานวิจัย
รายประเด็น และระบบหน่วยจัดการย่อย (โหนด) ระดับคณะ และระบบ
สนับสนุนงานสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 



 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

12 เดือน  

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

1. ได้ตัวแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ระหว่างสถาบันวิจัยฯและคณะระหว่างสถาบันวิจัยฯและคณะ 
2. เกิดระบบหน่วยจัดการย่อย (โหนด) งานวิจัยรายประเด็น อย่างน้อย 6 
ประเด็น 
3. เกิดระบบการบริหารหน่วยจัดการย่อย (โหนด) ระดับคณะ อย่างน้อย 6 คณะ 
4. ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย 300,000 บาท 
10. การติดตามและรายงานผล 1. ติดตามโดยระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. มีระบบการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง

สถาบันวิจัยฯและคณะที่เป็นรูปธรรม เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
2. ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ศึกษาระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยและจัดตั้ง
คณะท างาน โดยประกอบด้วย  
1) ผู้แทนผู้บริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและคณะ  
2) ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

            

2.จัดกลุ่มจัดกลุ่มประชุมย่อย  
ครั้งที่ 1 รับฟังความเห็นน าไปสู่
การพัฒนา ดังนี้  
2.1 (ร่าง) ตัวแบบระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ระหว่าง
สถาบันวิจัยฯและคณะ 
2.2 (ร่าง) ตัวแบบระบบและ
กลไกหน่วยจัดการย่อย(โหนด) 
งานวิจัยรายประเด็น และระบบ
หน่วยจัดการย่อย (โหนด) ระดับ
คณะ 
2.3 ระบบสนับสนุน 

            



 

 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

งานสารสนเทศของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและ 
(ร่าง) ตัวแบบของทั้งสองระบบ 
จนได้ (ร่าง) ตัวแบบของระบบ 

                 

4. จัดกลุ่มประชุมย่อย ครั้งที่  
2-6 เป็นการน าสู่การทดสอบ
ระบบและกลไกของทั้ ง สอง
ระบบ  ผ่านระบบสารสนเทศ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และจัดท า (ร่าง) คู่มือ  

            

5. สังเคราะห์ข้อมูล   
การทดสอบระบบและกลไกเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนา 

            

6. เกิดระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ระหว่าง
สถาบันวิจัยฯและคณะ และ 
ระบบและกลไกหน่วยจัดการ
ย่อย(โหนด) งานวิจัยราย
ประเด็น และระบบหน่วยจัดการ
ย่อย (โหนด) ระดับคณะ พร้อม
จัดท าคู่มือฉบับสมบูรณ์ 
และระบบสนับสนุนงาน
สารสนเทศของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  5 
หัวข้อเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

1. คณะ/สถาบันที่
รับผิดชอบ 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

2. หัวหน้าโครงการ 
(ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
หลัก) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย 

3. คณะท างาน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญิญาพัชญ์  นาคภิบาล 
2. น.ส.สายพิน  ทาทอง   
3. น.ส.วิไลลักษณ์  การุญวงค์ 
4. นายปิติพงศ์  อ่อนส าลี 
5. อาจารย์รัชพล  อ่ าสุข (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             

4. ประเด็น GAP หลักจาก
การประเมินตนเอง 
(SA/OA) 

 1. ขาดระบบการบริหารการบริการวิชาการ  ที่มีประสิทธิภาพ  
 2. ขาดการประเมินเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 

5. ความส าคัญของแผนนี้
กับการด าเนินการ 
EdPEx (วัตถุประสงค์ ) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสร้างแบบประเมินที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ 

6. กระบวนการและข้ันตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพันธกิจสัมพันธ์  
2. ประชุม วางแผน 
3. ด าเนินงาน 
 4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 5. ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

3 เดือน 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

1. มีแนวทางการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 เล่ม 
2. มีคณะกรรมการประสานงานพันธกิจสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 คณะ 
3. มีศูนย์ประสานงานพันธกิจสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ศูนย์ 
4. มีแบบประเมินที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 2 แบบ 

9. งบประมาณ และ
ค่าใช้จ่าย 

24,000 บาท 

10. การติดตามและรายงาน
ผล 

แบบติดตามประเมินผล 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีแนวทางการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ   
2. มีคณะกรรมการประสานงานพันธกิจสัมพันธ์   
3. มีศูนย์ประสานงานพันธกิจสัมพันธ์   
4. มีแบบประเมินที่ได้รับการพัฒนา   

 
 
แผนด าเนินงาน 



 

 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560  พ.ศ.2561 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานพันธกิจสัมพันธ์ 

            

2. ประชุม วางแผน             

3. ด าเนินงาน                  

4. สรุปผลการด าเนินงาน             

5. ติดตามและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  6 
หัวข้อเรื่อง : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและพัฒนาคู่เทียบ      
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหารที่

รับผิดชอบหลัก) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ความคุ้นเคย 

3. คณะท างาน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ความคุ้นเคย 
2. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             
3. นางสาวเนตรชนก สุขสุแพทยพล 
4. นายเกรียงไกร  แก้วหลอย (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             

4. ประเด็น GAP หลักจากการ
ประเมินตนเอง (SA/OA) 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน แต่ก็ยังพบว่าในหลายครั้งตัวบ่งชี้
เหล่านั้นยังขาดข้อมูลที่มาจากการเปรียบเทียบ หรือพัฒนาตัวชี้วัดที่ได้มาจาก
การเปรียบเทียบกับคู่เทียบของมหาวิทยาลัย 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 

(วัตถุประสงค์) 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาคู่เทียบ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิต คุณภาพ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแบบ
เดียวกัน 
2. เพ่ือน าผลที่ได้จากคู่เทียบก าหนดตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนในการพัฒนาตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย 

6. กระบวนการและข้ันตอน 1. ก าหนดผลงานว่าจะเทียบวัดอะไร 
2. ระบุคู่ในการเทียบวัด 
3. รวบรวม และวิเคราะห์สารสนเทศคู่เทียบ  
4. ศึกษาดูงานคู่เทียบ 
5. จัดท าแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

6 เดือน 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

1. ได้คู่เทียบ 
2. มีแผนปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย 25,000 บาท 
10. การติดตามและรายงานผล แผนการปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้  

แผนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ก าหนดผลงานการเทียบวัด 
ระบุคู่ในการเทียบวัด และ  

            

2. รวบรวม และวิเคราะห์
สารสนเทศคูเ่ทียบ 

            

3. ศึกษาดูงานคู่เทียบ             

4. จัดท าแผนเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา 

                 

 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  7 
หัวข้อเรื่อง : โครงการปรับปรุงแผนรองรับและการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  

1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน 
2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหารที่

รับผิดชอบหลัก) 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

3. คณะท างาน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
4. ประเด็น GAP หลักจากการ

ประเมินตนเอง (SA/OA) 
1. ไม่พบระบบในการจัดการนวัตกรรมการสนับสนุนทรัพยากรที่ส าคัญในการ
สร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล 
2.  ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น การประเมินผู้ส่งมอบ 
การประเมินสถานปฏิบัติ สหกิจศึกษา และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ  
3. ไม่มีแผนรองรับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
การบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ มองแค่ด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มาใช้ประเมินความเสี่ยง ยังไม่ได้ตอบโจทย์แท้จริง 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับ
การด าเนินการ EdPEx  
 (วัตถุประสงค์  )  

ความเสี่ยงนับเป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นท้าทายของหน่วยงานต่างๆ 
ที่จะต้องจัดการ ซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องมีการท าแผนในการเตรียม
ความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ 

6. กระบวนการและข้ันตอน 1.  ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต 
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิฤต เพ่ือทบทวน
แผนความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ให้มีความทันสมัย และความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตต่างๆ  
3. คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิฤต จัดท า (ร่าง) แผนความ
ต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
4. เผยแพร่แผนความต่อเนื่องในสภาวะวิฤตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้
ที่จะต้องติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย รับทราบ และพร้อมน าไปเป็น
แนวทางการปฏิบัติหากเกิดสภาวะวิกฤต 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 2 เดือน 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ

เป้าหมาย 
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร นักศึกษา รับทราบแผนความต่อเนื่องในสภาวะ
วิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. ร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่เก่ียวของรับทราบถึงแนวทางตามแผนของแผน
ความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย 50,000  บาท 
10. การติดตามและรายงานผล 1. ส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

2. สังเกตจากผู้น าแผนไปปฏิบัติ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถน าแผนความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏ           

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิด
สภาวะวิกฤต 



 

 

แผนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความ
ต่อเนื่องในสภาวะวกฤต 

            

2. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่องในสภาวะ
วิฤต 

            

3. จัดท า (ร่าง) แผนความ
ต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

                 

4. เผยแพร่แผนความต่อเนื่อง
ในสภาวะวิฤต 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  8 
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 
2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหารที่

รับผิดชอบหลัก) 
1. รองศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย 
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก 

3. คณะท างาน 1. รองศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย 
2. อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก 
3. ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ  
4. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             

4. ประเด็น GAP หลักจากการ
ประเมินตนเอง (SA/OA) 

หลักสูตรหรือการจัดอบรมไม่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรอย่าง
แท้จริง ไม่มีกระบวนการประเมินกรอบอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากรอย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx  
(วัตถุประสงค์) 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ ของอาจารย์และบุคลากร 
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

บุคลากรทุกประเภท 
3. เพ่ือปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

6. กระบวนการและข้ันตอน 1. ส ารวจความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
2. ศึกษากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. จัดการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหลักสูตรอบรมและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ หลักสูตรอาจารย์มืออาชีพ 

หลักสูตรผู้บริหารมืออาชีพ หลักสูตรบุคลากรมืออาชีพ และหลักสูตรการ
อบรมภายนอก 

5. ออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับขีด
ความสามารถของกลุ่มบุคลากรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

6. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรตามหลักสูตรและระบบที่ออกแบบเพื่อให้ได้แผนการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

7. ประเมินผลและปรับปรุงโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องให้ตอบสนองต่อความพึงพอใจของบุคลากรและให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

8 เดือน 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

1. ร้อยละความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ  
2. จ านวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ หลักสูตรอาจารย์มืออาชีพ 

หลักสูตรผู้บริหารมืออาชีพ หลักสูตรบุคลากรมืออาชีพ และหลักสูตรการ
อบรมภายนอก 

3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย 200,000 บาท 

 



 

 

10. การติดตามและรายงานผล 1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกข้ันตอนให้ผู้บริหารรับทราบ 
2. รายงานและประเมินผลความส าเร็จในที่ประชุม และรายงานแก่ผู้บริหาร 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างแท้จริง 
2. ได้หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง 

และตรงกับการสมรรถนะของบุคลากรในทุกประเภท 
3. ได้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ส ารวจความต้องการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 

            

2. ศึกษากระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

            

3. จัดการประชุมผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดหลักสูตรอบรมและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

                 

4. ออกแบบหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร ได้แก่ หลักสูตรอาจารย์มือ
อาชีพ หลักสูตรผู้บริหารมืออาชีพ 
หลักสูตรบุคลากรมืออาชีพ และ
หลักสูตรการอบรมภายนอก 

            

5. ออกแบบระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับขีด
ความสามารถของกลุ่มบุคลากรตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

            

6. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรตาม
หลักสตูรและระบบที่ออกแบบ
เพื่อให้ได้แผนการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

            

7. ประเมินผลและปรับปรุง
โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรอยา่งต่อเนื่องให้ตอบสนอง
ต่อความพึงพอใจของบุคลากรและ
ให้มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดและใหม้ี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ 

            

 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  9 
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบสหกิจศึกษา 
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหารที่

รับผิดชอบหลัก) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3. คณะท างาน 1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. อาจารย์พิชญ์ณี  ตีรณากรณ์ (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             

4. ประเด็น GAP หลักจากการ
ประเมินตนเอง (SA/OA) 

ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น การประเมินผู้ส่งมอบ 
การประเมินสถานปฏิบัติ สหกิจศึกษา และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ  

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 
(วัตถุประสงค์) 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินการของสหกิจศึกษาในแต่ละคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

2. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลทั้งหมดของสถานประกอบที่รับนักศึกษาเข้าท าการ
ฝึกสหกิจศึกษาและผลประเมินการออกสหกิจในแต่ละปีการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
6. กระบวนการและข้ันตอน 1. ศึกษากระบวนการด าเนินงาน ข้อจ ากัด ข้อก าหนดพิเศษ ของสหกิจศึกษา

ในแต่ละคณะ 
2. จัดการประชุมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานสหกิจศึกษา เพ่ือท า

การออกแบบระบบฐานข้อมูล และระบบสหกิจศึกษา 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ (ร่าง) ระบบฐานข้อมูลและระบบสหกิจ

ศึกษา 
4. จัดประชุมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานสหกิจศึกษา เพ่ือท าการ

ทดสอบระบบของระบบสหกิจศึกษา 
5. ปรับปรุงระบบ และพัฒนาระบบสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

8 เดือน 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

1. ระบบสหกิจศึกษาที่เป็นมาตรฐาน 
2. ขั้นตอนในการด าเนินการของสหกิจศึกษาที่ชัดเจน 
3. คู่มือและสมุดบันทึกการฝึกสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา 

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
10. การติดตามและรายงานผล ติดตามในแต่ละข้ันตอนของการด าเนินงาน ด้วยวิธีการ  

1. รายงานสรุปการด าเนินงานสหกิจศึกษาของแต่ละคณะ 
2. รายงานการประชุม 
3. แบบ (ร่าง) ระบบฐานข้อมูลและระบบสหกิจศึกษา 
4. รายงานระบบฐานข้อมูลและระบบสหกิจศึกษา 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบกระบวนการด าเนินการของสหกิจศึกษาในแต่ละคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

2. ได้ฐานข้อมูลทั้งหมดของสถานประกอบที่รับนักศึกษาเข้าท าการฝึกสหกิจ
ศึกษาและผลประเมินการออกสหกิจในแต่ละปีการศึกษา 

3. ได้ระบบสหกิจศึกษาให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

แผนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ศึกษากระบวนการ
ด าเนินงาน ข้อจ ากัด 
ข้อก าหนดพิเศษ ของสหกิจ
ศึกษาในแต่ละคณะ 

             

2. จัดการประชุมของผู้ที่ส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
สหกิจศึกษา เพ่ือท าการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล 
และระบบสหกิจศึกษา 

             

3. วิเคราะห์ข้อมูลและ
ออกแบบ (ร่าง) ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสหกิจ
ศึกษา 

                  

4. จัดประชุมของผู้ที่ส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
สหกิจศึกษา เพื่อท าการ
ทดสอบระบบของระบบสห
กิจศึกษา 

             

5. ปรับปรุงระบบ และพัฒนา
ระบบสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  10 
หัวข้อเรื่อง : โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าส าคัญ 

 
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหารที่

รับผิดชอบหลัก) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ความคุ้นเคย 
 

3. คณะท างาน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ความคุ้นเคย 
2. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว  (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             
3. นางสาวเนตรชนก สุขสุแพทยพล 
4. นายเกรียงไกร  แก้วหลอย (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             
 

4. ประเด็น GAP หลักจากการ
ประเมินตนเอง (SA/OA) 

1. ไม่มีการประเมินความไม่พึงพอใจที่ครบกลุ่มลูกค้าส าคัญ และไม่ได้น าผล
ประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการบริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า  
2. ไม่มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน  แม้ว่า
มหาวิทยาลัยจะมีการรับฟังความคิดเห็น หรือสร้างช่องทางในการรับฟังเสียง
ของลูกค้าท่ีหลากหลายก็ตาม แต่ก็ยังพบว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถน าข้อมูลที่
ได้รับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งยังพบว่าไม่สามารถส่ง feedback กลับ
ไปสู่ผู้ร้องเรียน นอกจากนี้ในกระบวนการตอบสนองต่อการรับฟังเสียงของ
ลูกค้ากับการแก้ไขปัญหามักจะติดอยู่กับกับดักของค าว่าระบบราชการ หรือการ
แก้ไขเพ่ือไม่สร้างผลกระทบต่อพวกพ้องของตนเอง 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 
(วัตถุประสงค์) 

1. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจมา
จัดท าแนวการปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้ดี
ยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาระบบการสร้างความพึงพอใจในกลุ่ม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง  



 

 

6. กระบวนการและข้ันตอน กิจกรรมที่1  ลูกค้าลึกลับ (Mystery Customer) 
1. แต่งตั้งคณะท างานลูกค้าลึกลับ เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานตาม
โครงการเสนอผู้บังคับบัญชา 
2. เลือกกลุ่มลูกค้าลึกลับ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ไปส ารวจ 
3. ฝึกอบรมเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้า
ลึกลับ 
4. ลูกค้าลึกลับด าเนินการสุ่มใช้บริการ ครั้งที่ 1 
5. รายงานผลการปะเมินให้กับหน่วยงานที่ให้บริการ เพ่ือจัดท าแนวการ
ปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการ 
6. ลูกค้าลึกลับด าเนินการสุ่มใช้บริการ ครั้งที่ 2 
7. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจใน
การบริการ 
กิจกรรมที่2  พัฒนาระบบการสร้างความพึงพอใจในกลุ่มเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง 
2. รวบรวมปัญหาและอุปสรรคเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขและน าไป
พัฒนาระบบการสร้างความพึงพอใจในกลุ่มเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ภาคกลาง 
3. จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

10 เดือน  

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 
 

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
10. การติดตามและรายงานผล จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการบริการ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  

2. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและต่อการใช้บริการของมหาวิทยาลัย  
3. สามารถพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการให้บริการ เพื่อลดความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการลงได้ 
4. สามารถเสริมสร้างจิตบริการ (Service mild) ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ได้ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

แผนด าเนินงาน 
 

 
ขั้นตอนด าเนนิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

กิจกรรมที่ 1 ลูกค้าลึกลับ (Mystery Customer) 
1. แต่งตั้งคณะท างานลูกคา้ลึกลับ
เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานตาม
โครงการเสนอผู้บังคับบญัชา 

            

2. เลือกกลุ่มลูกค้าลึกลับ ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ไปส ารวจ 

            

3. ฝึกอบรมเกณฑ์การประเมินความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจให้กับกลุม่
ลูกค้าลึกลับ 

                 

4. ลูกค้าลึกลับด าเนินการสุม่ใช้
บริการ ครั้งท่ี 1 

            

5. รายงานผลการปะเมินให้กับ
หน่วยงานท่ีให้บริการ เพื่อจัดท าแนว
การปรับปรุงการด าเนินงานและการ
ให้บริการ 

            

6. ลูกค้าลึกลับด าเนินการสุม่ใช้
บริการ ครั้งท่ี 2 

            

7. จัดท ารายงานสรปุผล             
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการสร้างความพึงพอใจในกลุ่มเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจของกลุ่ม
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคกลาง 
 

            

2. รวบรวมปัญหาและอุปสรรคเพือ่
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขและน าไป
พัฒนาระบบการสร้างความพึงพอใจ
ในกลุ่มเครือข่าย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคกลาง 

            

3. จัดท ารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห ์
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  11 
หัวข้อเรื่อง :  โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน 

2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบหลัก) 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

3. คณะท างาน 1. กองนโยบายและแผน 
2. อาจารย์รัชพล  อ่ าสุข (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             

4. ประเด็น GAP หลักจาก
การประเมินตนเอง 
(SA/OA) 

1. การสื่อสารโดยส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะ one way communication  
2. ผู้น าขององค์กรจะพยายามสร้างช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มต่าง ๆ แต่อย่างไรก็
ตามพบว่าการสร้างบรรยากาศท่ีสร้างให้เกิดความผูกพัน โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้า
ภายนอก (ที่ไม่ใช่กลุ่มนักศึกษา) ยังพบว่ามหาวิทยาลัยยังไม่สามารถสร้างความผูกพัน
ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับ
การด าเนินการ EdPEx 
(วัตถุประสงค์ ) 

1. เพ่ือสร้างความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้เกิดการสื่อสารแบบ Two way communication ระหว่างมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

6. กระบวนการและข้ันตอน 1. จัดท าและปรับปรุง เว็บไซต์ social media และ banner ให้มีความทันสมัย ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถน าใช้สื่อสารแบบ two way communication และ
มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
2. จัดประชุมผู้บริหารสัญจร โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ได้ประชุม
ร่วมกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประจ าทุกเดือน เดือนละ 2 หน่วยงาน 
3. ผู้บริหาร หรือผู้แทนผู้บริหาร พบประชาคมภายนอก เดือนละ 1 ครั้ง 
4. ผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และชุมชนในพ้ืนที่ 
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายด้วย 
5. จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ ผู้มีส่วนได้ส่วน  
เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหา แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการสื่อสาร two way 
communication 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ  
มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ 80  

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย  100,000  บาท 
10. การติดตามและรายงานผล 1. ส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

2. สังเกตจากผู้น าเข้าร่วมกิจกรรม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชน หน่วยงานราชการ ชุมชนในพ้ืนที่ รับทราบ และรับรู้  เข้าใจ และความ

ผูกผัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สูงขึ้น 
2. เกิดการสื่อสารแบบ Two way communication ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 



 

 

 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าและปรับปรุง เว็บไซต์ 
social media และ banner  

            

2. จัดประชุมผู้บริหารสัญจร             

3. ผู้บริหาร หรือผู้แทนผู้บริหาร พบ
ประชาคมภายนอก 

                 

4. ผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของหน่วยงานราชการ และชุมชนใน
พ้ืนที่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายด้วย 

             

5. จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ ผู้มี
ส่วนได้ส่วน   

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  12 
หัวข้อเรื่อง :  โครงการทบทวนวิสัยทัศน์โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน 

2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบหลัก) 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

3. คณะท างาน 1. คณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์ 
2. อาจารย์รัชพล  อ่ าสุข (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             

4. ประเด็น GAP หลักจาก
การประเมินตนเอง 
(SA/OA) 

การก าหนดวิสัยทัศน์ยังไม่ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากนักศึกษาและกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับ
การด าเนินการ EdPEx 
(วัตถุประสงค์ ) 

เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

6. กระบวนการและข้ันตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์  
2. จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์ และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมแสดงความ
คิดเห็น ในการทบทวน และก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

3. กองนโยบายและแผนรวบรวมและประมวลผลขอเสนอแนะความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และจัดท า (ร่าง) วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเปิด
ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านทางเว็บไซต์ 

4. (ร่าง) วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5. เผยแพร่วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่จะต้องติดต่อ
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย รับทราบ และพร้อมน าไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

3 เดือน 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย  50,000  บาท 
10. การติดตามและรายงานผล 1. ส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

2. สังเกตจากผู้น าเข้าร่วมประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



 

 

 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนวิสัยทัศน์  

            

2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

            

3. จัดท า (ร่าง) วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ 

                 

4. (ร่าง) วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และ 
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

            

5. เผยแพร่วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่  13 
หัวข้อเรื่อง :  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์   
1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน 

2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหาร
ที่รับผิดชอบหลัก) 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

3. คณะท างาน 1. คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
2. อาจารย์รัชพล  อ่ าสุข (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             

4. ประเด็น GAP หลักจาก
การประเมินตนเอง 
(SA/OA) 

มหาวิทยาลัยมีการน าข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท ากลยุทธ์ แต่
มหาวิทยาลัยยังประสบปัญหาจากการที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลที่มีจนกลายเป็นสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับ
การด าเนินการ EdPEx 
(วัตถุประสงค์ ) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดคุณภาพสูงสุด 
2. เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศไปวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อการ
ปฏิบัติงาน และการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผน 

6. กระบวนการและข้ันตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือส ารวจ และรวบรวม สถิติ ข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  

3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน
ของข้อมูลสารสนเทศ และสังเคราะห์ข้อมูล จัดท า(ร่าง) ข้อมูลสารสนเทศเชิง
ยุทธศาสตร์ (SCDS)  

4. น าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
(SCDS)  

5. น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.) เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อมูล
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (SCDS)  

6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (SCDS) ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แล
สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80  ของการน าข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (SCDS) น าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผน 

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย  100,000  บาท 

10. การติดตามและรายงานผล 4. ส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
5. สังเกตจากผู้น าเข้าร่วมกิจกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน หน่วยงานราชการ ชุมชนในพ้ืนที่ รับทราบ และรับรู้  เข้าใจ และความผูก
ผัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สูงขึ้น 



 

 

แผนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูล
สารสนเทศ 

            

2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
ส ารวจ และรวบรวม สถิติ 

            

3.จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ 
พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง และ
จัดท า(ร่าง) ข้อมูลสารสนเทศเชิง
ยุทธศาสตร์ (SCDS) 

                 

4.น าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) ข้อมูลสารสนเทศเชิง
ยุทธศาสตร์ (SCDS) 

             

5. น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย(กบ.) เพ่ือพิจารณา (ร่าง) 
ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
(SCDS)   

            

6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเชิง
ยุทธศาสตร์ (SCDS) ให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย แลสาธารณชนรับทราบ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Action Planning for Improvement Priorities เรื่องท่ี  14 
หัวข้อเรื่อง :  โครงการศิษยว์ไลยสัมพันธ์ 

1. คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา 

2. หัวหน้าโครงการ (ผู้บริหารที่
รับผิดชอบหลัก) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย 

3. คณะท างาน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย 
2. อาจารย์รัชพล อ่ าสุข (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             
3. อาจารย์พิชญ์ณี  ตีรณากรณ ์(ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             
4. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ (ผู้แทนจากคณะกรรมการ EdPEx)                             
5. ผู้แทนจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
6. ผู้แทนจากกองพัฒนานักศึกษา 

4. ประเด็น GAP หลักจากการ
ประเมินตนเอง (SA/OA) 

แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีสมาคมศิษย์เก่า แต่อย่างไรก็ตามกลับไม่พบการสร้าง
ความเข้มแข็งของการพัฒนาสมาคม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มีการสร้าง
ความผูกพันกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของมหาวิทยาลัย (เช่น นักศึกษาเก่าที่
จบการศึกษาไปแล้วให้ส่งบุตรหลาน พ่ีน้อง หรือคนรู้จักให้กลับมาศึกษายัง
มหาวิทยาลัย (แม้ว่าจะมีเครือข่ายเหล่านั้นกลับมาก็ตามแต่ไม่ใช่เพราะการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)) ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สร้างกระบวนการที่
สามารถจะรักษาความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าท าให้มหาวิทยาลัย
และศิษย์เก่านั้นเสียประโยชน์หรือสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังท าให้
ต่างฝ่ายต่างพลาดโอกาสในบางประการที่จะท าให้เกิดการพัฒนาร่วมกันได้ 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่
ชัดเจน 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการ EdPEx 
(วัตถุประสงค์ ) 

1. เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับศิษย์เก่า 
และนักศึกษาปัจจุบัน 

2. เพ่ือสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลของศิษย์เก่า อันน าไปสู่การสร้าง รักษา 
และพัฒนาความเข้มแข็งเชิงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบัน  

6. กระบวนการและข้ันตอน 1. ทบทวนฐานข้อมูลของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในคณะต่าง ๆ  
2. จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการด าเนินโครงการกับผู้แทนจากสมาคม

ศิษย์เก่า และผู้แทนจากนักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

3. การจัดท าวารสารของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมประเด็นทางการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทั้งจากผู้บริหาร คณาจารย์ 
ตลอดจนศิษย์เก่า โดยออกวารสารปีละ 4 ฉบับ (รายไตรมาส) 

4. ด าเนินกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบันตามความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินการในข้อที่ 2 

5. ทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 



 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

12 เดือน 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย 

1. ฐานข้อมูลที่มีความชัดเจน แม่นตรง และสามารถใช้เพ่ือประกอบการ
พิจารณาด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 

2. มีกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ศิษย์เก่าท้ังในเชิงที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี 

3. มีวารสารที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระหว่างมหา
วิทยาลัยกับศิษย์เก่า ตลอดจนนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรใน
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ฉบับต่อปี (ไตรมาสละ 1 
ฉบับ) 

4. จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่า ร้อยละ 60  
5. ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับดีมาก 

9. งบประมาณ และค่าใช้จ่าย 100,000 บาท 

10. การติดตามและรายงานผล 1. รายงานผลการประชุม ตลอดจนผลการด าเนินการ 
2. รายงานผลการด าเนินการของการทบทวนฐานข้อมูลของศิษย์เก่าของ

มหาวิทยาลัยในคณะต่าง ๆ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ฐานข้อมูลศิษย์เก่ามีความชัดเจนและสามารถน ามาใช้เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ รวมทั้งสามารถน ามาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย
ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าได้ 

2. เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า และ
นักศึกษาปัจจุบัน 

3. ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ที่มาจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
และศิษย์เก่า 

4. มีช่องทางการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ตลอดจน
นักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2560  พ.ศ.2561 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ทบทวนฐานข้อมูลของศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยในคณะต่าง ๆ  

            

2. จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการกับผู้แทนจากสมาคมศิษย์
เก่า และผู้แทนจากนักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือ
หาแนวทางร่วมกันในการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

            

3. การจัดท าวารสารของมหาวิทยาลัยที่
ครอบคลุมประเด็นทางการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง
จากผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนศิษย์
เก่า 

                 

4. ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น ก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์
เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 

             

5. ทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

            

 
 
 


