
 
 
 

P.1 ลักษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ  

(1)  หลักสูตรและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมคือสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ตั้งอยู่ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา 
ทั้งหมด จ านวน 11,656 คน  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 7 คณะ 1 วิทยาลัย มีหลักสูตรที่เปิด
สอนจ านวน 75 หลักสูตร และบริการด้านการท าวิจัย และด้านบริการวิชาการ ดังรูปที่ OP 1ก-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           รูปที่ OP 1ก-1 หลักสูตรและบริการทีส่ าคัญ 
(2)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ OP 1ก-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

พันธกิจ 

ค่านิยม : VALAYA 

V : Visionary  เป็นผู้รอบรู้                                A : Activeness  ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์   
L : Like to learn  สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง        A : Adaptive  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
Y : Yields  สร้างผลงานเป็นท่ีประจักษ์                  A : Acceptance and  Friendliness เป็นทีย่อมรับใน

1.ยกระดับการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการ Productive Learning และสร้างเครือข่าย
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น    
3.ประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

4.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ 

สมรรถนะหลัก 

“บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

“มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลติครูพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

โครงร่างองค์กร 
 (OP: Organizational Profile) 

 



(3) บุคลากร 
ในปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,050 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 99 คน  

ลูกจ้างประจ า 20 คน  พนักงานราชการ 24 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 677 คน  และพนักงานตามสัญญาจ้าง 41 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว 189 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ 536 คน สายสนับสนุน 514 คน  การศึกษาของบุคลากร ระดับต่ ากว่า ป.ตรี 
ร้อยละ 21.3  ระดับ ป.ตรี ร้อยละ 25.7 ระดับ ป.โท ร้อยละ 39.7  และระดับ ป.เอก ร้อยละ 13.3  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 
60) (รูปที่ OP 1ก-3.1) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจ าแนกบุคลากรตามช่วงอายุ (Generation) (รูปที่ OP 1ก-3.2)   

ประเภท ข้อก าหนดด้าน
คุณวุฒิทาง
การศึกษา 

ปัจจัยความผูกพัน กลุ่มทีจ่ัดต้ังให้ท า
หน้าท่ีต่อรองกับ

สถาบัน 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ ข้อก าหนดด้าน
สุขภาพและความ

ปลอดภัย 
สายวิชาการ   ต้องส าเร็จ

การศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับปริญญาโท 

 ความมั่นคงในสาย
อาชีพ 

 อัตราค่าตอบแทน 
 ทุนสนับสนุนการท า

วิจัยและศึกษาต่อ 

 มีสภาคณาจารย์ 
ท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของ
อาจารย์และ
บุคลากร ในการ
ให้ค าปรึกษา และ
ให้ข้อเสนอแนะต่อ
สภามหาวิทยาลยั
และอธิการบด ี

 

 เงินสวัสดิการประเภทต่างๆ 
ได้แก่ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่า
รักษาพยาบาล  เงินสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร  
 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 การตรวจสุขภาพประจ าป ี
 การประกันสุขภาพหมู ่
 ประกันสังคม 
 

 การตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

 แผนป้องกัน
อัคคีภัยและ
อุบัติเหต ุ

 
สายสนบัสนุน   คุณวุฒิตาม

เกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละระดับ 

 ความมั่นคงในสาย
อาชีพ 

 การสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

 สวัสดิการและสิ่ ง
อ านวยความสะดวก 

รูปที่ OP 1ก-3.1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ประเภท จ านวน (คน) ช่วงอายุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
(Gen B) (Gen X) (Gen Y) อ. ผศ. รศ. ศ. 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

536 
(51.05%) 

79 
(7.52%) 

193 
(18.38%) 

264 
(25.14%) 

372 
(35.43%) 

85 
(8.10%) 

14 
(1.34%) 

1 
(0.10%) 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

514 
(48.95%) 

64 
(6.10%) 

211 
(20.10) 

239 
(22.76%) 

- - - - 

รวม 1,050 143 
(13.62%) 

404 
(38.48%) 

503 
(47.90%) 

372 
(35.43%) 

85 
(8.10%) 

14 
(1.34%) 

1 
(0.10%) 

หมายเหตุ : พ.ศ. 2489–2507 (Gen B) , พ.ศ. 2508–2522 (Gen X) , พ.ศ. 2523-2540 (Gen Y) 
รูปที่ OP 1ก-3.2 ต าแหน่งทางวิชาการและการจ าแนกบคุลากรตามช่วงอายุ (Generation) 

(4) สินทรัพย์   
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาคารสถานท่ี  เทคโนโลย ี อุปกรณ ์

 ระบบ VRU-Wi Fi จ านวน 161 จุด  ความเร็ว 200 Mbps 
 ระบบ Edurome 
 ระบบ E-office 
 ระบบ VRU Projects Monitoring 
 ระบบการจัดการชั้นเรียน (CMS)** 
 ระบบอักขราวิสุทธิ ์
 ระบบ SAP 

 
 ระบบ HR 

 ห้องระบบปฏบิัติการ IOS จ านวน 3 ห้อง 
 สัดส่วนจ านวนคอมพิวเตอร์ต่อผู้ใช ้1:2 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

 

 แหล่งเรียนรู ้

 Smart farm 
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

มีพ้ืนที่ 4 ไร่ มีอาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง 6 อาคาร 

มีพ้ืนที่ 381 ไร่ มีอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง 87 อาคาร  

มีพ้ืนที่ 615 ไร่ มีอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง 13 อาคาร 

ปทุมธาน ี

ศูนย์กรุงเทพ 

ศูนย์สระแก้ว 

รูปที่ OP 1ก-4 สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 



(5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
หมวด กฎระเบียบข้อบังคับ 

ด้านการผลิตบัณฑิต - ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
- ข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

ด้านการวิจัย - แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ .ศ .2541 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ
- ระเบียบสภามหาวิทยาลยัว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.2548 

ด้านการเงินและงบประมาณ - พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- พรบ.งบประมาณ ส านักงบประมาณ 

ด้านการบริหาร 
 

- พระราชบัญญตัิ มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ พ.ศ. 2547  
- ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่ออกตาม พรบ.ของมหาวิทยาลัย 
- มติสภามหาวิทยาลัย 

ด้านการประกันคุณภาพ - กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
- พระราชบัญญตัิของส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)  

รูปที่ OP 1ก-4 กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ  
(6) โครงสร้างและระบบธรรมมาภิบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ OP 1ข-1 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์



(7) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พันธกิจ ผู้เรียน กลุ่มลูกค้าท่ีส าคัญ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ด้านการเรียน 
การสอน 

1. นักศึกษา  ส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 การจัดการเรยีนการสอนที่มีประสทิธิภาพ 
 สิ่งอ านวยความสะดวกและการบรกิารที่ด ี
 ทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 

3. ผู้ปกครอง  บุตรหลานส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า 

4. ผู้ใช้บัณฑิต  บัณฑิตที่มคีวามรับผิดชอบ ท างานตามที่รับมอบหมายไดด้ ี
5. ศิษย์เก่า  มีการจัดกจิกรรมที่พัฒนาความรู้ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ใหแ้ก่นักศึกษาปัจจุบัน 
 มีหน่วยงานบริการด้านศิษยเ์ก่าทีชั่ดเจน 

ด้านการวิจัย 1. อาจารย์/นักวิจัย  ได้รับการสนบัสนุนปัจจัยต่างๆ ในการท าวิจัยอย่างเพียงพอ 
 มหาวิทยาลยัให้ความช่วยเหลือ/เป็นท่ีปรึกษาในการแก้ไขปญัหาต่างๆ 
 ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor สูง 

2. ผู้ให้ทุน  ผลงานมีคณุภาพและคณุค่า 
 ส่งมอบผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ด้านบริการวิชาการ ชุมชน ใน จ.ปทุมธานี  การให้ความรู้และฝึกปฏิบตัิท าจุลนิทรีย์วิถีธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหาเช้ือ
ราสนิม ลดการใช้สารเคมี และเปน็การบ ารุงดินใหม้ีคุณภาพท่ีดี 

 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ ตราสินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่าย และให้
แนวทางในการจัดตั้งกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

ชุมชน ใน จ.สระแก้ว  การพัฒนาความรูภ้าษาอังกฤษให้กับนักเรียน 

รูปที่ OP 1ข-2 ผู้เรยีน ลูกค้ากลุ่มต่างๆ และผู้มสี่วนได้เสยี 
 

(8) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  

ประเภทผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทที่เกี่ยวข้องในการผลิต การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในห่วงโซ่อุปทาน 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษา   เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ 
  คัดเลือกผู้เรยีนด้วยวิธีการสอบ หรือเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลยัก าหนดไว ้

 นักเรียนท่ีมผีลการเรยีนดี มีคณุสมบัติตาม
เกณฑ์เข้ารับการศึกษาโครงการพิเศษ 

2. มหาวิทยาลัย และห้างรา้น ตัวแทน
จ าหน่ายหนังสือ อุปกรณ์ วัสดุทางการ
ศึกษาต่างๆ  

  ส่งมอบผลติภณัฑ์และบริการ เช่น การส่งมอบ
วัตถุดิบ สารเคมี และอุปกรณ์ดา้นการเรยีนการ
สอน การอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลและระบบ
เครือข่าย และอุปกรณ์ IT เป็นต้น 

 มีคุณภาพตรงตามข้อก าหนด ส่งมอบ
ทันเวลา 

3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษทั   ส่งมอบพนักงานเพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  พร้อมท้ังสนบัสนุนทนุในการศึกษา 

 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับ
บริษัท 

คู่ความร่วมมือ 
 ด้านการผลิตบณัฑิต 
1. มหาวิทยาลัยที่ร่วมท า MOU ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

 การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร เช่น การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ 
 การจัดโครงการ/กิจกรรม ร่วมกัน 

 ก าหนดข้อตกลง/สัญญา ร่วมกัน 

2. สถานประกอบการที่ให้นักศึกษา
ฝึกงาน 

 เสรมิประสบการณเ์รียนรู้ให้กับนักศึกษา  ก าหนดข้อตกลง/สัญญา ร่วมกัน 

 ด้านวิจัย 
1. แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก 

 ก าหนดนโยบายและก ากับการวิจยั 
 ให้ทุนและร่วมทุนวิจยั 

 ส่งรายงานตามก าหนดเวลา 
 ผลงานมีคุณภาพ 



ประเภทผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ บทบาทที่เกี่ยวข้องในการผลิต การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในห่วงโซ่อุปทาน 

2. สถาบันการศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 

 ท าวิจัยร่วมกัน  ก าหนดข้อตกลง/สัญญา ร่วมกัน 

 ด้านบริการวิชาการ 
1. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  สนับสนุนงบประมาณ 

 ร่วมให้บริการวิชาการ 
 ก าหนดข้อตกลง/สัญญา ร่วมกัน 
 ด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน 

รูปที่ OP 1ข-3 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
           (9) ล าดับในการแข่งขัน 

กลุ่ม
เทียบเคียง 

ประเด็นการเทียบเคียง คู่แข่ง/คู่เทียบ ผลการด าเนินงานในปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ 

กลุ่ม
มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ 

1. ผลการประเมินคณุภาพมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา มรภ.สวนสุนันทา        (อันดับ 3) 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ    (อันดับ 4) 

2. การจัดอันดับ Webometrics มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา มรภ.สวนสุนันทา        (อันดับ 1) 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ    (อันดับ 25) 

3.การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี มรภ.ร าไพพรรณี         (อันดับ 1) 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ    (อันดับ 5) 

4. งบประมาณทีไ่ดร้ับการสนับสนนุจาก
รัฐบาล 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา มรภ.สวนสุนันทา        (อันดับ 2) 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ    (อันดับ 16) 

5. จ านวนนักเรียนท่ีเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 
จากฐานข้อมูล TCAS รอบที่ 1-3 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

มรภ.พระนครศรีอยุธยา (อันดับ 25) 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ    (อันดับ 16) 

รูปที่ OP 2ก-1 ล าดับในการแข่งขัน 
 

(10) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  
ปัจจัย การเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงมีผลกระทบต่อการแข่งขัน 

ลูกค้า การเปลีย่นแปลงของจ านวนลูกค้าที่ลดลงอันเนื่องจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศสู่การเป็น
สังคมผมสูงอาย ุตลอดจนความตอ้งการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงและหลากหลายท าใหม้หาวิทยาลัยตอ้งปรับบทบาทของ
มหาวิทยาลยัจากการให้บริการทางการศึกษาและเป็นผู้ที่อยู่ในลักษณะที่เคยเลือกได้ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นผู้ถูกเลือกท าให้
มหาวิทยาลยัแตล่ะแห่งต้องปรับกระบวนการและวิธีคดิในการด าเนนิการเพื่อไดม้าซึ่งลูกคา้ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยอาจต้องปรับกลุม่ลูกคา้หลักจากช่วงวัยแรงงานไปสู่ลูกคา้ที่เป็นวัยผูสู้งอายุ
มากยิ่งข้ึน รวมทั้งการเน้นไปท่ีกลุม่จ าเพาะ (niche market) ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะมีความต้องการสูงในประเด็นที่
เฉพาะเจาะจง 

การเมืองและ
กฎหมาย 

การขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความไม่เสถียร ความไม่แน่นอน และความไม่ชัดเจนในการบริหารจดัการ ในเชิง
การเมือง เชิงนโยบาย และกฎหมายซึ่งมีผลทางตรงต่อการตัดสินใจและการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

เศรษฐกิจ การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางประชากร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท าให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้อง
ปรับกระบวนการและวิธีคิดในการด าเนินการ และปรับกลยุทธ์สู่การการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ท าให้มหาวิทยาลยัแต่
ละแห่งพยายามสร้างและช่วงชิงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันโดยการเข้าสูต่ลาดใหม่ ๆ  

สังคม การปรับเปลี่ยนของสังคมสู่การเปน็สังคมเมือง ขณะเดยีวกันความออ่นแอทางสังคมที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงสู่ความเป็น
เมืองที่ท าให้โครงสร้างทางด้านของความผูกพันท่ีลดลงท าให้มหาวิทยาลัยจ าต้องด าเนินการในการร่วมพัฒนาสังคม 



เทคโนโลยี การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเรว็ ขณะเดยีวกันเทคโนโลยียังท าใหก้ารเข้าถึงทาง
การศึกษามีค่าใช้จ่ายทีล่ดต่ าลงโดยผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่าย internet เช่น การเปิดวิชาเรียนออนไลน์ของ
มหาวิทยาลยัชั้นน าต่าง ๆ  

สภาวะ
แวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 

การเปลีย่นแปลงของกรตระหนักในประเด็นของสภาวะแวดล้อมท าให้มหาวิทยาลยัต้องด าเนินการและมีส่วนในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เช่น การสร้างการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขยีว 

อื่น ๆ การด าเนินการในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมท าให้พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ต้องปรับการด าเนินการจากการเปน็ผู้ด าเนินการรายเดยีวมาเป็นการด าเนินการทีร่่วมมือกับภาคส่วนตา่ง ๆ  

รูปที่ OP 2ก – 2 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 
  (11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีการก าหนดคู่เทียบ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญจาก
แหล่งต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล CHE QA Online ของ สกอ. ข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ของ TCAS ข้อมูลงบประมาณ
รายจ่ายของส านักงบประมาณ และข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เช่น Greenmetric Ranking, Webometrics Ranking 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
   (12) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และบุคลากร   

ด้าน ความท้าทาย ความได้เปรียบ 
พันธกิจ - พัฒนาหลักสูตรผลิตครูคุณภาพสูง และครูคุณภาพเป็นเลิศ 

- จัดท าหลักสตูรร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
- จัดท าหลักสตูรที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ 
- พัฒนาความสามารถด้านภาษาของนักศึกษา 
- เพิ่มจ านวนร้อยละของบัณฑิตทีม่ีงานท า สร้างงานเองหรือเป็น
ผู้ประกอบการ 
- เพิ่มจ านวนร้อยละของบัณฑิตครทูี่ได้รับการบรรจุเข้าท างานใน
ท้องถิ่น 
- เพิ่มจ านวนร้อยละของบัณฑิตครทูี่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 

- ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มุ่งเน้นการผลิตคร ู
- นโยบายของในหลวงรัชการที่ 10 และนโยบายของรัฐที่
มุ่งเน้นการผลิตบณัฑติคร ู
- ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งใน และ
ต่างประเทศในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- มีที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 
- เป็นมหาวิทยาลยัที่มุ่งเน้นการท างานเพื่อท้องถิ่น 

ปฏิบัติการ - การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้การเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ 
- การจัดการเรียนการสอน การวจิยั และการบริการวิชาการที่
มุ่งเน้นการท างานร่วมกับชุมชน 
- คุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการให้บริการทีเ่ป็นเลศิ 

- มีนโยบายที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการ
เรียนรูเ้ชิงผลติอย่างเด่นชัด 
- มีนโยบายสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ WIL 
Start Up 
- ความร่วมมือของบุคลากรในการท างาน และปรับปรุง
คุณภาพการท างานด้านตา่งๆ 

ความ
รับผิดชอบต่อ

สังคม 

- การผลติบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม 
- การด าเนินงานอย่างมีคณุธรรมและโปร่งใส 
- การพัฒนามหาวิทยาลยั/ชุมชนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

- นโยบายที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการผลิตบณัฑติ
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
- นโยบายที่ชัดเจนเกีย่วกบัการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส และการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

ทรัพยากร
บุคคล 

- การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มี
สมรรถนะในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มตี าแหน่งทางวิชาการ 
- การสร้างค่านิยมร่วมเชิงสถาบันระหว่างบุคลากร 
- การพัฒนาระบบสวสัดิการที่สร้างแรงจูงใจ และเกิดความพึง
พอใจของบุคลากร 
- การสร้างผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นท่ี
ยอมรับ 

- มีศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ 
- นโยบายของมหาวิทยาลยัที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

รูปที่ OP 2ก – 3 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 



ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
  (13) ส่วนประกอบท่ีส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

- มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ การจัดความรู้ และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุง
ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

- มีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยใช้การประกันคุณภาพ ซึ่งมีการจัดให้แต่ละหน่วยงานมีการท ารายงาน
การประเมินตนเองประจ าปี มีระบบการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี แล้วน า
ผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้เหมาะกับบริบทขององค์กร  

- มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


