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การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันายทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

ในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ แบง่การด าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา
ภาพแห่งอนาคตมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ โดยใชเ้ทคนิควิธีอีดีเอฟอารด์ว้ยการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีแบบเจาะจงจ านวน 19 
คน และวิเคราะหโ์ดยหาคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล  ์ระยะที่ 2 พฒันายทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัแห่ง
เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยใชแ้นวคดิดลุยภาพที่ยั่งยืน
ดว้ยการสนทนากลุ่มกับผูท้รงคุณวุฒิและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียแบบเจาะจงจ านวน  7 คน น าไปประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดก้บัผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจ านวน 43 คน และวิเคราะหโ์ดยหา
ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่ง
เมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ  มี 6 แนวคิดกลยุทธ์ 14 กล
ยทุธ ์และ 21 ตวัชีว้ดั ดงันี ้แนวคิดกลยทุธท์ี่ 1 ขบัเคลื่อนสูค่วามยั่งยืน มี 2 กลยทุธ ์2 ตวัชีว้ดั แนวคิดกลยทุธท์ี่ 2 
การมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็ง มี 2 กลยุทธ์ 3 ตวัชีว้ดั แนวคิดกลยุทธ์ที่ 3 การพลิกโฉมการเรียนรู ้มี 2 กลยุทธ์ 5 
ตวัชีว้ดั แนวคิดกลยทุธท์ี่ 4 การสรา้งผลเชิงบวกทางสงัคม มี 3 กลยทุธ ์4 ตวัชีว้ดั แนวคิดกลยทุธท์ี่ 5 ผลกัดนัการ
บรหิารจดัการท่ีเป็นเลศิ มี 2 กลยทุธ ์3 ตวัชีว้ดั และแนวคิดกลยทุธท์ี่ 6 องคก์รที่มีประสทิธิภาพสงู มี 3 กลยทุธ ์4 
ตวัชีว้ดั โดยทัง้หมดมีความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑท์ี่ก าหนด (3.51) 
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This research aims to develop a strategy of a city university for a higher education 

institute under the special local government organization. There were two objectives, as follows: (1) 
to study the future of a city university for a higher education institute under the special local 
government organization using the EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) method by 
interviewing 19 experts and stakeholders with purposive sampling by analyzing and calculating the 
median and interquartile range. Next, the strategic development of a city university for a higher 
education institute under the special local government organization using the SBSC (Sustainability 
Balanced Scorecard) method by focusing on a group of seven experts and then confirmed with 43 
staff members from the management of Navamindradhiraj University, and by analyzing and 
calculating the mean and standard deviation. The results showed that the strategic development of 
city university for higher education institute under the special local government organization had six 
strategic themes with 14 strategies and 21 key performance indicators, as follows: (1) drive 
sustainability with two strategies and two key performance indicators; (2) to strengthen collaboration 
with two strategies and three key performance indicators; (3) knowledge transformation with two 
strategies and five key performance indicators; (4) positive social impacts with two strategies and 
four key performance indicators; (5) drive management excellence, with two strategies and three key 
performance indicators; and (6) high-performance organization, with three strategies and four key 
performance indicators. All of these factors had a higher suitability level than the standard (3.51). 

 
Keyword : City University, Strategy, Sustainability Balanced Scorecard, The Special Local 
Government Organization 
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การศึกษาในระดับปริญญาเอกนับเป็นโอกาสดีท่ีผู้วิจัยได้เข้ามาเรียนรู้  แลกเปล่ียน
ประสบการณ ์และบรูณาการองคค์วามรูท่ี้ไดร้บัเพ่ือน าไปประยกุต  ์ตอ่ยอด และขบัเคล่ือนอดุมศกึษา
ใหไ้ปขา้งหนา้อย่างมั่นคง ปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จไดด้ว้ยดี เพราะผูว้ิจยัไดร้บัความกรุณาเป็น
อย่างยิ่งจากผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง ท่ีปรกึษาหลกั และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์
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ดร.สมบูรณ ์ศิริสรรหิรญั และกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าและท าใหป้ริญญา
นิพนธมี์ความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ รวมทัง้ผูท้รงคณุวฒุิ ผูเ้ข่ียวชาญ และผูใ้หข้อ้มลูทกุทา่น ท่ีสละเวลา
ใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินการวิจยั 
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ยิ่ง รองศาสตราจารย์ นพ.อนันต  ์มโนมัยพิบูลย  ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ท่ีมีส่วน
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
แนวคิดของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองนั้นเกิดขึน้ในต่างประเทศและก่อตั้งมาแล้วอย่าง

ยาวนาน ซึ่งมีความสบัสนและยากท่ีจะใหค้  านิยามไดอ้ย่างชดัเจน เน่ืองจากมหาวิทยาลยัชัน้น า
หลายแห่งตั้งอยู่ ในเมือง อาทิ  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส ์
มหาวิทยาลยัลอนดอน มหาวิทยาลยัโตเกียว นบัเป็นตวัอย่างของมหาวิทยาลยัแห่งเมืองแต่ไม่ใช่
มหาวิทยาลยัแห่งเมืองอย่างแทจ้ริง เพราะนิยามของมหาวิทยาลยัแห่งเมืองนัน้จดัตัง้ขึน้โดยสภา
นิติบญัญัติของเมืองหรือหน่วยงานของเมืองภายใตก้ฎหมายทางการศึกษามีจุดมุ่งหมายส าคญั
เพ่ือสรา้งความมั่นใจว่าประชาชนทกุระดบัมีโอกาสเขา้ถึงการศกึษาระดบัอดุมศกึษาไดง้่ายขึน้และ
สามารถน าความเช่ียวชาญของอดุมศกึษามาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการแกไ้ขปัญหาสงัคมท่ีซบัซอ้น
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนอกเหนือไปจากการเรียนการสอน การท าวิจยั และการบรกิารทางวิชาการ 
(Martínez-Brawley & Roatch, 2003) โดยมีบทบาทในการชีน้  าและก าหนดทิศทางการสนบัสนุน
บรบิททางสงัคม มุง่ใหบ้ณัฑิตรูจ้กัและเขา้ใจชมุชน สงัคมของตนเอง ใหค้วามส าคญัไปท่ีการเรียนรู้
ในชุมชนหรือจากชุมชน และผสมผสานการเรียนรู้ใหบ้ณัฑิตมีบทบาทเขา้ไปมีส่วนร่วมกับชุมชน
ด้วยพร้อมกันไป สามารถเช่ือมโยงเป็น เครือข่าย โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ มากขึน้ ปรบัยุทธศาสตรใ์นการแข่งขนัเพ่ือไปสู่ทิศทางของการมุ่งผลิต
ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพโดยการสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมใหม่  ๆ ท่ีสอดคลอ้งกับแผนพฒันา
เมืองในทกุมิต ิ(ไพฑรูย ์สินลารตัน,์ 2555, น. 169) 

มหาวิทยาลยัแห่งเมืองในต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง เช่น มหาวิทยาลัยแห่งเมืองนิวยอรก์ 
ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1847 โดยสภานิติบัญญัติแห่งรฐันิวยอรก์รฐัภายใตก้ฎหมายการศึกษาของรฐั
มาตรา 125 ตอนท่ี 6201 มีระบบการศกึษาระดบัอดุมศกึษาท่ีเป็นอิสระภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
คณะกรรมการสถาบนัเพ่ือการเขา้ถึงและโอกาสทางการศกึษาใหก้บัประชาชนทกุเพศทกุเชือ้ชาติท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงชมุชนท่ีหลากหลาย ตอบสนองต่อความตอ้งการของเมืองและลดอปุสรรคตา่ง ๆ 
ในการพฒันาเมือง พฒันายทุธศาสตรโ์ดยอาศยัความรว่มมือทัง้ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอกและ
ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย ์และผู้น  านักศึกษา มาร่วมกันก าหนด
ทิศทางใหม่ในอนาคตขา้งหนา้และก าหนดกรอบกลยุทธ์เพ่ือชีน้  ามหาวิทยาลัยต่อไป (The City 
University of New York, 2016) ส่วนมหาวิทยาลัยแห่งเมืองลอนดอน ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1852 ถือ
เป็นองค์กรอิสระท่ีได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุ รกิจ เอกชนของเมืองลอนดอน  และมี
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นายกเทศมนตรีเมืองลอนดอนเป็นอธิการบดี พฒันาวิสยัทศันแ์ละกลยทุธโ์ดยใชก้ารมีส่วนรว่มกบั
บุคลากร ผู้ เรียน  และผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสีย  (City University of London, 2019) นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองฮ่องกง  ก่อตั้งในปี  ค.ศ .1972 โดยผู้บ ริหารฮ่องกง แรกเริ่มจาก
วิทยาลยัเทคนิคฮ่องกงและเล่ือนสถานะเป็นมหาวิทยาลยัในปี ค.ศ.1984 พฒันายุทธศาสตรโ์ดย
ใชก้ารปรกึษาหารือในมหาวิทยาลยัใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารและบุคลากรอาวุโส กลุ่มคณบดี 
หัวหนา้หน่วยงาน ผูเ้รียน และศิษยเ์ก่า และกลุ่มบุคลากรทั่วไป ดว้ยเครื่องมือในการเก็บขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การสมัภาษณแ์บบตวัตอ่ตวั การประชมุกลุ่มยอ่ย และออนไลน ์มายกรา่งยทุธศาสตรแ์ละขอ
อนมุตัติอ่สภาสถาบนัตอ่ไป (City University of Hong Kong, 2015) 

ส าหรบัมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนัน้ ถึงแมว้่าจะมีท่ีตัง้อยู่ในเขตเมืองแต่ยงัไม่ถือว่า
เป็นมหาวิทยาลยัแห่งเมืองเช่นกนั อยา่งไรก็ตามบรบิทของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยก็มีแนวคิด
ไปในทิศทางเดียวกนักบัมหาวิทยาลยัแห่งเมืองในตา่งประเทศคือ การช่วยเหลือสงัคม ดงัจะเห็นได้
จากนโยบายและวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้มหาวิทยาลยั ตลอดจนภาระหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นพระ
ราชกฤษฎีกาการจดัตัง้มหาวิทยาลยั อาทิ พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547 มาตรา 
7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ินเสริมสรา้งพลั ง
ปัญญาของแผ่นดิน การจดัตัง้สถาบนัอุดมศึกษาใหม่ในส่วนภูมิภาคใหส้อดคลอ้งกับแผนพฒันา
เมืองหลักและเมืองรองของประเทศเพ่ือถ่ายทอดความรู ้ขยายเพิ่มเติมความรูแ้ละบริการสังคม 
สถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคของรัฐท่ีจัดตั้งขึน้  เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย มหาวิทยาลยั
พะเยา จังหวัดพะเยา เป็นต้น และเห็นได้อย่างชัดเจนจากการแบ่ง ประเภทและกลุ่มของ
สถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญัติการอดุมศกึษา พ.ศ. 2562 โดยค านึงถึงจดุมุ่งหมาย พนัธ
กิจ ยุทธศาสตร ์ศกัยภาพ และผลการด าเนินการท่ีผ่านมาของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม เพ่ือ 
ก ากับดูแล ประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
กฎกระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม เรื่อง การจดักลุ่มสถาบนัการศกึษา พ.ศ. 
2564 (2564, น. 2) ไดจ้ัดสถาบันอุดมศึกษา ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 กลุ่มพัฒนาการวิจัย
ระดบัแนวหนา้ของโลก กลุ่ม 2 กลุ่มพฒันาเทคโนโลยีและส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม กลุ่ม 3 กลุ่ม
พฒันาชมุชนทอ้งถ่ินหรือชมุชนอ่ืน กลุ่ม 4 กลุ่มพฒันาปัญญาและคณุธรรมดว้ยหลกัศาสนา และ 
กลุม่ 5 กลุม่ผลิตและพฒันาบคุลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ นอกจากนี ้โครงการสารานกุรมไทย
ส าหรับ เยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพ ระบาทสม เด็จพ ระ เจ้าอยู่ หั ว  ( 2556) ยัง มี
สถาบนัอดุมศกึษาเฉพาะทางท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผลิตบคุลากรเขา้ท างานในวิชาชีพของหน่วยงานนัน้ ๆ 
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โดยตรง ไดแ้ก่ กระทรวงกลาโหม เช่น โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ โรงเรียนนายเรือ โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ วิทยาลยัพยาบาล
กองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  เป็นต้น กระทรวง
วฒันธรรม เช่น สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ เป็นตน้ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เช่น สถาบนั
การพลศกึษา เป็นตน้ กระทรวงคมนาคม เชน่ สถาบนัการบินพลเรือน ศนูยฝึ์กพาณิชยน์าวี เป็นตน้ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิเช่น โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ เป็นตน้ กระทรวง
สาธารณสุข เช่น สถาบนัพระบรมราชชนก ประกอบดว้ย วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 29 แห่ง 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เป็นตน้ และกรุงเทพมหานคร เช่น มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช เป็นตน้ จากการศกึษา
เอกสารเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัแหง่เมืองท่ีประสบความส าเรจ็ในตา่งประเทศ ยงัพบวา่ มีการก าหนด
ยุทธศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับชุมชนไวห้ลายมิติ เช่น การพัฒนาชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยตัง้อยู่ทัง้ดา้น
เศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต กระบวนการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับชมุชน การสรา้งความผกูพนั
ระหวา่งนกัศกึษา บคุลากรของมหาวิทยาลยั และชมุชน ผ่านวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชมุชน เป็น
ตน้ ดังนั้นในการพัฒนายุทธศาสตรแ์ห่งเมืองของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจึงตอ้งก าหนด
ยทุธศาสตรภ์ายใตบ้ริบทเชิงพืน้ท่ีใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบั ประเวศ วะสี (2553) ไดว้ิจยัเรื่อง ปฏิรูป
การศกึษาศาสตรด์ว้ยยทุธศาสตร ์"หนึ่งมหาวิทยาลยั หนึ่งจงัหวดั" พบวา่ สนบัสนนุการใชพื้น้ท่ีเป็น
ตวัตัง้ภายใตย้ทุธศาสตร ์“หนึ่งมหาวิทยาลยั หนึ่งจงัหวดั” บูรณาการโดยใชช้มุชนทอ้งถ่ินเป็นฐาน
ส าคญั และน าวิชาการเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเขา้ไปส่งเสริมชมุชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมถึงการสังเคราะห์นโยบายจากการปฏิบัติไปสู่การจัดท านโยบายสาธารณะต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่ชมุชน 

การขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัไปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงคน์ัน้ การพัฒนายุทธศาสตรเ์ป็น
สิ่งจ  าเป็นและมีความส าคญัต่อความส าเร็จของมหาวิทยาลยัในการวิเคราะหส์ภาพปัจจุบนัและ
พยากรณอ์นาคตได ้ชว่ยใหเ้กิดการก าหนดทิศทางการพฒันาไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ การจดัสรรทรพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่ือสารไปยงับุคลากรทุกระดบัใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกัน และน าไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้
มหาวิทยาลยัเติบโตและประสบความส าเรจ็ในสภาพแวดลอ้มการแข่งขนั (Fathi & Wilson, 2009, 
p. 91; วัฒนา พัฒนพงศ ,์ 2546; อนิวัช แก้วจ านงค ,์ 2555) เน่ืองจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีมิติท่ีหลากหลาย เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากรไปสู่
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สงัคมสงูวยั การยา้ยถ่ินของประชากรเขา้มาอาศยัอยู่ในเมือง การขยายตวัของเมืองอย่างไรท้ิศทาง
และอัตราการเพิ่ มของประชากรมีจ านวนเพิ่ มมากขึ ้น ความก้าวห น้าทางเทคโนโลยี ท่ี มี
ประสิทธิภาพ เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทางการน ามาตรฐานการอดุมศึกษาสู่การปฏิบตัิ พ.ศ.
2561 ในดา้นการบริหารจัดการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีสถาบันอุดมศึกษาควร 1) 
ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย และแผนกลยทุธ ์เพ่ือเสรมิสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธแ์ละ
โอกาสเชิงกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานตามพันธกิจทุกดา้น โดยก าหนดตวัชี ้วัดท่ีส าคญั
และมีการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2) ส่ือสารวิสัยทศัน ์พันธกิจ 
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิทัง้ระยะสัน้และระยะยาวผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุก
กลุ่ม (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) นอกจากนีเ้กณฑค์ณุภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ยงัให้
ความส าคญักับยุทธศาสตรโ์ดยก าหนดแนวทางไวใ้นหมวด 2 กลยทุธ ์ประกอบดว้ย การพฒันา
กลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ เพ่ือขับเคล่ือนผ่านวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ตวัชีว้ัด 
เปา้หมาย และแผนปฏิบตักิาร ท่ีชว่ยใหม้หาวิทยาลยับรรลผุลส าเรจ็ 

การใชแ้นวคิดดุลยภาพในสถาบนัอุดมศึกษาถูกใชอ้ย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่ง 
นภดล ร่มโพธ์ิ (Rompho, 2008) ไดว้ิจัยเรื่อง การสรา้งแนวคิดดุลยภาพส าหรับมหาวิทยาลัย: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัในประเทศไทย พบว่า มีมหาวิทยาลยั 22 แห่งใชแ้นวคิดดลุยภาพทัง้ใน
ระดับสถาบันและระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยมี  17 แห่ ง อยู่ ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  7 วิทยาเขต  , มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย  3 วิทยาเขต , 
มหาวิทยาลยันานาชาติฟลอริดา มหาวิทยาลยัหลยุสว์ิลล ์มหาวิทยาลยัเวอรม์อนต ์มหาวิทยาลยั
แอครอน มหาวิทยาลัยเวอรจ์ิเนีย  มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟอรด์เฮย์ และมหาวิทยาลัยฟลอริดา 
มหาวิทยาลยั 2 แห่ง อยู่ในองักฤษ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยเอดินเบอรก์ และมหาวิทยาลยักลาสโกว ์
มหาวิทยาลัย 2 แห่ง อยู่ในออสเตรเลีย ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยบอนด  ์และมหาวิทยาลัยดีกิน้ และ
มหาวิทยาลยั 1 แห่ง อยู่ในแคนาดา ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัคารล์ตนั ส าหรบัมหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ชีแ้นะแนวทางการจัดท ากลยุทธ์โดยไม่ได้
ก าหนดใหใ้ชว้ิธีการใดในการพฒันากลยทุธแ์ละยอมใหเ้ลือกใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสม หนึ่งในนัน้คือ 
แนวคิดดุลยภาพ (Balanced Scorecard) นอกจากนี้ส  านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการไดพ้ฒันารูปแบบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของ
สถาบนัอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ภายใต ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิผล ดา้น
คณุภาพ ดา้นประสิทธิภาพ และดา้นการพฒันาองคก์ร ซึ่งเป็นการพฒันาแนวคิดดลุยภาพมาใช้
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กบัหน่วยงานภาครฐัรวมทัง้การน ามาประยกุตใ์ชใ้นสถาบนัอดุมศึกษาดว้ย สอดคลอ้งกบั นภดล 
รม่โพธ์ิ (Rompho, 2008) ไดว้ิจยัเรื่อง การน าแนวคิดดลุยภาพมาใชใ้นมหาวิทยาลยั: การส ารวจ
มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย  พบว่า ปัจจัยส าคัญในการใช้แนวคิดดุลยภาพของ
มหาวิทยาลัยของรัฐคือ ระเบียบใหม่ของรัฐบาลท่ีก าหนดให้มีการวัดผลงานมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนน าเสนอปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีส าคญัคือ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และการมีส่วน
รว่ม 

ดงันัน้ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัจึงตอ้งพัฒนาแผนยุทธศาสตรท่ี์มีประสิทธิผล
เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างพันธกิจด้านการศึกษาและตอบสนองความคาดหวังของ
กรุงเทพมหานครในการสนบัสนนุการพฒันาเมืองอย่างเต็มท่ี ดว้ยการ 1) สรา้งการมีส่วนรว่มของ
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาจากมุมมองของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียอย่างรอบดา้นตัง้แต่ระยะเริ่มตน้ โดย กาญฒิมาภรณ ์ชินบดี, วชัรินทร ์อินทพรหม, และ 
วิระศกัดิ ์ฮาดดา (2559) ไดว้ิจยัเรื่อง รูปแบบกระบวนการก าหนดยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนคร พบว่า รูปแบบก าหนดยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยนั้นเริ่มจากการมีส่ วนร่วมของ
บุคลากรตั้งแต่การวิเคราะห์องค์กรและสภาพแวดล้อม การก าหนดทางเลือกในการก าหนด
ยุทธศาสตร ์และการก าหนดยุทธศาสตร ์ซึ่งการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการก าหนด
ยุทธศาสตรก็์จะส่งผลให้มียุทธศาสตรท่ี์ดีน าไปสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างชัดเจน และ 2) การพัฒนา
ยทุธศาสตรด์ว้ยเครื่องมือทางการบริหารจดัการท่ีทนัสมยัและเหมาะสม ซึ่ง คลัลินกลั (Kallingal, 
2011) ไดส้นับสนุนให้มีการน าแนวคิดดุลยภาพ (Balanced Scorecard) มาประยุกตใ์ช้ในการ
พัฒนายุทธศาสตรเ์พ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้บรรลุผลส าเร็จ โดยการเช่ือมโยง
ยทุธศาสตรเ์ขา้กับตวัชีว้ดัอย่างเป็นเหตเุป็นผลและน าไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม พรอ้มทัง้ 
ฟาดิล อัลโอไซนี และโซเฟียล  (Fadhl Al-Hosaini & Sofian, 2015, p. 33) ได้วิจัย เรื่อง การ
ทบทวนกรอบการประเมินผลเชิงดุลยภาพในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า แนวคิดดุลยภาพเป็น
เครื่องมือการจดัการท่ีส าคญัในการวางแผน การตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน และการเทียบเคียง 
ซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการวางแผนเชิงกลยุทธ ์การพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ือง  ช่วยใน
การสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพในการศึกษา และแนวคิดกลยุทธ์ด้านท่ีไม่ใช่การเงินมา
ประยุกตใ์ช้เพิ่มเติมเพ่ือสะท้อนประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสรา้งพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร ์สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ฟาริด, เนจาติ, และเมอฟาเครดินี  (Farid, Nejati, & 
Mirfakhredini, 2008, pp. 43-44) ไดว้ิจัยเรื่อง การประยุกตใ์ช้แนวคิดดุลยภาพในมหาวิทยาลัย
และสถาบนัการศึกษาอุดมศึกษา: การน าไปปฏิบตัิในบริบทของอิหร่าน พบว่า แนวคิดดลุยภาพ
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เป็นเครื่องมือในการพัฒนายุทธศาสตร์ท่ีต้องค านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพราะการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึน้ตลอดเวลา รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกคนท่ีจะต้องท าความเข้าใจ
ยทุธศาสตรแ์ละสนบัสนุนการใชท้รพัยากรต่าง ๆ เพ่ือใหเ้กิดการน ามาปฏิบตัิใหป้ระสบผลส าเร็จ 
ซึ่ง ฟิจจ ,์ ฮาน, ชอลเตเกอร ,์ และแว็กเนอร ์(Figge, Hahn, Schaltegger, & Wagner, 2002) ได้
วิจัยเรื่อง แนวคิดดุลยภาพท่ียั่งยืน - เช่ือมโยงการจดัการความยั่งยืนกับกลยุทธท์างธุรกิจ พบว่า 
ดลุยภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) เป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีนิยมมาก
ท่ีสดุท่ีใชใ้นการจดัการกบัการพฒันาอยา่งยั่งยืนในองคก์ร 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษในประเทศไทยมี 2 แห่ง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา โดยมีความพยายามผลักดนัใหจ้ดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ
เพิ่มเติมส าหรับพื ้นท่ีท่ีมีศักยภาพหรือมีลักษณะพิเศษเป็นการจ าเพาะ มีองค์ประกอบทาง
เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม หรือทอ้งถ่ินท่ีมีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่น จ าเป็นตอ้งมีการบริหาร
จดัการเมืองอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ แหลมฉบงั แม่สอด เกาะสมุย (อศัวิน พินิจ
วงศ ,์ 2562) ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษใน
ปัจจบุนัมีเพียงแห่งเดียวคือ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช มีฐานะเป็นหน่วยงานของรฐัอยู่ในก ากบั
ของกรุงเทพมหานคร เป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการ ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2553 โดยมีลักษณะ
เดน่หลายประการ ไดแ้ก่ 1) ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุจากกรุงเทพมหานครเพื่อการบรหิารจดัการ
ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของงบประมาณทัง้หมด และอีกรอ้ยละ 30 ของงบประมาณทัง้หมดมาจาก
การด าเนินงานของโรงพยาบาลวิชรพยาบาล 2) มีกรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยต าแหน่งจ  านวน 
3 ใน 6 ต าแหน่ง มาจากหน่วยงานท่ีก ากับดูแล ไดแ้ก่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร และเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 3) ใหโ้อกาสทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของชุมชนเขตเมืองโดยยึด
หลักความเสมอภาค 4) รองรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 5) สรา้งหรือพฒันาพฒันาองคค์วามรูด้า้นการ
บริหารจดัการเขตเมือง ดา้นเวชศาสตรเ์ขตเมือง ดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินและพฒันามหานคร 
และน าความรูน้ัน้ไปใชเ้พ่ือประโยชนใ์นการพฒันากรุงเทพมหานคร สงัคม และประเทศชาติ  ทัง้นี ้
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช มีปณิธานท่ีจะเป็น “มหาวิทยาลยัแห่งเมือง” ท่ีผลิตองคค์วามรู ้และ
งานวิจัยเพ่ือเป็นคลังสมองให้กับเมืองโดยสามารถน ามาแก้ไขปัญหา พัฒนา และเพิ่มขีด
ความสามารถของเมืองเพ่ือขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้อย่างมีทิศทาง มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
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ทัง้ทฤษฎี และปฏิบตัจิากคณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีมีประสบการณจ์ริง มีปัญหาของเมือง
เป็นแบบฝึกหดัและบททดสอบ โดยมี “กรุงเทพมหานคร” เป็นหอ้งปฏิบตักิารขนาดใหญ่ 

ส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ซึ่งถือได้ว่าเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งเมืองแห่งแรกของประเทศไทยในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
ตลอดระยะเวลา 9 ปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาแผนยทุธศาสตรม์าแลว้จ านวน 3 ฉบบั และ
มีการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตรอ์ยู่เป็นประจ าเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการโดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายผูม่ี้สวนไดส้่วนเสียท่ีส าคญัคือ กรุงเทพมหานคร ชุมชน และผูใ้ชบ้ณัฑิต และเม่ือ
พิจารณาจากสรุปข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชระดับสถาบันระหว่างประจ าปีการศึกษา 2558-2560 พบว่า 1) 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมีโอกาสในการปรับปรุงในด้านการวางแผนยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัยให้มีทิศทางท่ีชัดเจนและเช่ือมโยงกับการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครและ
ถ่ายทอดมายงัส่วนงานใหจ้ดัท าเป็นแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกนัทั่วทัง้สถาบนั 2) การ
ก าหนดตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จใหมี้ความเขม้แข็งและสะท้อนความส าเร็จของวิสัยทัศน ์3) การ
จดัท ายุทธศาสตรท์างการเงินท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการจัดสรรและวางแผนการใชง้บประมาณ 4) 
การจัดท าแผนการบริหารทรพัยากรมนุษยท่ี์เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 5) การ
จดัท าแผนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ 6) การจดัท าแผนการจดัการความรูท่ี้สนับสนุน
การพัฒนาสู่นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนเมือง 7) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุมและส่งเสริมการบริหารจดัการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 8) การส่ือสารภายใน
มหาวิทยาลัยระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรทุกระดับ และ 9) การติดตามและก ากับผลการ
ด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนยุทธศาสตร ์ตลอดจนรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชระดับสถาบันประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นปีท่ี
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราชเริ่มใชเ้กณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศควบคูไ่ป
กบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ไดมี้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัยทุธศาสตร ์คือ มหาวิทยาลัย
ควรก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
รวมถึงการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ระดับคณะ/วิทยาลัย ยังขาดความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตลอดจนผลสรุปความคิดเห็นจากการประชุม
ประชาพิจารณ์ “ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) เม่ือ
วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 สรุปว่า กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลและสนับสนุน
งบประมาณหลกัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของงบประมาณทัง้หมด คาดหวงัใหม้หาวิทยาลยันวมิน 
ทราธิราชมีบทบาทส่งเสริมด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ
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กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครพรอ้มใหค้วามร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี ท าให้มหาวิทยาลัยยังตอ้งพัฒนาเพิ่มขึน้ให้สะท้อนผลลัพธ์ในฐานะ
มหาวิทยาลยัในก ากบัของกรุงเทพมหานคร 

จากเหตุผลและความส าคัญต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เพ่ือใหไ้ดยุ้ทธศาสตรใ์นรูปแบบมหาวิทยาลยัแห่งเมืองท่ีมีทิศทางอย่าง
ชดัเจนในการผสมผสานทัง้พันธกิจดา้นการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรดา้นต่าง ๆ ใหก้ับเมือง การ
พฒันาขีดความสามารถบคุลากรของเมืองใหร้องรบักบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต และตอบสนอง
ความคาดหวังของชุมชนสังคม ให้เช่ือมโยงกับแผนการพัฒนาเมืองในลักษณะพันธมิตรเชิง
ยทุธศาสตร ์(Strategic Partnership) รองรบัการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษอ่ืนในอนาคต รวมทัง้มีตวัชีว้ดัในระดบัผลลพัธห์รือผลกระทบท่ี
แสดงขีดความสามารถและโอกาสในการพัฒนาเพ่ือยกระดบัสู่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองชัน้น าของ
อาเซียน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากับ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

2. เ พ่ื อ พัฒ น ายุ ท ธศ าสต ร์ก า รพัฒ น าม ห าวิ ท ย าลั ย แห่ ง เมื อ ง ส าห รับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยจะท าให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ

สถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีคณุภาพดว้ยแนวคิดดลุย
ภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความยั่งยืน ดา้นผู้
มีส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา รวมทัง้ตวัชีว้ดัหลกัใน
ระดับผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีแสดงขีดความสามารถและโอกาสในการพัฒนาเพ่ือขับเคล่ือน
มหาวิทยาลยัแห่งเมืองใหร้องรบัทัง้ภารกิจดา้นการจดัการศกึษาและภารกิจดา้นการสนบัสนนุการ
พฒันาเมือง ตลอดจนเป็นแนวทางการจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งเมืองในพืน้ท่ีอ่ืนท่ีมีศกัยภาพและมี
ลกัษณะเฉพาะในอนาคต รวมทัง้สถาบนัอดุมศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาเชิง
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ยทุธศาสตร ์กลุม่ 3 กลุม่พฒันาชมุชนทอ้งถ่ินหรือชมุชนอ่ืน น าไปพฒันาแผนยทุธศาสตรอ์ย่างเป็น
ระบบ และบูรณาการองคค์วามรูใ้นการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับบริบทเชิงพืน้ท่ี  ส่งผลเชิงบวกต่อ
การวางแผนทรพัยากรทัง้ทางดา้นอัตราก าลังใหมี้ขีดสมรรถนะสูง ดา้นงบประมาณท่ีสนับสนุน
โครงการเชิงยุทธศาสตรท่ี์มีประสิทธิภาพ และดา้นการบริหารจดัการใหร้องรบัการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจจะเกิดขึน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งที 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้รวมจ านวนทัง้สิน้ 79 คน ดงันี ้
1. ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ

สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยการสมัภาษณ์ แบง่เป็น 
4 กลุ่ม  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 5 ท่าน ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั จ านวน 4 ท่าน ผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษหรือผูแ้ทน จ านวน 
6 ท่าน ผูน้  าชมุชน หรือสมาชิกของชมุชน จ านวน 4 ท่าน รวมจ านวน 19 ท่าน โดยมีคณุสมบตัิตรง
ตามท่ีผูว้ิจยัก าหนด 

2. ผูใ้หข้อ้มลูในการพฒันายทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบั
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยการสนทนากลุ่ม 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนายุทธศาสตรแ์ละแนวคิดดุลยภาพ 
จ านวน 4 ท่าน ผูบ้ริหารของสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
ปี 2563 ในระดบัผู้ช่วยอธิการบดีขึน้ไป จ านวน 3 ท่าน รวมจ านวน 7 ท่าน โดยมีคุณสมบตัิตรง
ตามท่ีผูว้ิจยัก าหนด 

3. ผูใ้หข้อ้มูลในการวิเคราะหค์วามเหมาะสมและความเป็นไปได ้ประกอบดว้ย 
บุคลากรของมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช รวมจ านวน 53 ท่าน โดยมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีผูว้ิจยั
ก าหนดไว ้

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
งานวิจัยนี ้มุ่ งพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ

สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เป็นการศึกษายุทธศาสตร์
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการ
วิจยัและนวตักรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้นการ
บริหารจัดการ และน ามาจัดเรียงให้อยู่ในรูปแบบของแนวคิดดุลยภาพท่ียั่งยืน (Sustainability 
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Balanced Scorecard: SBSC) 4 ด้าน ได้แก่  ด้านความยั่ งยืน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ในงานวิจัยนี ้

หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดตั้งขึน้โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษภายใต้
พระราชบญัญัติการจดัตัง้ มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
และเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็นส่วนราชการ ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนเพ่ือการบริหารจดัการ และมี
กรรมการสภาสถาบนัโดยต าแหนง่มาจากหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 

2. มหาวิทยาลยัแหง่เมือง หมายถึง สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีวตัถปุระสงคใ์หโ้อกาสทางการ
ศกึษาระดบัอดุมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนสงัคมโดยยึดหลกัความเสมอภาค 
รองรบัแผนการพฒันาเมือง สรา้งหรือพฒันาองคค์วามรูด้า้นการบริหารจดัการเขตเมือง ดา้นการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินและพัฒนาเมือง และด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และน าความรูน้ั้นไปใช้เพ่ือ
ประโยชนใ์นการพฒันาเมือง 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยั หมายถึง การพฒันาแผนยทุธศาสตรร์ะยะ 5 ปี ท่ี
ก าหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงจากสภาพการณ์หนึ่งไปยังสภาพการณ์หนึ่งในทางท่ีดีขึน้แบบ
มุง่เนน้ผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือประโยชนใ์นการแข่งขนัและการ
บรรลผุลส าเรจ็อยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ประกอบดว้ย วิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดั
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนท่ีกลยุทธ์ แนวคิดกลยุทธ์ กลยุทธ์ และตัวชีว้ัดหลัก เพ่ือน าไปจัดท า
แผนปฏิบัติการให้เกิดผลลัพธ์ ท่ีพึ งประสงค์  โดยประยุกต์ใช้แนวคิดดุลยภาพ ท่ียั่ ง ยืน 
(Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความยั่งยืน ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วน
เสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา ซึ่งในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดน้ิยามตวัแปร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคดงักลา่ว ไวด้งันี ้

3.1 วิสยัทศัน ์หมายถึง ทิศทางในอนาคตของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีตอ้งการบรรล ุ
โดยในงานวิจยันีคื้อ ทิศทางท่ีมหาวิทยาลยัแห่งเมืองมุ่งเนน้การเป็นมหาวิทยาลยัใหก้บัสงัคมและ
การมีส่วนร่วมในชมุชนทอ้งถ่ิน โดยสรา้งการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดว้ยความเป็นเลิศทางวิชาการ
และงานวิจยัแบบองคร์วมท่ีมีผลกระทบสูง สนบัสนนุแผนการพฒันาเมืองและความตอ้งการของ
เมืองภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย 

3.2 ตัวชี ้วัดวิสัยทัศน์ หมายถึง ข้อความท่ีใช้ในการวัดผลการด าเนินการตาม
วิสยัทศัน ์เพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้ในการบรรลวุิสยัทศันแ์ละปรบักลยทุธใ์หเ้หมาะสม โดยแสดง
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รูปแบบของตวัชีว้ดั เป็นจ านวนหรือตวัเลข (Absolute Number) ดชันี (Index) อนัดบั (Ranking) 
สดัสว่น (Ratio) คะแนนนิยม (Rating) หรือ อตัราสว่นรอ้ยละ (Percentage) 

3.3 พันธกิจ หมายถึง งานท่ีเป็นภาระผูกพันของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีจะต้อง
ด าเนินการใหป้ระสบผลส าเร็จตามวิสยัทศัน ์โดยในงานวิจยันีคื้อ ภารกิจท่ีมหาวิทยาลยัแห่งเมือง
ตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้น
ผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย และดา้นการบรหิารจดัการ 

3.4 แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) หมายถึง เป็นแผนภาพท่ีแสดงความสมัพนัธใ์น
เชิงเหตแุละผลของกลยุทธต์า่ง ๆ ภายใตด้ลุยภาพทัง้ 4 ดา้น คือ ดา้นความยั่งยืน ดา้นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรูแ้ละพัฒนา เพ่ือช่วยในการส่ือสารให้
บคุลากรทกุคนเกิดความเขา้ใจในกลยทุธท่ี์จดัท าขึน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.4.1 ดา้นความยั่งยืน หมายถึง ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัแหง่เมืองใน
รูปแบบของการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยท าใหมี้การ
เจรญิเตบิโตของรายไดท่ี้สมดลุเพียงพอกบัการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

3.4.2 ดา้นผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย หมายถึง ผลลพัธท่ี์ตอ้งการใหเ้กิดขึน้จากการสรา้ง
คุณค่าแก่ ผู้เรียนหรือผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า คู่ความร่วมมือท่ีส าคัญ ชุมชนสังคม 
หน่วยงานภายนอกทัง้รฐั รฐัวิสาหกิจ เอกชน เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัและสนบัสนนุการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลยัแหง่เมืองอยา่งตอ่เน่ืองโดยมุ่งเนน้เรื่องคณุภาพ การยอมรบั การตอบสนองความ
ตอ้งการและความคาดหวงั 

3.4.3 ดา้นกระบวนการภายใน หมายถึง การด าเนินการอย่างมีขัน้ตอนเพ่ือไปสู่
ผลลัพธ์ท่ีตอ้งการ กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยแห่งเมืองตอ้งให้ความส าคัญไดแ้ก่ การพัฒนา
ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สั งคม การสรา้งความร่วมมือในด้าน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย และการบรหิารจดัการ รวมทัง้กระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4.4 ดา้นการเรียนรูแ้ละพัฒนา หมายถึง การพัฒนาศกัยภาพทรพัยากรของ
มหาวิทยาลยัแห่งเมือง เช่น ทรพัยากรมนุษย ์ทรพัยากรสารสนเทศ ทรพัยากรของมหาวิทยาลัย 
เป็นตน้ เพ่ือน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต์อ่มหาวิทยาลยั 

3.5 แนวคิดกลยทุธ ์(Strategic Theme) หมายถึง กลุ่มของกลยทุธท่ี์เช่ือมโยงเขา้กับ
ดุลยภาพทั้ง 4 ด้านอย่างสอดคล้องกัน คือ ด้านความยั่ งยืน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา มุ่งใหค้วามส าคญัในแนวคิดกลยทุธใ์ดแนวคิด
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กลยุทธห์นึ่งเพ่ือแบ่งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการบริหารจดัการน ากลยุทธไ์ปปฏิบตัิ โดยปกติใน
แผนท่ีกลยุทธ์จะประกอบด้วย 3-5 แนวคิดกลยุทธ์ ซึ่งมีความหมายคล้ายกับประเด็นเชิง
ยทุธศาสตร ์(Strategic Issue) เพียงแตว่ตัถปุระสงคใ์นการใชแ้ตกตา่งกนั 

3.6 กลยทุธ ์(Strategy) หมายถึง วิธีการด าเนินการใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายท่ีวางแผนไว้ 
แสดงการเช่ือมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันในแต่ละด้าน ภายใต้แนวคิดกลยุทธ์ (Strategic 
Theme) 

3.7 ตวัชีว้ดัหลกั (Key Performance Indicator) หมายถึง ขอ้ความท่ีใชใ้นการวดัผล
การด าเนินการตามกลยุทธ ์เพ่ือใหท้ราบว่าจะบรรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นอย่างไร โดยแสดง
รูปแบบของตวัชีว้ดั เป็นจ านวนหรือตวัเลข (Absolute Number) ดชันี (Index) อนัดบั (Ranking) 
สดัสว่น (Ratio) คะแนนนิยม (Rating) หรือ อตัราสว่นรอ้ยละ (Percentage) 

4. ผูท้รงคณุวุฒิ หมายถึง ผูท้รงคณุวุฒิดา้นแผนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูในการสมัภาษณใ์นการศกึษาอนาคตภาพของยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมือง
ส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ในระยะท่ี 1 และ
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพัฒนายุทธศาสตรแ์ละแนวคิดดุลยภาพเป็นผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่ม
เพ่ือพฒันายทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ในระยะท่ี 2 

5. การพฒันายทุธศาสตร ์หมายถึง การน าผลจากการศกึษาอนาคตภาพของยทุธศาสตร์
การพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ ดว้ยเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR  (Ethnographic Delphi Futures Research) ตาม
มาตรฐานการอดุมศึกษา พ.ศ. 2561 มาพฒันาเป็นยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมือง
ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดว้ยแนวคดิดลุยภาพ
ท่ียั่ งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความยั่ งยืน ด้านผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา 

6. ความเหมาะสม หมายถึง คะแนนเฉล่ียความเหมาะสมของวิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์
พนัธกิจ แผนท่ีกลยทุธ ์แนวคิดกลยทุธ ์กลยุทธ ์และตวัชีว้ดัหลกั โดยเลือกค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด 3.51 ขึน้ไป มาสรุปเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัเรื่อง ยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาใน

ก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวปฏิบตัิท่ีดีจากแผนยทุธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมือง โดยคน้หาค าว่า City University, 
Metropolitan University, Urban University, แ ล ะ  Prefectural University โ ด ย เ ลื อ ก
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน  500 อันดับแรก จากการจัดอันดับในปี 2020 ของ QS World University 
Rankings หรือ  Times Higher Education จ านวน  28 มหาวิทยาลัย  ตามมาตรฐานการ
อดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกลไกในการส่งเสริมการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยมีการก ากับ
ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ครอบคลมุ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลลพัธ์
ผูเ้รียน ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบรกิารวิชาการแก่สงัคม ดา้นศลิปวฒันธรรมและความ
เป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองท่ี มี
วตัถุประสงคใ์ห้โอกาสทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน
สงัคมโดยยึดหลกัความเสมอภาค รองรบัแผนการพัฒนาเมือง สรา้งหรือพัฒนาองคค์วามรูด้า้น
การบริหารจัดการเขตเมือง ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ินและพัฒนา เมือง และด้านอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และน าความรู้นั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเมือง มาศึกษาอนาคตภาพ
มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ
เพ่ือฉายใหเ้ห็นภาพอนาคตอย่างมีทิศทางท่ีตอ้งการและชดัเจน ตลอดจนประยกุตใ์ชแ้นวคิดดลุย
ภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) ถือไดว้่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีนิยม
มากท่ีสดุท่ีใชใ้นการจดัการกบัการพฒันาอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคลอ้งกบับรบิทของมหาวิทยาลยัแห่ง
เมืองท่ีตอ้งสรา้งสมดลุทัง้พนัธกิจดา้นการศึกษาและการพฒันาเมืองทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความยั่ งยืน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา มาจดัท ายทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยั
แห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยแสดง
วิสัยทัศน์ ตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนท่ีกลยุทธ์ แนวคิดกลยุทธ์ กลยุทธ์ และตัวชีว้ัดหลัก 
สามารถสงัเคราะหเ์ป็นกรอบความคิดการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ  



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และไดน้  าเสนอตาม
หวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. การพฒันายทุธศาสตร ์
1.1 ความหมายของยทุธศาสตร ์
1.2 ความส าคญัของยทุธศาสตร ์
1.3 องคป์ระกอบของยทุธศาสตร ์
1.4 กระบวนการพฒันายทุธศาสตรข์องสถาบนัอดุมศกึษา 
1.5 ยทุธศาสตรก์บัการประกนัคณุภาพศกึษา 

2. ทฤษฎีและแนวคดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันายทุธศาสตร ์
2.1 แนวคดิดลุยภาพ (Balanced Scorecard) 
2.2 แนวคดิดลุยภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard) 

3. ยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองท่ีมีแนว
ปฏิบตัท่ีิดี 

4. สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
4.1 ขอ้มลูทั่วไป 
4.2 ยุทธศาสตรส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ

พิเศษในปัจจบุนั 
5. เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การพัฒนายุทธศาสตร ์
ความหมายของยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรต์รงกับค าภาษาอังกฤษว่า Strategy มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ 
Stratigos หมายถึง ศาสตรใ์นการน าทพั เริ่มใชค้รัง้แรกในทางการทหารตัง้แต่ในสมัยนกัปราชญ์
ซุนวท่ีูเขียนเป็นตวัอกัษรและเป็นเอกสารทางทหารท่ีดีและเก่าแก่ท่ีสดุ ดงัจะเห็นไดจ้ากค ากล่าวว่า 
การสงครามตอ้งมีกลยุทธ์ด้วยเสมอพรอ้มทั้งอธิบายการจู่โจมด้วยวิธีการต่าง ๆ อีกมากมาย 
โดยทั่วไปยทุธศาสตรม์กัเป็นค าท่ีใชใ้นภาคราชการ รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรฐั ตลอดจน
มหาวิทยาลยัทัง้มหาวิทยาลยัของรฐั มหาวิทยาลยัในก ากับของรฐั และมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง  
อ่ืน ๆ ส่วนกลยทุธม์กัใชใ้นภาคเอกชน เช่น กลยทุธก์ารตลาด กลยทุธก์ารเงิน เป็นตน้ ท าใหน้กัการ
ทหาร นกัการเมือง ขา้ราชการ จะใช้ Strategy คือ ยุทธศาสตร ์และ Tactics คือกลยุทธ์ มีนัยว่า
ยุทธศาสตรใ์หญ่กว่ากลยุทธ์ นั่นคือจะตอ้งมียุทธศาสตรก์่อนแล้วค่อยก าหนดกลยุทธ์ และใน
บางครัง้อาจแยกย่อยออกมาเป็นประเด็นยุทธศาสตร ์(พจน์ พงศส์ุวรรณ , 2526, น. 1; สุมิตร 
สุวรรณ, 2554, น. 11-12) นอกจากนีย้ังพบค าว่าวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์(Strategic objective) 
ใน เกณฑ์ค ณุ ภ าพ การศ ึกษ า เพื ่อ ก า รด า เน ิน ก าร ที ่เป ็น เล ิศ  (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) ฉบบัปี  2558-2561 ที ่ให ค้วามหมายว ่า  เป ้าหมาย ท่ี
ชดัเจนหรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการปรบัปรุงท่ีส าคญั ความสามารถในการ
แข่งขนั หรือประเด็นทางสงัคม และขอ้ไดเ้ปรียบของสถาบนั โดยทั่วไปวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์
มกัมุ ่งเนน้ทัง้ภายนอกและภายในและเกี่ยวขอ้งกับโอกาสและความทา้ทายเชิงกลยุทธท่ี์
เก่ียวกับ ผูเ้รียน ลูกคา้กลุ่มอ่ืน ตลาด หลกัสูตรและบริการ หรือเทคโนโลยี 

อย่างไรก็ตาม พจน ์พงศส์ุวรรณ (2526, น. 19-21) ไดอ้ธิบายค าว่า ยุทธศาสตร ์ได้
น าไปใชแ้พรห่ลายในภาคราชการ แตไ่ม่เรียกว่ายทุธศาสตรโ์ดยตรง กลบัไปเรียกกนัว่า กลยทุธ ์ซึ่ง
หากพิจารณาใหถ้่องแทถ้ึงเรื่องทางยุทธศาสตรจ์ริง ๆ แลว้ น่าจะเป็นเรื่องของ วิธีการ มากกว่า 
กลยทุธ ์เพราะหากใชว้ิธีการเชน่นัน้บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมายและนา่จะถือไดว้า่ส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร ์นกัยุทธศาสตรรุ์่นต่อมาจึงรวบรวมความแตกต่างระหว่างค าสองค าใหก้ระทดัรดัขึน้
โดยใหค้วามหมายไวด้งันี ้ยุทธศาสตรคื์อ การใชก้ลยุทธ์เพ่ือการสงคราม (Utilization of battles 
for the purpose of war) ยุทธวิธี คือ การใชห้น่วยทหารในการรบหรือเพ่ือการยุทธ (The use of 
armed forces for the purpose of battles) จึงกล่าวไดว้่า ในภาครฐัใชค้  าว่า ยุทธศาสตร ์จากค า
วา่ “Grand Strategy” และกลยทุธ ์จากค าวา่ “Strategy” 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554) นิยามค าว่า ยุทธศาสตรห์มายถึง วิชา
วา่ดว้ยการพฒันาและการใชอ้  านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และก าลงัรบทางทหารตาม
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ความจ าเป็นทัง้ในยามสงบและยามสงคราม และค าว่า กลยุทธ ์หมายถึง การรบท่ี มีวิธีการและ 
กลอุบายต่าง ๆ ในการต่อสู ้ส่วนค าว่า ประเด็นยุทธศาสตร ์นั้นไม่สามารถหาความหมายได ้มี
เพียงค าวา่ ประเดน็ ท่ีหมายถึง ขอ้ความส าคญัของเรื่องท่ีแยกหยิบยกขึน้พิจารณา 

ศนูยส์ารสนเทศยุทธศาสตรภ์าครฐั (2557) ใหค้วามหมาย ยุทธศาสตร ์(Strategy) 
คือ การมองทิศทางและวิเคราะหไ์ปสู่อนาคต โดยพิจารณาถึงระดับของทรพัยากร และความ
เป็นไปไดเ้พ่ือพิจารณาว่าสามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมายท่ีวางไว ้กลยุทธ์ คือ เครื่องมือท่ี
ก าหนดทิศทางการท างานของหนว่ยงานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายการใหบ้รกิาร 

วัฒนา พัฒนพงศ์ (2546, น. 1-2) ได้ให้ความหมายของค าว่ากลยุทธ์ หมายถึง 
วิธีการด าเนินงานใหบ้รรลจุดุมุ่งหมาย มุ่งเนน้ความคิดสรา้งสรรคเ์หนือความคาดหมาย ยกระดบั
ความส าเร็จ การเจริญเติบโต และความกา้วหนา้ขององคก์รแบบกา้วกระโดด วฒันา พัฒนพงศ ์
(2546, น. 209) หน่วยราชการนิยมใชค้  าว่า “ยทุธศาสตร”์ แทนค าว่า “จดุมุ่งหมายเชิงกลยทุธ์” ค  า
วา่ “ยทุธศาสตร”์ ในแผนของหนว่ยงานราชการจงึหมายถึงกลยทุธใ์นระดบัองคก์รในรอบระยะ 5 ปี 

จักร ติงศภัทิย์ (2552, น. 5-6) กล่าวว่า  ไม เคิล  พอร์ท เตอร์ (Michael Porter) 
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮารว์ารด์ ได้ให้ค  าจ ากัดความกลยุทธ์ท่ีชัดเจนยิ่งขึน้ว่าเป็น 
“หลักการพืน้ฐานทั่วไปในการแข่งขัน” จน บรูซ เฮ็นเดอสัน (Bruce Henderson) ผู้ก่อตั้งกลุ่ม
บริษัท Boston Consulting Group และเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ดา้นกลยุทธ์องคก์ร ได้เช่ือมโยง
แนวคดิเก่ียวกบักลยทุธเ์ขา้กบัความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั ใหค้  านิยามกลยทุธว์่า “เป็นการคน้หา
อย่างไตร่ตรองและรอบคอบ เพ่ือจดัท าแผนปฏิบตัิการท่ีสามารถน าไปพัฒนาความไดเ้ปรียบใน
การแขง่ขนั” 

วิพธุ อ่องสกลุ (2557, น. 7) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่ากลยทุธ ์คือการคน้หาวิธีการ
ในการสรา้งคณุคา่ภายใตส้ภาวะการแข่งขนั และการหาวิธีการเก็บคณุคา่ดงักล่าวไวก้บัองคก์รเอง 
และกลยุทธ์คือสิ่งท่ีอธิบายวิธีการท่ีองคก์รจะตอบสนองต่อการแข่งขันและสามารถมีผลการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

อนิวชั แก้วจ านงค ์(2555, น. 2) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่ากลยุทธ์ หมายถึงแบบ
แผนหรือวิธีการท่ีถกูก าหนดขึน้เพ่ือน าไปปฏิบตัิใหเ้กิดผลอย่างเป็นระบบ โดยค าว่า “กลยทุธ”์ อาจ
เรียกอีกอยา่งวา่ “แผนยทุธศาสตร”์ 

เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์ (2546, น. 2-3) กล่าวว่า ในภาษาไทยอาจมีความสบัสน
เล็กนอ้ยระหว่างค าว่า “กลยทุธ”์ กบัค าว่า “ยุทธศาสตร”์ ซึ่งกลยทุธห์มายถึงวิธีการหรือแผนการท่ี
คิดขึน้อย่างรอบคอบมีลกัษณะเป็นขัน้เป็นตอนมีความยืดหยุ่นพลิกแพลงไดต้ามสถานการณม์ุ่ง
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หมายเพ่ือเอาชนะคู่แข่งขันเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
มกัจะนิยมใชค้  าวา่ “กลยทุธ”์ มากกว่า “ยทุธศาสตร”์ ดงันัน้การใชค้  าสองค านีใ้นภาษาไทยอาจใช้
สลบักนัไปบา้ง แตใ่หเ้ขา้ใจวา่กลยทุธแ์ละยทุธศาสตรมี์ความหมายเหมือนกนั 

ดงันัน้จึงกล่าวไดว้่า ยุทธศาสตรเ์ป็นแผนขององคก์รท่ีมุ่งเนน้ทิศทางในอนาคตเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงหรือการปรบัปรุงท่ีส าคญัจากระดบัหนึ่งไปยงัอีกระดบัหนึ่งในทาง
ท่ีดีขึ ้น ส่วนกลยุทธ์เป็นวิธีการด าเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางแผนไว้ และใช้ค  าว่า 
ยุทธศาสตร ์(Grand Strategy) ในความหมายท่ีกวา้งกว่า และใช้ค  าว่า กลยุทธ์ (Strategy) ใน
ความหมายท่ีแคบกว่า โดยใชยุ้ทธศาสตรเ์ป็นช่ือเรียกของแผนนัน้ ๆ เช่น แผนยุทธศาสตรก์าร
บริหารบุคคล แผนยุทธศาสตรก์ารวิจยั เป็นตน้ และแยกย่อยออกมาเป็นแนวคิดกลยทุธก์่อนแลว้
คอ่ยก าหนดเป็นกลยทุธใ์นล าดบัถดัไป 

ความส าคัญของยุทธศาสตร ์
สถาบนัอดุมศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งเผชิญกับความทา้ทายในอนาคตเพ่ือความอยู่รอด 

ดงันัน้ยุทธศาสตรจ์ึงมีความส าคญัเพราะช่วยให้สถาบนัอุดมศึกษามีความสามารถเชิงรุกหลาย
ดา้น อาทิ คิดล่วงหนา้อย่างเป็นระบบ การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน การสรา้งความรว่มมือภายใน 
การเตรียมความพรอ้มดา้นทรพัยากรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหส้ถาบนัอดุมศกึษาสามารถวิเคราะห์
และเขา้ใจทิศทางการเปล่ียนแปลงเพ่ือสรา้งขีดความสามารถใหแ้ขง่ขนัไดใ้นอนาคต 

ณัฎฐพนัธ ์เขจรนนัทน ์(2552, น. 20) ไดใ้หค้วามส าคญัของของยุทธศาสตรท่ี์มีต่อ
องคก์ร 4 ประการ คือ 1) ก าหนดทิศทางขององคก์ร ช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต ท าใหส้ามารถก าหนดวตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 2) สรา้งความสอดคลอ้งในการ
ปฏิบัติ ซึ่งท าให้การจัดสรรทรัพยากรและการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 3) สรา้งความพรอ้มให้แก่องคก์ร ให้เข้าใจภาพรวมและศักยภาพขององคก์ร 
ตลอดจนอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม ท าให้องคก์รมีความพรอ้มต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ และ 4) สรา้งประสิทธิภาพในการแขง่ขนั 

ทศพร ศิริสมัพันธ ์(2543, น. 12) กล่าวถึงความส าคญัของยุทธศาสตร ์ซึ่งสรุปได ้7 
ประการคือ 1) ช่วยใหผู้บ้ริหารไดต้ระหนักถึงการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 2) กระตุน้ใหผู้บ้ริหาร
และบคุลากรทราบถึง ปัญหาและอปุสรรคเพ่ือเตรียมความพรอ้มรองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ 3) ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการด าเนินงานขององคก์รทางชดัเจนขึน้และมองเห็นภาพการ
พฒันาในอนาคต 4) ชว่ยระบถุึงโอกาสในอนาคตเพ่ือปรบัเปล่ียนทิศทางขององคก์รใหเ้ป็นไปอยา่ง
ถกูตอ้งและเหมาะสม 5) ช่วยท าใหเ้กิดการก าหนดวตัถปุระสงค ์แผนงานหรือโครงการ และการใช้
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ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 6) สรา้งความเขา้ใจรว่มกนัของบคุลากรในองคก์ร และ 7) ช่วยท า
ใหเ้กิดการประสานงานและบรูณาการดา้นความคิดและการด าเนินงานรว่มกนัภายในองคก์ร 

ส่วน รงัสรรค ์มณีเล็ก (2544, น. 19-20) สนับสนุนว่ายุทธศาสตรมี์ความส าคญั 1) 
การมุ่งเนน้อนาคตโดยการก าหนดหรือคน้หาขอ้มลูในอนาคตไวล้่วงหนา้แลว้พยายามปรบัเปล่ียน
หรือควบคุมปัจจยัและน ามาจัดท าเป็นกระบวนการเพ่ือใหบ้รรลุตามสภาพท่ีพึงประสงค ์2) การ
มุ่งเนน้เปา้หมายรวมของหน่วยงานเพ่ือท าใหบ้คุลากรเห็นภาพรว่มกันและด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีจะ
ส่งผลต่อเป้าหมายนั้น ๆ 3) เพ่ือท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียต่าง  ๆ 
ไดแ้ก่ ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนสังคม และหน่วยงานภายนอก และ 4) มุ่งเน้นท าให้เกิดการ
รายงานแบบภาพรวม เพ่ือให้พลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละบรรลุเป้าหมายรวมของ
หน่วยงานไดเ้ป็นการค านึงถึงสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกและอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึง
โอกาสทางกลยทุธก์ารใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เช่นเดียวกันกับ พวงรัตน์ เกสรแพทย์ (2543, น. 18-19) ท่ีกล่าวว่า กลยุทธ์เป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญของผู้บริหารในการปรับเปล่ียนองค์กรให้เหมาะกับการเปล่ียนแปลงใน
สภาพแวดลอ้มและเป็นประโยชนต์อ่การตอ่การบริหารงานในองคก์ร ดงันี ้1) องคก์รตอ้งเผชิญกบั
การเปล่ียนแปลงดา้นความตอ้งการท่ีไมค่งท่ีดงันัน้การวางกลยทุธส์ามารถชว่ยใหผู้บ้รหิารทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคตลอดจนการเดินทางตา่ง ๆ และหาวิธีการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได ้
2) การวางแผนกลยทุธส์ามารถช่วยท าใหก้ารใชท้รพัยากรขององคก์รเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 3) ช่วยใหอ้งคก์รคน้หาแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดส้่วนเสียอย่างเหมาะสม และ 4) ช่วยสรา้งความเขา้ใจร่วมกันระหว่างบุคลากรต่าง ๆ ใน
องคก์ร ใหเ้กิดการประสานงานและบูรณาการดา้นความคิดและน ามาสู่การน าแผนไปปฏิบตัิให้
บรรลผุลส าเรจ็รว่มกนั 

พักตรผ์จง วัฒนสินธุ์ และ พสุ เดชะรินทร ์(2542, น. 7-9) ไดใ้ห้ความส าคัญของ 
กลยุทธ์ว่า 1) เป็นการก าหนดทิศทางภารกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
องคก์รมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน 2) เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงาน
และกิจกรรมตา่ง ๆ ขององคก์รเพ่ือใหบ้รรลถุึงทิศทางและวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดขึน้ 3) ครอบคลุม
ถึงการน าเอาวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานท่ีคิดค้นขึน้มาประยุกตใ์ชแ้ละปฏิบตัิ 4) เป็น
หนา้ท่ีหลกัของผูบ้ริหารในการน ามาปฏิบตัิ 5) การตดัสินใจดา้นกลยุทธแ์ละจะเก่ียวขอ้งกบัหรือมี
ผลต่อทิศทางในการด าเนินงานในระยะยาวขององคก์ร 6) การจัดการและการวิจัยดา้นกลยุทธ์
มกัจะเป็นความพยายามในการไดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบดา้นการแขง่ขนัขององคก์ร 7) การตดัสินใจ
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อาจน าสู่การเปล่ียนแปลงดา้นตา่ง ๆ ซึ่งครอบคลมุตัง้แตก่ารแสวงหาทรพัยากรหรือความสามารถ
หลกัท่ีจ  าเป็นในการสรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั 8) การตดัสินใจแทนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการงาน
ในระดบัต่าง ๆ ขององคก์รดงันัน้จึงตอ้งท าใหเ้กิดความสอดคลอ้งและเกือ้หนนุซึ่งกันและกัน และ 
9) กลยุทธข์ององคก์รไม่เพียงจะเก่ียวขอ้งกับสภาวะแวดลอ้มภายนอกและภายในเท่านัน้แต่ยัง
ครอบคลมุถึงผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ลักซต์ัน (Luxton, 2005) ไดใ้หค้วามส าคญัของกลยุทธท่ี์มีประสิทธิภาพว่าช่วยให้
สถาบนั 1) มีทิศทางท่ีชดัเจน 2) ความสามารถในการเลือกล าดบัความส าคญั 3) ความรูแ้ละความ
เป็นเจา้ของในทิศทางของสถาบนัโดยเขตเลือกตัง้ท่ีส  าคญัทัง้หมด 4) ก าหนดต าแหน่งของสถาบนั
อย่างชัดเจนภายในสภาพแวดล้อมทางการศึกษานั้น ๆ 5) ความเปิดกว้างของสถาบันต่อการ
เติบโตและการเปล่ียนแปลง 6) ความสามารถเชิงสถาบนัในการตอบสนองต่อความทา้ทายใหม่ ๆ 
อย่างรอบคอบแต่รวดเร็ว 7) แผนและการด าเนินการท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพรอ้มแนวความ
รบัผิดชอบท่ีชัดเจน 8) แผนการดา้นการเงินและการจัดหาทรพัยากรท่ีแข็งแกร่งเพ่ือสนับสนุน
ทิศทางกลยทุธ ์และ 9) การมุง่เนน้อยา่งตอ่เน่ืองของผูน้  าสถาบนัในแผนกบัทกุกลุม่ 

นาทาราจา และ ไบรท์ (Nataraja & Bright, 2018) ไดว้ิจยัเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์
ในระดบัอุดมศึกษา พบว่า แผนยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงซาอุด มี
ความส าคญัต่อความส าเร็จของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเน่ืองจากจะช่วยใหส้ถาบันสามารถ
วิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัและพยากรณอ์นาคตได ้เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน ๆ สถาบนัอดุมศกึษาควรใช้
กรอบการวางแผนเชิงกลยทุธท่ี์ครอบคลมุเพ่ือท่ีจะเตบิโตและประสบความส าเรจ็ในสภาพแวดลอ้ม
การแข่งขันนั้น ๆ ความเขา้ใจท่ีชัดเจนและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของผูน้  าและอาจารยใ์น
สถาบนัอดุมศกึษาจะช่วยใหเ้ขา้ใจบทบาทในการก ากบัมหาวิทยาลยัและการรเิริ่มการพฒันาอ่ืน ๆ 
นอกจากนีย้ทุธศาสตรย์งัช่วยในการวางแผนการเติบโตในอนาคต ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ของสถาบนัเพ่ือรองรบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง คุณภาพของผลงานวิจยั ส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศทางวิชาการท่ีแพร่หลาย การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมของสถาบนั 

ดูริส (Dooris, 2002) ไดว้ิจัยเรื่อง สองทศวรรษของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบว่า 
ประโยชน์ท่ี ได้จากยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียเสตท 
(Pennsylvania State University) ว่า ช่วยลดตน้ทนุและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานไปพรอ้ม
พรอ้มกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยการประยุกตเ์ทคโนโลยีมาใช้ในการบริการทาง
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การศึกษา เช่น การจัดเก็บไฟลอิ์เล็กทรอนิกสร์ะบบการอนุมตัิงบประมาณการใชร้ะบบออนไลน์
อีไลออน (E-Lion) ในการลงทะเบียนและแสดงผลการเรียน เป็นตน้ 

สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์มีลักษณะเป็นสมมติฐานท่ีจัดท าขึน้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การจัดท า
ยุทธศาสตรใ์ห้มีคุณภาพจะเป็นเครื่องมือท่ี มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ช่วยผูบ้ริหารก าหนดทิศทางขององคก์ร ท าใหม้หาวิทยาลัยสามารถเตรียมความ
พรอ้มของทรพัยากรท่ีจ าเป็นต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ เป็นตน้  ส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

องคป์ระกอบของยุทธศาสตร ์
เสรี พงศพ์ิศ (2553) ไดก้ล่าวถึงแผนยุทธศาสตรมี์องคป์ระกอบท่ีสมัพนัธส์อดคลอ้ง

กนั เป็นแผนท่ีมีวิสยัทศันท่ี์วาดฝันไว ้มีเป้าประสงคท่ี์แสดงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือกระท า
พันธกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้เพ่ือใหเ้กิดผลกระทบและผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ ซึ่ง ชัยยุทธ 
ชิโนกุล  (2539) ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์กับการบริหารงาน  พบว่า แผนยุทธศาสตร์ต้อง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญัพืน้ฐาน 2 ประการคือ วิธีการ และจดุหมายปลายทาง โดยวิธีการ
เป็นการท าใหจ้ดุหมายปลายทางบรรลผุลส าเร็จ รวมทัง้ ฮาซซาเนียล (Hassanien, 2017) ไดว้ิจยั
เรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดบัอุดมศึกษา, ความจ าเป็นส าหรบัรูปแบบนวตักรรม พบว่า 
แผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยควรมีองคป์ระกอบ ดงันี ้1) การก าหนดระยะเวลา 2) ภารกิจ 
วิสัยทัศน ์ค่านิยม เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์3) การวิเคราะหภ์ายในและภายนอก 4) วิธีการ
ปฏิบตัิท่ีเป็นแผนแบบละเอียดส าหรบัการน าไปใช ้และ 5) ทรพัยากรตา่ง ๆ ท่ีเป็นเก่ียวขอ้ง รวมถึง
ทรพัยากรมนษุยแ์ละสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ พรอ้มโครงสรา้งและระบบงานท่ีจ าเป็นส าหรบั
การด าเนินงาน สอดคล้องกับ อวิ รุทธ์ ฉัตรมาลาทอง (2554, น. 317-318) ท่ี ได้วิจัยเรื่อง 
ยทุธศาสตรแ์ละโมเดลพนัธกิจเพ่ือพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัสู่มหาวิทยาลยัเชิงประกอบการ พบว่า 
องคป์ระกอบของยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย วิสัยทัศน ์พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์
กลยุท ธ์  ตั ว ชี ้วัด  โค รงการ/กิ จก รรม  และองค์ป ระกอบ โม เดลพั น ธ กิ จ  และ  รัฐพัน ธ ์ 
กาญจนรงัสรรค ์(2558) ไดว้ิจัยเรื่อง การพัฒนาตน้แบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาใน
ประเทศไทย พบว่า องคป์ระกอบของยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ ปรชัญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย 
โครงสรา้งการบริหาร หลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ การท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การ
บรหิารการเงิน ทรพัยากรบคุคล นกัศกึษา และบณัฑิต 



  22 

จิณณวัตร ปะโคทัง (2558, น. 4) ไดว้ิจยัเรื่อง ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการศึกษา 
พบว่า ในการวางแผนยทุธศาสตรเ์พ่ือใชใ้นการปฏิบตัิงานประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 
2 ส่วน คือ 1) องคป์ระกอบภายนอกแผนยุทธศาสตรท่ี์ส่งผลต่อการวางแผนยุทธศาสตร ์เช่น 
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม เทคโนโลยี กฎระเบียบตา่ง ๆ เป็นตน้ 
และ 2) องค์ประกอบภายในแผนยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค ์
ยุทธศาสตร ์ตวัชีว้ัดทัง้ดา้นผลผลิตและผลลัพธ ์สอดคลอ้งกับ ปิยศกัดิ์ ถีอาสนา (2558) ไดว้ิจัย
เรื่อง ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  พบว่า 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมีองคป์ระกอบส าคญั
คือ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์และยุทธศาสตรห์ลกั 6 ดา้นในการพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัสี
เขียว รวมทั้ง มารต์ินสัน, เดวิสสัน, และทเซ (Martinsons, Davison, & Tse, 1999) ไดว้ิจัยเรื่อง 
แนวคิดดลุยภาพ: การจดัการเชิงกลยทุธข์องระบบสารสนเทศ พบว่า ระบบการจดัการเชิงกลยทุธ์
ควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้1) ภารกิจ 2) วิสยัทศัน ์3) เปา้หมายเชิงกลยทุธ ์และ 4) การ
วดัผลการด าเนินงาน 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ท่ีส  าคัญมี 2 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบ
ภายนอกแผนยทุธศาสตรเ์ป็นการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนยุทธศาสตร ์ซึ่งมักจะเป็นเรื่องเก่ียวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั และ 2) องคป์ระกอบภายในแผน
ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ ์และตวัชีว้ัด เพ่ือน าไปวางแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีตอ่ไป 

กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรข์องสถาบันอุดมศึกษา 
การวางแผนยุทธศาสตร์ส  าหรับมหาวิทยาลัยถือเป็นกระบวนการหนึ่ งของ

มหาวิทยาลัยในการเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือน าองคก์รมุ่งสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ภายใต้
สภาพแวดลอ้มนัน้ ๆ อย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกัน ซึ่ง  จอรจ์ (George, 1983) ท่ีเป็นผูบ้กุเบิก
เรื่องการวางแผนยุทธศาสตรใ์นวงการอุดมศึกษากล่าวว่า 1) การวางแผนยุทธศาสตรไ์ม่ใช่การ
รวบรวมความคิดจากทุกคนแลว้น ามาปฏิบตัิตาม แต่เป็นนวตักรรมท่ีเกิดจากความคิดของบคุคล
ส าคญัในองคก์รตอ่สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งจะท าใหอ้งคก์รมีการปรบัปรุงตอ่ไป 2) การวางแผน
ยุทธศาสตรต์้องระบุถึงสิ่ งท่ีต้องปฏิบัติท่ีสั้นกระชับและมีเป้าหมายชัดเจน 3) การวางแผน
ยทุธศาสตรไ์ม่ใช่ทศันะของผูบ้ริหาร แตต่อ้งเกิดจากการวิเคราะห ์รวบรวมสภาพแวดลอ้มทกุดา้น 
4) การวางแผนยุทธศาสตรเ์ป็นการวางแผนโดยรวมขององคก์รเพ่ือความส าเร็จและความเป็นเลิศ
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ในระยะยาว 5) การวางแผนยุทธศาสตรไ์ม่ไดท้  าโดยนักวางแผน แต่นักวางแผนจะเป็นผูเ้ตรียม
ขอ้มลูตา่ง ๆ และผูบ้ริหารองคก์รจะเป็นผูต้ดัสินใจ 6) การวางแผนยทุธศาสตรไ์ม่ใช่การตดัสินใจท่ี
ยอมตามความตอ้งการของสงัคมเสมอไป องคก์รตอ้งมีเอกลกัษณข์องตนเอง และ 7) การวางแผน
ยทุธศาสตรจ์ะตอ้งค านงึถึงอนาคตเสมอ 

สอดคล้องกับ สรินทร เช่ียวโสธร (2556) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิง
ยทุธศาสตรส์  าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาสงักดักองทพับก พบว่า มีการวางแผนยทุธศาสตรแ์บบสาม
เสา้ ไดแ้ก่ การก าหนดวิสยัทศันข์ององคก์ร การก าหนดพนัธกิจ การก าหนดโครงสรา้งขององคก์ร 
การก าหนดจุดยืนในการแข่งขัน  และการก าหนดยุทธศาสตร์ รวมทั้ง แซมมวล และปีเตอร ์
(Samuel & Peter, 1993) มีแนวคิดกระบวนการจดัการเชิงยทุธศาสตรป์ระกอบดว้ยขัน้ตอนส าคญั 
5 ขัน้ตอน คือ 1) การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในองคก์รเพ่ือหาจดุออ่นและจดุ
แข็งทางการเงินการตลาดการผลิต และบุคคล 2) การก าหนดทิศทางขององคก์รประกอบดว้ยการ
ก าหนดพันธกิจและวตัถุประสงค ์ซึ่งพนัธกิจเป็นการน าวิสยัทัศนม์าแสดงอย่างเป็นรูปประธรรม 
สว่นวตัถปุระสงค ์เป็นการท าใหภ้ารกิจชดัเจนยิ่งขึน้ และบรรลไุดท้ัง้ในรูปแบบของตวัเงินและไมใ่ช่
ตวัเงิน 3) การก าหนดยุทธศาสตร ์เป็นกระบวนการออกแบบยุทธศาสตรท่ี์เหมาะสม 4) การน า
ยทุธศาสตรไ์ปปฏิบตั ิเป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะหากไมน่ ายทุธศาสตรไ์ปปฏิบตัิจะท า
ใหไ้มท่ราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร ดงันัน้ผูบ้รหิารตอ้งท าความเขา้ใจในประเดน็ท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ วิธีการน ายุทธศาสตรไ์ปปฏิบตัิธรรมขององคก์ร และผลลัพธท่ี์เกิดขึน้ และ 5) การ
ควบคมุยุทธศาสตร ์เป็นการตรวจสอบประเมินผลการท างานเพ่ือปรบัปรุงหนา้ท่ีการท างานและ
ปรบัปรุงแผนยทุธศาสตรใ์หมี้ประสิทธิภาพ ดงัภาพประกอบ 2 

 

 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการจดัการเชิงยทุธศาสตรข์องแซมมวล และปีเตอร ์

ท่ีมา: Samuel & Peter. (1999). Strategic Management: A Focus on Process (2nd 
ed). p.10. 
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ในขณะท่ี คอทเลอร ์และฟอกซ ์(Kotler & Fox, 1995, pp. 93-96) ไดเ้สนอแนวคิด
การตลาดเชิงกลยทุธส์  าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาโดยตอ้งค านึงถึงการพฒันาพนัธกิจของสถาบนัท่ี
ชัดเจน การสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงคข์ององคก์รอย่างสมบูรณ์ และสามารถน าไป
ปฏิบตัิไดอ้ย่างเหมาะสม ควรเริ่มตน้ดว้ยการระบุและวิเคราะหแ์นวโนม้สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัและเป็นท่ีมาของการพฒันากลยทุธข์องสถาบนั แลว้จึงน ามาพิจารณาใน
การก าหนดกลยทุธ ์เปา้หมาย ตวัชีว้ดัตา่ง ๆ และสถาบนัควรระบถุึงทรพัยากรท่ีส าคญัท่ีมีอยู่ เช่น 
งบประมาณ บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นตน้ แลว้น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ ออกแบบ
องคก์ร และออกแบบระบบใหเ้หมาะสม ดงัภาพประกอบ 3 

 

 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการจดัการเชิงยทุธศาสตรข์องคอทเลอร ์และฟอกซ ์

ท่ีมา: Kotler & Fox. (1995). Strategic marketing for educational institutions (2nd 
edition). p.96. 

ฮาซซาเนี ยล  (Hassanien, 2017) ได้วิ จัย เรื่ อ ง  การวางแผน เชิ งกลยุท ธ์ใน
ระดบัอุดมศึกษา, ความจ าเป็นส าหรบัรูปแบบนวัตกรรม พบว่า กระบวนการเชิงยุทธศาสตรใ์น
มหาวิทยาลัยนั้นค่อนขา้งแตกต่างจากธุรกิจ โดยสรุปไดด้งันี ้1) กรอบเวลาส าหรบักลยุทธ์ทาง
ธุรกิจมักใชเ้วลาเพียง 2-3 ปี ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัใชเ้วลา 5 ปี 2) กลยุทธท์างธุรกิจเริ่มตน้ดว้ย
การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ตามดว้ยการวางแผนและน าแผนไปใช้ ส  าหรบั
ระดับอุดมศึกษา กลยุทธ์เริ่มต้นด้วยการเขียนภารกิจวิสัยทัศน์และค่านิยมจากนั้นวิเคราะห์
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สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกและสดุทา้ยเขียนเปา้หมายเชิงกลยุทธแ์ละแผนปฏิบตัิการ 3) 
ธุรกิจจะวางแผนในลักษณะบนลงล่าง (Top-down) แต่ในมหาวิทยาลัยนัน้ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ทั้งหมดเข้าร่วมในกระบวนการยุทธศาสตรต์ั้งแต่เริ่มต้น 4) ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีหลักการ
แนวทางการศึกษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งแตกต่างจากแนวทางธุรกิจ 5) ในการศึกษา
ระดบัสูงไม่มีผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีชดัเจน ตรงกันขา้มกับธุรกิจซึ่งมีลูกคา้เฉพาะ 6) ธุรกิจวางแผน
เพ่ือการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ส่วนมหาวิทยาลัยเป็นไปในลักษณะอนุรักษ์นิยม และ 
7) ผลตอบแทนในธุรกิจมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการบรรลเุปา้หมาย สว่นในมหาวิทยาลยันัน้ผลตอบแทน
จะเช่ือมโยงกบัการสอนการวิจยัและการบริการชมุชน 

กระบวนการพฒันากลยทุธใ์นมหาวิทยาลยัมีการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Steering Committee: 

SPSC) 
2. ก าหนดพนัธกิจและวิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยั 
3. วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในด้วยเครื่องมือ PESTEL 

ประกอบดว้ย การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอ้ม และกฎหมาย และการวิเคราะห์
จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และขอ้จ ากดัดว้ยเครื่องมือ SWOT 

4. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับตัวชี ้วัดประสิท ธิภาพ ท่ีส าคัญ กับ
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาท่ีมีความสามารถเทียบเทา่ระดบันานาชาติ 

5. จดัท ายทุธศาสตร ์
ส่วนเวลริช (Weihrich, 1982, pp. 54-66) ไดว้ิจัยเรื่อง TOWS เมตริกซ ์- เครื่องมือ

วิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ์10 ขั้นตอนท่ีเรียกว่า TOWS 
เมตรกิซ ์ดงันี ้

1. วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจดุแข็งหลกั ใชอ้กัษรยอ่ S 
2. วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจดุออ่นหลกั ใชอ้กัษรยอ่ W 
3. วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาสหลกั ใชอ้กัษรยอ่ O 
4. วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นอปุสรรคหลกั ใชอ้กัษรยอ่ T 
5. จดัท าตารางเมตรกิซ ์ดงัภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 ตารางเมตริกซ ์

ท่ีมา: Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix A Tool for Situational Analysis. 
Journal of Long Range Planning, 15(2), p.60. 

6. จับคู่จุดแข็งหลักกับโอกาสหลัก (SO) โดยการใชจุ้ดแข็งท่ีมีอยู่เพ่ือใหไ้ดร้บั
โอกาสมากท่ีสดุ 

7. จบัคูจ่ดุแข็งหลกักบัอปุสรรคหลกั (ST) โดยการใชจ้ดุแข็งท่ีมีอยู่เพ่ือหลีกเล่ียง
อปุสรรคและปรบัขอ้จ ากดัจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดงักล่าวใหเ้ป็นโอกาส 

8. จับคู่จุดอ่อนหลักกับโอกาสหลัก (WO) โดยการลดจุดอ่อนท่ีไม่เอือ้ต่อการ
ด าเนินงานเพ่ือเพิ่มโอกาสใหส้ามารถด าเนินงานได ้

9. จับคู่จุดอ่อนหลักกับอุปสรรคหลัก (WT) โดยการลดจุดอ่อนท่ีไม่เอือ้ต่อการ
ด าเนินงานเพ่ือหลีกเล่ียงอปุสรรค 

10. ยุทธศาสตรท่ี์ได้จากการจับคู่ในข้อ 6-9 น ามาตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์
เพียง 1-2 ยทุธศาสตรท่ี์จะเกิดผลสงูสดุมาเป็นยทุธศาสตรห์ลกั 

งานวิจยัของ กาญฒิมาภรณ ์ชินบดี และคนอ่ืน ๆ (2559) เรื่อง รูปแบบกระบวนการ
ก าหนดยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร พบวา่ รูปแบบก าหนดยทุธศาสตรเ์ริ่มจาก การมี
ส่วนรว่มของบุคลากรทุกภาคส่วนในการวิเคราะหอ์งคก์รทัง้สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 
เพ่ือก าหนดทางเลือกยุทธศาสตร ์ส่งผลให้มียุทธศาสตรท่ี์ดีน าไปสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างชัดเจน 
เช่นเดียวกันกับ นาทาราจา และไบรท์ (Nataraja & Bright, 2018, pp. 59-76) ไดว้ิจัยเรื่อง การ
วางแผนกลยุทธ์ใน ระดับอุดมศึกษา  พบว่า  กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ี ดี ใน
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สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งอาศยัความร่วมมือและใชเ้วลาอย่างเพียงพอจากผูบ้ริหาร ผูส้อนและผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสียอ่ืน ๆ 

ในขณะท่ี ไพบูลย ์โพธ์ิสุวรรณ (2552, น. 26) ไดว้ิจัยเรื่อง แนวคิดการบริหารเชิง
ยทุธศาสตร ์โดยวิพากษ์การวิเคราะหต์ามแนวคิด SWOT ว่า ในระบบราชการยงัคงยึดติดวิธีการ
ดัง้เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะหต์ามแนวคิด SWOT โดยไม่ไดค้  านึงถึงจดุอ่อนของวิธีการนี ้
คือ การขาดข้อมูล และขาดความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้การวิเคราะห ์SWOT เป็นเพียง
วิธีการเพ่ืออ้างความชอบธรรม แต่ไม่ไดส้่งผลต่อการปฏิบัติหรือต่อการวางแผนยุทธศาสตรแ์ต่
อย่างใด หน่วยงานต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยยังยึดถือแนวทาง SWOT  
ทัง้ ๆ ท่ีแนวทางนีไ้ดเ้ส่ือมความนิยมลงในประเทศท่ีพัฒนาแลว้ตัง้แต่ทศวรรษท่ี 1980 เน่ืองจาก
เห็นวา่ไมส่ามารถรูไ้ดจ้รงิวา่อะไรคือจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค 

นอกจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพ่ือน าไปพัฒนาเป็น
ยุทธศาสตร์ด้วยแนวคิด  SWOT และการวิ เคราะห์ด้วย  TOWS Matrix แล้ว  ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (2562) ยงัสนบัสนนุใหเ้ลือกใชเ้ครื่องมือท่ีเหมาะสมท่ีสดุเพ่ือกระตุน้
การพัฒนา เช่น ดลุยภาพ (Balanced Scorecard) เป็นตน้ หรือศกึษาเกณฑก์ารประกันคณุภาพ
ดว้ยตนเอง (Accreditation Self-studies) โดยศึกษาความทา้ทายเชิงกลยุทธท่ี์ส าคญัท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการคงผลการด าเนินงานไวแ้ละรกัษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ความทา้ทาย
เหล่านี ้เช่น การลดลงของจ านวนนกัศึกษา การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เป็นตน้ 
และศกึษาความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธท่ี์ส าคญัส าหรบัน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี เช่น การ
เป็นท่ียอมรบั ความคล่องตวั ความรบัชอบตอ่สงัคม การใหช้มุชนเขา้มามีสว่นรว่ม เป็นตน้โดย น า
ทั้งความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาวิเคราะห์ส  าหรบัพัฒนากลยุทธ์ในดา้นการ
ส่งเสริมความแข็งแกร่งจากความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์และการหาหนทางเอาชนะความท้าทาย
เชิงกลยุทธ ์ส่วนการวิจยัอนาคต (Future Research) สวุิมล ว่องวาณิช (2548, น. 216) อธิบายว่า
เป็นวิธีการวิจยัท่ีใชส้  าหรบัการก าหนดอนาคตท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้
จากจุดหนึ่งไปยงัจุดหนึ่งท่ีตอ้งการ แลว้น ามาเป็นขอ้มูลส าคญัในการตดัสินใจคน้หาและก าหนด
กลยุทธ์หรือวิธีการไปสู่เป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว้ ซึ่งมีวิธีการท านายอนาคตท่ีน่าสนใจหลายวิธี 
นาตยา ปิลันธนานนท  ์(2526) เช่น Scenario Technique เป็นการฉายภาพอนาคตโดยการเขียน
เรื่องราวเก่ียวกับอนาคตอย่างสรา้งสรรค์, Delphi Technique เป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
ความคาดหวังในอนาคตโดยสอบถามจากผู้ เช่ี ยวชาญ , Ethnographoc Delphi Futures 
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Research (EDFR) ใชว้ิธีการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญในรอบแรกโดยเลือกขอ้มลูท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัมา
ยืนยนัดว้ยการสอบถามความคิดเห็นในรอบท่ี 2 หรือรอบท่ี 3 เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรข์องสถาบันอุดมศึกษามีความแตกต่าง
จากภาคเอกชน ท่ีตอ้งอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มทั้งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต ศิษยเ์ก่า คู่ความร่วมมือท่ีส าคัญ ชุมชนสังคม หน่วยงาน
ภายนอกต่าง ๆ ตัง้แต่การมีส่วนร่วมในการวิเคราะหอ์งคก์รและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งอาจเลือกใชเ้ครื่องมือในการวิเคราะหไ์ดห้ลากหลาย เชน่ SWOT PESTEL เป็นตน้ แต่
การวิเคราะหต์ามแนวคิด SWOT ยังมีจุดอ่อนและไม่ไดส้่งผลต่อการปฏิบตัิหรือต่อการวางแผน
ยุทธศาสตร ์ส่วนเทคนิคการวิจยั EDFR สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้ับการวิจยัอ่ืน ๆ ได ้เพราะได้
ผสมผสานระหว่างการสัมภาษณ์ด้วยเทคนิค EFR กับเทคนิค Delphi เพ่ือยืนยันค าตอบผ่าน
แบบสอบถาม ซึ่งสามารถท าไดห้ลายรอบขึน้อยู่กบังานวิจยันัน้มีความซบัซอ้นเพียงใด ช่วยใหไ้ด้
ค  าตอบท่ีมีความน่าเช่ือถือยิ่งขึน้  ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้พัฒนายุทธศาสตรก์ารพัฒนา
มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
โดยศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เลือกใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (The Ethnographic Delphi Future 
Research) เพ่ือน ามาใชใ้นการก าหนดทิศทางผ่านการก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ไปจนถึงการ
ก าหนดกลยทุธเ์พ่ือใหไ้ดแ้ผนยทุธศาสตรท่ี์มีทิศทางและน าไปสูก่ารปฏิบตัไิดอ้ยา่งชดัเจน 

ยุทธศาสตรข์องสถาบันอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558, น. 24) กล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2557 

ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยคณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายใน
ระดบัอดุมศกึษา ก าหนดกรอบแนวทางระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะและ
ระดบัสถาบนั ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การผลิตบณัฑิต 2) การวิจยั 3) การบริการ
วิชาการ 4) การท านุบ  ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ ทั้งนี ้ ส  านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (2558, น. 129) ระบตุวับง่ชีท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันายทุธศาสตรคื์อ
ตวับ่งชีท่ี้ 5.1 การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากับติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและ
เอกลกัษณข์องสถาบนั ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งก าหนดทิศทางการพฒันาและการด าเนินงานของ
สถาบนัใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมาย โดยเริ่มจากผลการวิเคราะห ์SWOT การวิเคราะหข์อ้มูลทาง
การเงิน ตลอดจนแผนการบริหารต่าง ๆ เช่น แผนบริหารความเส่ียง การบริหารงานดว้ยหลกัธรร
มาภิบาล แผนบรหิารทรพัยากรมนษุย ์เป็นตน้ 
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ซึ่ง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 (2561) 
ในคราวประชมุครัง้ท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น ดงันี ้

1. มาตรฐานท่ี 1 ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ใหเ้ป็นบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ และ
ความรอบรูเ้ท่าทันการเปล่ียนแปลง ๆ ในการสรา้งสัมมาอาชีพ มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต มี
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 สามารถในการบรูณาการศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั โดยเป็นเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รูคุ้ณค่าและรกัษ์ความเป็นไทย  เพ่ือให้
สามารถสรา้งโอกาสและเพิ่มมลูคา่ใหก้บัตนเอง ชมุชน สงัคม และประเทศ 

2. มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษาสรา้งและ
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้หม่ พฒันาเป็นนวตักรรมหรือทรพัยส์ินทางปัญญา มีผลกระทบสงูต่อการ
พฒันาผูเ้รียน การสรา้งคณุภาพชีวิต หรือการสรา้งโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของ
ประเทศในการแขง่ขนัระดบันานาชาติ 

3. มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการบริการวิชาการ มุ่งเนน้ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาใหบ้ริการ
วิชาการเหมาะสมระหว่างสถาบนัอดุมศกึษา ภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ในและตา่งประเทศน าไปสู่
การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งและความยั่งยืนของผูเ้รียน ครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ 

4. มาตรฐาน ท่ี  4 ด้านศิลปวัฒ นธรรมและความ เป็น ไทย  มุ่ ง เน้น ให้
สถาบนัอุดมศึกษามีบทบาทในการด าเนินการไปสู่การสืบสาน การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม 

5. มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษามีการ
บริหารงานตามพนัธกิจ การบริหารจดัการบุคลากรและทรพัยากรการเรียนรูเ้ป็นไปตามหลกัธรร
มาภิบาล การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
ตลอดจนมีระบบประกนัคณุภาพ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2561) ได้ออกประกาศแนวทางการน า
มาตรฐานอดุมศกึษาสู่การปฏิบตัิ พ.ศ.2561 ตามมติคณะกรรมการการอดุมศึกษา ในการประชุม
ครัง้ท่ี 14/2561 เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. แนวทางการน ามาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนสู่การปฏิบัติให้เกิดผล  โดยให้
สถาบนัอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบณัฑิตตองสนองยุทธศาสตรช์าติ ความ
ตอ้งการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน และประเทศตามระดับความเช่ียวชาญ  
อตัลกัษณแ์ละเชิงพืน้ท่ีของสถาบนั ดว้ยหลกัสตูรในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีความรว่มมือกบัสถาน
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ประกอบการ/หน่วยงานผูใ้ชบ้ณัฑิต เช่ือมโยงสาระความรูท่ี้เป็นวิทยาการก้าวหนา้และสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริงได ้ทัง้แบบใหป้ริญญากบัแบบไม่ไดป้ริญญา การจดัการเรียนรูแ้บบยืดหยุ่น
และเหมาะสมกบัการเรียนรูใ้นยคุดิจิทลัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ตลอดจนใหมี้การ
ประกนัคณุภาพการศกึษาทกุระดบั และมีการตดิตามและประเมินผลลพัธก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียน 

2. แนวทางการน ามาตรฐานดา้นการวิจยัและนวตักรรมสูก่ารปฏิบตัใิหเ้กิดผล โดยให้
สถาบนัอุดมศึกษาส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งงานวิจัย นวตักรรมทางเทคโนโลยีหรือนวตักรรมทาง
สงัคม ตลอดจนทรพัยส์ินทางปัญญา ผา่นการบรูณาการการวิจยักบัการเรียนการสอน 

3. แนวทางการน ามาตรฐานดา้นการบริการวิชาการสู่การปฏิบตัิใหเ้กิดผล โดยให้
สถาบนัอดุมศกึษาสรา้งความรว่มมือระหว่างสถาบนัอดุมศกึษา องคก์รภาครฐัและภาคเอกชนทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใหเ้กิดผลลพัธท่ี์ตอบสนองและสรา้งประโยชนแ์ก่ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
และสังคมตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของประเภทของสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิง
ทรพัยากรและเชิงพืน้ท่ีของสถาบนั ทัง้นี ้ควรใหค้วามส าคญักบัการบริการวิชาการท่ีครอบคลมุทัง้
การบรกิารวิชาการแบบมีรายได ้แบบใหเ้ปลา่ หรือแบบไมห่วงัผลก าไร 

4. แนวทางการน ามาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยสู่การปฏิบตัิให้
เกิดผล โดยใหส้ถาบนัอดุมศกึษาบรูณาการสาระความรู้ ออกแบบกระบวนการเรียนรูแ้ละส่งเสริม
การจัดระบบการเรียนรูท่ี้เอือ้ต่อการเสริมสรา้งศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์
ภมูิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินและของชาติ 

5. แนวทางการน ามาตรฐานด้านบริหารจัดการสู่การปฏิบัติให้เกิดผล  โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ รวมทั้งถ่ายทอดไปยัง
บคุลากร ผูเ้รียน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอ่ืน ๆ สรา้งกระบวนการรบัฟังและสรา้งปฏิสมัพนัธก์ับผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสีย ระบบการพฒันาและบริหารบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพ สง่เสรมิการก ากบัดแูลอยา่ง
มีความรับผิดชอบให้เกิดธรรมาภิบาล ตลอดจนการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใช้ในการวางแผน
ด าเนินงาน การวดัวิเคราะหผ์ลลพัธ ์การทบทวน ปรบัปรุง และเปรียบเทียบในดา้นท่ีส าคญั 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2562) อธิบายวา่ เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือ
ก า ร ด า เนิ น ก า ร ท่ี เ ป็ น เลิ ศ  (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
ประกอบดว้ย 7 หมวดคือ หมวด 1 การน าองคก์าร, หมวด 2 กลยุทธ์, หมวด 3 ลูกคา้, หมวด 4 
การวัด การวิเคราะห ์และการจดัการความรู้, หมวด 5 บุคลากร, หมวด 6 ระบบปฏิบตัิการ และ 
หมวด 7 ผลลัพธ์ ถือเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีบูรณาการ ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตระหนักถึงความส าคญัอย่างมาก โดยให้
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สถานศกึษามีอิสระในการเลือกระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน หรืออาจเลือกใชร้ะบบ
ท่ีคณะกรรมการการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษาจดัท าขึน้ หรือเป็นท่ียอมรบั
ในระดับสากล  เช่น  EdPEx เป็นต้น  ซึ่ ง  สกอ.ได้จัดท าแผนการด า เนิ นการขับ เค ล่ื อน
กระบวนการพฒันาคณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศดว้ยเกณฑ ์EdPEx ระหว่างปี 
2558 - 2562 เพ่ือการพัฒนา สนับสนุนการด าเนินการ และเผยแพร่เกณฑ์ EdPEx ไปสู่
สถาบนัอดุมศกึษาภายในสงักดัทัง้ 150 แหง่ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุสถาบนัท่ีมีความพรอ้ม
ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาไปสู่ความเป็นเลิศ จึงกล่าวไดว้่าเกณฑ ์EdPEx มุ่งเนน้ผลลพัธใ์น
เรื่องหลกั ๆ เก่ียวกบัการเรียนรูข้องผูเ้รียน กระบวนการ ผูเ้รียนและลกูคา้กลุ่มอ่ืน บุคลากร การน า
องคก์ารและการก ากับดูแล รวมถึงงบประมาณ การเงิน และตลาด มีความส าคญัในการท าให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันท่ีดีขึน้ ดังนี ้1) ช่วยปรบัปรุงวิธีการด าเนินงานของ
สถาบนัการศกึษา เพิ่มขีดความสามารถ และผลลพัธใ์หดี้ขึน้ 2) ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารและ
แลกเปล่ียนแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในประเทศ และ 3) เป็นเครื่องมือสรา้ง
ความเขา้ใจและบริหารจดัการผลการด าเนินงาน ชีแ้นะแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ ์และเปิด
โอกาสการเรียนรู ้ทัง้นีเ้กณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศไดร้ะบกุารบริหารกล
ยทุธไ์วใ้นหมวด 2 ประกอบดว้ย 1) การจดัท ากลยทุธท่ี์ใหค้วามส าคญัตอ่ความทา้ทาย เชิงกลยทุธ์
และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยตอบค าถาม เก่ียวกับ
กระบวนการจดัท ากลยทุธ ์และวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และ 2) การน ากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏิบตัิ การ
ปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ  ซึ่งคาราทานอส และคาราทานอส (Karathanos & Karathanos, 
2005) ไดว้ิจัยเรื่อง การใชแ้นวคิดดุลยภาพกับการศึกษา พบว่า The Baldrige National Quality 
Award in Education ไดมี้การปรบัแนวคิดของแนวคิดดุลยภาพส าหรบัการศึกษาและรวบรวม
ความแตกตา่งท่ีส าคญัและความคลา้ยคลึงกันระหว่างแนวคิดดลุยภาพส าหรบัธุรกิจและแนวคิด
ดลุยภาพส าหรบัการศกึษาเขา้ดว้ยกนั 

 
สรุปได้ว่า มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการน ามาตรฐาน

อดุมศึกษาสู่การปฏิบตัิ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะแนวทางการน ามาตรฐานดา้นบริหารจดัการสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผล ตลอดจนเกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ หมวด 2 
กลยุทธ ์ลว้นแลว้แต่สนบัสนุนใหม้หาวิทยาลยัวางแผนกลยุทธใ์หค้รอบคลุมการด าเนินงานทุก
ดา้นเพ่ือใหบ้รรลผุลตามท่ีตัง้เปา้หมายไว ้
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ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร ์
แนวคิดดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

การน ากลยุทธไ์ปปฏิบตัิเพ่ือใหบ้รรลุผลส าเร็จนัน้จะตอ้งใชเ้วลาและความสามารถ
มากกว่าการวางแผนกลยทุธอ์ย่างมีคณุภาพ หลายองคก์รมีการน าไปปฏิบตัิแตกตา่งกนัทัง้วิธีการ
และล าดบักระบวนการ ดงันัน้แคปแลน และนอรต์นั (Kaplan & Norton, 2000) จึงมีขอ้เสนอให้
ยทุธศาสตรเ์ป็นศนูยก์ลางของระบบการบริหารและกระบวนการปฏิบตัิงานรวมถึงอธิบายวิธีการ
หรือแนวทางการพัฒนาขับเคล่ือนไปสู่องค์กรท่ีเน้นกลยุทธ์รวม 5 ประการ คือ 1) สร้างการ
เปล่ียนแปลงจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร 2) แปลงกลยุทธส์ู่การปฏิบตัิใหเ้กิดผลไดอ้ย่างเป็น
รูปประธรรม 3) ถ่ายทอดและเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์รใหส้อดรบักับยุทธศาสตรท่ี์
วางแผนไว้ 4) สรา้งแรงจูงใจให้บุคลากรท างานตามกลยุทธ์ให้เป็นงานประจ าวัน และ 5) ท า 
กลยทุธใ์หเ้ป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ือง และเช่ือมโยงแนวคิดดลุยภาพเขา้กบัองคก์รท่ีเนน้กลยทุธ ์ดงั
ภาพประกอบ 5 

 

 

ภาพประกอบ 5 หลกัการขององคก์รท่ีเนน้กลยทุธแ์ละเช่ือมโยงกบัแนวคดิดลุยภาพ 

ท่ีมา: Kaplan & Norton. (2000). The Strategy-Focused Organization: How 
balanced scorecard companies thrive in the new business environment. p.9. 
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แนวคดิดลุยภาพ ถือไดว้่าเป็นเครื่องมือทางการจดัการสมยัใหม่และไดร้บัความนิยม
อย่างแพร่หลายตัง้แต่ปี 1990 โดย โรเบิรต์ แคปแลน (Robert Kaplan) จาก Harvard Business 
School และ เดวิด นอรต์นั (David Norton) จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตัง้ช่ือ
ระบบนีว้่า “Balanced Scorecard” จนวารสาร Harvard Business Review ยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งใน
เครื่องมือทางดา้นการจัดการท่ีมีผลกระทบต่อองคก์รธุรกิจมากท่ีสุดเครื่องมือหนึ่งในรอบ 75 ปี 
เพ่ือใหผู้บ้รหิารขององคก์รจะไดร้บัรูถ้ึงผลการประเมินองคก์รจากดา้นอ่ืนมากกว่าเพียงดา้นการเงิน 
และความไม่ชดัเจนของการบรหิารงานท่ีผ่านมา ผา่นดลุยภาพในทกุ ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกูคา้ ดา้น
กระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา และดา้นการเงิน โดยในปัจจบุนัแนวคิดดลุยภาพ
ถือไดว้่าเป็นเครื่องมือการจดัการท่ีแปลงพนัธกิจและกลยทุธข์ององคก์รใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิผา่น
ตวัชีว้ัดผลการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการจัดการเชิงกลยุทธ์และระบบการวัดผล (Kaplan & 
Norton, 1992; Karathanos & Karathanos, 2005; พสุ เดชะรินทร,์ 2546, น. 14-15) แมจ้ะไดร้บั
การพฒันาขึน้เพ่ือใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตังิานขององคก์รทางธุรกิจดา้นการเงินเป็นหลกั แต่
แนวคิดดลุยภาพยงัสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการประเมินผลการปฏิบตัิงานขององคก์รภาครฐัและ
องค์กรท่ีไม่มุ่งหวังผลก าไร (Kaplan & Bower, 1999) และมหาวิทยาลัยหลายแห่งประสบ
ความส าเร็จในการน าแนวคิดดุลยภาพมาประยุกตใ์ช้เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้
บรรลุผลส าเร็จ (Kallingal, 2011) รวมทั้งการบริหารจัดการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศใน
หลายดา้น อาทิ การประเมินผลการด าเนินการของ Cihan University และส่ือสารไปยงับุคลากร
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม  (Madah, Ahmad, & Sultan, 2013) การก าหนด
ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัในประเทศอิตาลีเพ่ือส่ือสารวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธแ์ละใชใ้นการ
เทียบเคียงผลการด าเนินงาน (del Sordo, Orelli, Padovani, & Gardini, 2012, pp. 4793-4797) 
ทัง้นีม้หาวิทยาลยัตอ้งมุ่งเนน้การยอมรบัจากภายนอกท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั โดยบริหารจดัการดา้น
การเงินใหมี้ประสิทธิภาพทัง้การสรา้งรายไดด้ว้ยตวัเองและการแสวงหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน 
และใชส้ินทรพัยท่ี์มีอยู่ใหเ้กิดประโยชน ์เพ่ือน าไปเตรียมทรพัยากรใหพ้รอ้มและเพียงพอทัง้ดา้นขีด
ความสามารถของบุคลากร การวางแผนเทคโนโลยี การจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้และการ
พัฒนาค่านิยมท่ีสนับสนุนมหาวิทยาลัย ให้สามารถปฏิบัติงานในกระบวนการท่ีส าคัญของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน , หลักสูตร, การประกันคุณภาพ , การให้บริการ เป็นต้น 
(Aljardali, Kaderi, & Levy-Tadjine, 2012; Farid, Nejati, & Mirfakhredini, 2008, pp. 43-44) 
ท าใหม้หาวิทยาลยัสามารถบรรลวุิสยัทศันโ์ดยการเช่ือมโยงยทุธศาสตรเ์ขา้กบัตวัชีว้ดัอยา่งเป็นเหตุ
เป็นผลและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใชเ้ป็นเครื่องมือการจัดการท่ีส าคญัในการ
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วางแผน การตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน และการเทียบเคียง ซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการ
วางแผนเชิงกลยทุธ ์นอกจากนีย้งัชว่ยในการสรา้งวฒันธรรมดา้นคณุภาพในการศกึษา การพฒันา
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองและการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรพัยากรต่าง ๆ ด้วย (Fadhl Al-
Hosaini & Sofian, 2015, pp. 26-35; Farid et al., 2008) 

 

 

ภาพประกอบ 6 กรอบของแนวคิดดลุยภาพ 

ท่ีมา: Kaplan & Norton. (1996). The Balanced Scorecard: Translating strategy 
into action. p.9. 

แคปแลน และนอรต์ัน (Kaplan & Norton, 1996) อธิบายว่า แนวคิดดุลยภาพมี
วิสยัทศันแ์ละกลยุทธข์ององคก์รเป็นศนูยก์ลาง มีดลุยภาพ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเงิน ท่ีมุ่งเนน้
เรื่องโครงสรา้งตน้ทนุ การใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัย ์การหารายได ้และการเพิ่มคณุคา่ใหก้บัลกูคา้
และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 2) ดา้นลูกคา้ องคก์รตอ้งการใหลู้กคา้รบัรูค้ณุสมบตัิของสินคา้และบริการ 
ภาพลักษณ์ จนเกิดความพึงพอใจและสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดี 3) ดา้นกระบวนการภายใน เป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการการด าเนินงาน การบรหิารลกูคา้ การจดัการนวตักรรม และ
กฎหมายและสังคม และ 4) ด้านการเรียนรูแ้ละพัฒนา ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย ์
ทรพัยากรสารสนเทศ และทรพัยากรขององคก์รทั้งในดา้นวฒันธรรม ความเป็นผูน้  า การเช่ือมโยง 
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และการท างานเป็นทีม โดยเรียงแต่ละดา้นไวอ้ย่างเป็นล าดับจากบนลงล่างเป็นแผนท่ีกลยุทธ์  
(Strategic Map) ดงัภาพประกอบ 7 

 

 

ภาพประกอบ 7 แผนท่ีกลยทุธ ์(Strategy Map) 

ท่ีมา: Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2004). Strategy Maps: Converting intangible 
assets into tangible outcomes. Boston: Harvard Business School Press. p.66. 

อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าแนวทางของดุลยภาพจะมีการเรียงล าดบัของแต่ละดา้นไว้
อย่างชดัเจน แต่แนวคิดดลุยภาพถือไดว้่าเป็นแนวคิดท่ียืดหยุ่น การท่ีจะมีก่ีดา้นขึน้อยู่กับบริบท
ของงานมากกว่า หน่วยงานบางแห่งอาจมีดา้นอ่ืนเพิ่มขึน้ได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะของหน่วยงาน
นัน้ ๆ นอกจากนัน้การจดัเรียงล าดบัของดา้นต่าง ๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งเริ่มจากดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ 
ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา ก็ได ้เช่น หน่วยงานราชการหรือองคก์รท่ี
ไม่แสวงหาก าไรหรือมหาวิทยาลัย จะน าด้านการเงินไว้ล่างสุดเพราะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ และน าดา้นลกูคา้ไวบ้นสดุเพราะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เป็นตน้ 

ดงั สเวอรก์ และมัลลาวา (Swierk & Mulawa, 2015) ไดว้ิจยัเรื่อง แนวคิดดลุยภาพ
ส าหรับการอุดมศึกษา - กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย Maria Curie-Sktodowska พบว่า การ
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เรียงล าดบัแตล่ะดา้นของมหาวิทยาลยัแคลิฟอรเ์นียท่ีซานดเิอโก เป็นดา้นลกูคา้อยู่บนสดุ ตามดว้ย
ดา้นผูส้่วนไดส้่วนเสีย ดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นนวตักรรมและการเรียนรูอ้ยู่
ลา่งสดุ สว่นมหาวิทยาลยัของรฐัแคลิฟอรเ์นีย เรียงล าดบัจากดา้นการเงิน ตามดว้ยดา้นลกูคา้ ดา้น
การด าเนินงาน และดา้นนวตักรรมและการพฒันา และมหาวิทยาลยัแหง่เวอรจ์ิเนีย เรียงล าดบัจาก
ด้านลูกค้า ตามด้วยด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ เรียนรู้และพัฒนา 
นอกจากนีย้งัมีอีกมหาวิทยาลยัท่ีการเรียงล าดบัแตกต่างกันไปตามบริบทของแตล่ะมหาวิทยาลยั 
ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 การเรียงล าดบัของแตล่ะดา้นของมหาวิทยาลยั 

ผูว้ิจยั ช่ืองานวิจยั การเรียงล าดบั 

Weerasooriya (2013) การใชก้รอบการท างานเชิงดลุ 

ภาพเป็นเทคนิคส าหรบัการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานใน

มหาวิทยาลยัศรีลงักา 

ดา้นการเงิน, ดา้นลกูคา้, ดา้น

กระบวนการภายใน, และดา้น

การเรียนรูแ้ละพฒันา 

Pineno (2013) การรายงานความยั่งยืนโดย

มหาวิทยาลยัและองคเ์อกชน : 

วิธีการแบบบรูณาการหรือ

แบง่แยกดว้ยแนวคดิดลุยภาพ 

ดา้นการเงิน, ดา้นลกูคา้, ดา้น

กระบวนการภายใน, และดา้น

นวตักรรมและการเรียนรู ้

Chalaris et al. (2014) แนวทางแบบองคร์วมส าหรบั

การประกนัคณุภาพและการ

ตดัสินใจขัน้สงูส  าหรบั

สถาบนัการศกึษาโดยใชแ้นวคดิ

ดลุยภาพ 

ดา้นการเงิน, ดา้นกระบวนการ

ภายใน, ดา้นนวตักรรมและการ

เรียนรู,้ และดา้นลกูคา้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ผูว้ิจยั ช่ืองานวิจยั การเรียงล าดบั 

Libing et al. (2014) การประยกุตใ์ชแ้นวคดิดลุยภาพ

ในการบรหิารงบประมาณของ

มหาวิทยาลยั 

ดา้นการเงิน, ดา้นลกูคา้, ดา้น

กระบวนการภายใน, และดา้น

การเรียนรูแ้ละพฒันา 

Zhang et al. (2014) การประยกุตใ์ชแ้นวคดิดลุยภาพ

ในการออกแบบเงินเดือนของ

อาจารยใ์นวิทยาลยัและ

มหาวิทยาลยั 

ดา้นลกูคา้, ดา้นการสนบัสนนุ

ของผูส้อน, ดา้นการสอนและ

วิจยั, และดา้นบคุลากร 

Beard and Humphrey 

(2014) 

การจดัต าแหนง่ทรพัยากร

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลยัดว้ยเกณฑผ์ลลพัธ ์

Malcolm Baldrige เพ่ือความ

เป็นเลิศในการปฏิบตังิาน: แนว

ทางการประเมินผลแบบดลุย

ภาพ 

ดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียนและ

ผลลพัธ,์ ดา้นลกูคา้, ดา้นผูน้  า

และการก ากบัดแูล, และดา้น

การเงินและการตลาด 

ท่ีมา: AI-Hosaini, F. F., & Sofian, S. (2015). A Review of Balanced Scorecard 
Framework in Higher Education Institution (HEIs). International Review of Management 
and Marketing, 5(1), p.31-32. 

ในการพัฒนาและจัดท ากลยุทธ์ด้วยแนวคิดดุลยภาพนั้น โรม และมอนโกเมอรี่  
(Rohm & Montgomery, 2011) ไดน้  าเสนอล าดับการพัฒนากลยุทธ์ท่ีเช่ือมโยงกับพันธกิจและ
วิสยัทศัน ์ดงัภาพประกอบ 8 ประกอบดว้ย 

1. พันธกิจ (Mission) เป็นสิ่งท่ีองคก์รตอ้งด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จเพ่ือ
ความอยูร่อดขององคก์ร 
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2. วิสยัทศัน ์(Vision) เป็นการออกแบบอนาคตขององคก์รท่ีวางแผนไว ้
3. มมุมอง (Perspective) เป็นมมุมองในการบริหารงานดา้นการเงิน ดา้นลกูคา้ 

ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นความสามารถขององคก์ร 
4. แนวคิดกลยุทธ์ (Strategic Theme) เป็น “เสาหลัก” ท่ีส  าคัญของกลยุทธ์ท่ี

สนับสนุนให้วิสัยทัศน์และพันธกิจประสบผลส าเร็จ เช่ือมโยงเข้ากับดุลยภาพทั้ง 4 ดา้นอย่าง
สอดคลอ้งกนั โดย นอรต์นั และรสัเซล (Norton & Russell, 2009) แนะน าใหมี้แนวคิดกลยทุธ ์3-4 
แนวคิด ไดแ้ก่ ความเป็นเลิศในการปฏิบตัิงาน นวตักรรมผลิตภัณฑ ์การเป็นพนัธมิตรเชิงกลยุทธ ์
และ การบรหิารลกูคา้ 

5. วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategic Objectives) เป็นส่วนหนึ่งภายใตแ้นวคิด
กลยุทธ์ (Strategic Theme) ท่ีแสดงการเช่ือมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันในแต่ละดา้น เพ่ือให้
บรรลผุลลพัธเ์ชิงกลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้ง 

6. ตัวชีว้ัด (Measures) คือ ตัวชีว้ัดของวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ในแต่ละดา้น 
เพ่ือใหท้ราบวา่องคก์รบรรลวุตัถปุระสงคใ์นแตล่ะดา้นหรือไม่ 

7. เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีองคก์รตอ้งการจะบรรลุในแต่
ละตวัชีว้ดั 

8. โครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) เป็นแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม ท่ีจดัท าขึน้เพ่ือสนบัสนนุใหว้ตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธบ์รรลเุปา้หมายท่ีตอ้งการ 

 

 

ภาพประกอบ 8 ล  าดบัการพฒันาและจดัท ากลยทุธ ์

ท่ีมา: Rohm & Montgomery. (2011). Linking Sustainability to Corporate Strategy 
using the Balanced Scorecard. p.5. 
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แคปแลน  และนอร์ตัน  (Kaplan & Norton, 2004) ได้กล่ าวว่า  กลยุท ธ์ เป็ น
กระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ืองท่ีมีเหตุและผลเช่ือมโยงกันตัง้แต่พันธกิจไปจนถึงการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากร ซึ่งพบว่าเป็นกระบวนการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย  1) 
พนัธกิจ 2) คา่นิยม 3) วิสยัทศัน ์4) กลยทุธ ์5) แผนท่ีกลยทุธ ์6) ตารางดลุยภาพ 7) เปา้หมายและ
โครงการ 8) วตัถุประสงคร์ะดบับุคคล และ 9) ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ ์ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้พึงพอใจ ลูกคา้
ประทบัใจ กระบวนการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บคุลากรมีความพรอ้มและเกิดแรงจงูใจ ดงั
ภาพประกอบ 9 

 

 

ภาพประกอบ 9 กระบวนการบรหิารจดัการอย่างตอ่เน่ืองท่ีมีประสิทธิผล 

ท่ีมา: Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2004). Strategy Maps: Converting intangible 
assets into tangible outcomes. Boston: Harvard Business School Press. p.33. 

อาซามาส เซวา และคารูริน่ า  (Arzamastseva & Khayrullina, 2017, p. 1) ได้
อธิบายขัน้ตอนในการน าแนวคิดดลุยภาพมาใชใ้นมหาวิทยาลยั ไวด้งันี ้1) ทางเลือกของกลยุทธ์
การพัฒนา 2) การออกแบบแผนท่ีกลยุทธ์ 3) การระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 4) การก าหนด
น า้หนักคะแนนของกลยุทธ์ 5) การพัฒนาแรงจูงใจและระบบการให้ก าลังใจพนักงาน 6) การ
ประเมินขอบเขตท่ีบรรลวุตัถปุระสงค ์และ 7) การตดิตามและปรบัแผนกลยทุธ ์
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รกิบี ้(Rigby, 2013, p. 12) ไดอ้ธิบายขัน้ตอนว่า องคก์รท่ีใช้แนวคิดดลุยภาพควร 1) 
จดัท าวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ์ 2) ระบผุลลพัธท่ี์เช่ือมโยงวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ ์เช่น ประสิทธิภาพทาง
การเงิน, การด าเนินงาน, นวตักรรม, ประสิทธิภาพของพนกังาน เป็นตน้ 3) ก าหนดวตัถปุระสงคท่ี์
สนบัสนุนวิสยัทศันแ์ละกลยุทธ์ 4) พฒันาตวัชีว้ดัท่ีมีประสิทธิภาพ และก าหนดเป้าหมายระยะสัน้
และเป้าหมายระยะยาว 5) สรา้งความมั่นใจว่าองคก์รยอมรบัตัวชีว้ัดดังกล่าว 6) สรา้งระบบ
งบประมาณ การส่ือสารและการใหร้างวลัท่ีเหมาะสม 7) วิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบผลลพัธจ์ริงกบั
เปา้หมายท่ีตอ้งการ และ 8) ด าเนินการ 

สรุปไดว้า่ แนวคดิดลุยภาพเป็นเครื่องมือทางการจดัการท่ีช่วยน ากลยทุธส์ู่การปฏิบตั ิ
ช่วยใหเ้กิดความเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกนัและมุ่งเนน้ไปท่ีการปฏิบตัิท่ีมีต่อความส าเร็จ การ
จดัท ากลยุทธด์ว้ยแนวคิดดลุยภาพเริ่มตน้ดว้ยการก าหนดพนัธกิจ วิสยัทศัน ์วิเคราะหท์างกลยทุธ์
เพ่ือให้ได้ทิศทางและแนวคิดกลยุทธ์ (Strategic Themes) การจัดท าแผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy 
Map) ซึ่งจะเป็นแผนท่ีท่ีแสดงความสมัพันธใ์นเชิงเหตแุละผลของวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ภายใตด้ลุยภาพทัง้ 4 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นการเงิน ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้น
การเรียนรูแ้ละการพฒันา จากนัน้จึงก าหนดตวัชีว้ดั เป้าหมาย และ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ของแต่และวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์ทัง้นีก้ารเรียงล าดบัของแต่ละดา้นขึน้อยู่กับบริบทของแต่ละ
มหาวิทยาลยั 

แนวคิดดุลยภาพทีย่ั่งยนื (Sustainability Balanced Scorecard) 
นงณภัทร รุ่งเนย (2555) ไดว้ิจัยเรื่อง อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 

พบว่า บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมท่ียั่ งยืนถือเป็นภารกิจส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาในยุคปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาตอ้งปรบัวิธีคิดในการบริหารโดยค านึงถึง
ทิศทางในการพฒันาของประเทศเนน้การผลิตและพฒันาบณัฑิตท่ีมีความรูท้กัษะและคณุลกัษณะ
ท่ีเหมาะสมในการเป็นผูน้  าสงัคม มีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของสงัคม
และทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้จดักิจกรรมเพ่ือสง่เสรมิงานดา้นการสอนการวิจยั
และการบรกิารวิชาการแก่สงัคมโดยค านึงถึงความสมดลุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
ส่งเสริมการเรียนรูร้่วมกับชุมชนโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน ขณะเดียวกันชุมชนก็เป็นแหล่งการเรียนรู้
ของสถาบันอุดมศึกษาดว้ย ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย
วางแผนพฒันาสงัคมทัง้ในระดบัชาติและในชมุชน ควรศกึษาวิจยัเพ่ือใหไ้ดข้อ้คน้พบใหม่ ๆ ท่ีเป็น
ประโยชนใ์นการพัฒนาสงัคมโดยเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบตัิจริงและตอ้งเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลง
และชีน้  าสงัคมในทางท่ีถกูตอ้ง ซึ่ง โรม และมอนโกเมอรี่ (Rohm & Montgomery, 2011) กล่าวถึง 
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ความจ าเป็นของการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดขององคก์ร จากแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ เช่น ความตอ้งการผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยและเป็นธรรมชาติของผู้บริโภค
เพิ่มขึน้, การขาดแคลนทรพัยากรและตน้ทนุพลงังานท่ีเพิ่มขึน้, ความรบัผิดชอบและการมีสว่นรว่ม
ของคนรุ่นใหม่ในการก ากับดูแล เป็นตน้ ท าใหอ้งคก์รต่าง ๆ ตอ้งวางแผนกลยุทธ์ท่ีค  านึงถึงการ
พฒันาอย่างยั่งยืนมากกวา่ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งการพฒันาอย่างยั่งยืนหมายถึงผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาวท่ีเกิดจากมนุษย์ ในขณะท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวข้องกับ
ผลกระทบทางสงัคม 

จากการศกึษาของแลนซิลโูอโต ้และจาเว็นปา้ (Länsiluoto & Järvenpää, 2010) ได้
วิจยัเรื่อง แนวคิดดุลยภาพกับสิ่งแวดลอ้ม พบว่า ปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้มอาจกลายเป็นกลยุทธ์ท่ี
สนบัสนนุภาพลกัษณ ์ก าไร การแข่งขนัตลาด และผลิตภณัฑท่ี์จะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดทาง
เศรษฐกิจในอนาคต ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาองคก์รจ านวนมากไดน้  าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม
และสงัคมมาใชเ้พ่ือจดัการและควบคมุปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับความยั่งยืน อย่างไรก็ตามระบบการ
จดัการเหลา่นีม้กัไมไ่ดผ้ลในทางปฏิบตัิ เน่ืองมาจากระบบการจดัการไมไ่ดเ้ช่ือมโยงกบัการวางแผน
เชิงกลยทุธ ์สอดคลอ้งกบั ฮบับาท (Hubbard, 2009) ไดว้ิจยัเรื่อง การวดัประสิทธิภาพขององคก์ร: 
The Triple Bottom Line พบว่า ในช่วงครึ่งหลังของยุค 1990 ไดเ้กิดแนวคิด Triple Bottom Line 
(TBL) ท่ีพัฒนาโดย จอหน์ เอลลิงตนั (John Elkington) ในปี 1997 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบส าหรบัการ
วดัผลการด าเนินงานขององคก์รท่ีรวมถึงดา้นสงัคม และดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพิ่มเตมิจากดา้นการเงิน
แบบดัง้เดิม ในขณะท่ี โรม และมอนโกเมอรี่ (Rohm & Montgomery, 2011) ไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากัด
ของ Triple Bottom Line (TBL) ว่า ขาดการมุ่งเนน้กลยทุธก์ารแข่งขนัเพ่ือความอยู่รอดขององคก์ร 
ขาดการเช่ือมตอ่กบัแนวคิดทางธุรกิจท่ีมุง่เนน้ผลตอบแทนดา้นการเงิน ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบั
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอ้มมากกว่ากลยุทธท์างธุรกิจ มุ่งเนน้ไปท่ีกิจกรรมและผลลพัธ์
ทั่วไปโดยไม่มีแนวทางการเติบโตท่ีชัดเจน และ เมเดล-กอนซาเลซ, กาเซีย-อาวิลล่า, ซาโลมอน, 
มารก์-โกเมซ, และ เฮอนานเดซ (Medel-González, García-Ávila, Salomon, Marx-Gómez, & 
Hernández, 2016) ไดว้ิจัยเรื่อง การวัดประสิทธิภาพแนวคิดดุลยภาพท่ียั่งยืนดว้ยกระบวนการ
เครือข่ายเชิงวิเคราะหแ์ละแนวคิดดุลยภาพ: กรณีศึกษาของคิวบา พบว่า มีการผสมผสานของ
แนวคิดและเครื่องมือท่ีแตกต่างกันท่ีช่วยให้องค์กรด าเนินธุรกิจอย่างยั่ งยืน และการวัด
ประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลายมิติ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนทางการเงิน กลยุทธ์ ความ
สนใจของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย กระบวนการภายใน ปัจจัยดา้นบุคลากร และความพึงพอใจของ
ลูกค้า ดังภาพประกอบ 10 ซึ่ง ฟิจจ์ และคนอ่ืน ๆ (Figge et al. 2002) ได้วิจัยเรื่อง แนวคิด 



  42 

ดลุยภาพท่ีงยั่งยืน - เช่ือมโยงการจดัการความยั่งยืนกบักลยทุธท์างธุรกิจ พบว่า ดลุยภาพท่ียั่งยืน 
(Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) เป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีใชใ้นการ
จดัการกบัการพฒันาอย่างยั่งยืนในองคก์ร ซึ่งไดร้บัการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือสะทอ้นประเด็น
ทางสังคม และสิ่งแวดลอ้ม ใหเ้ช่ือมโยงกับความยั่งยืนขององคก์ร เพ่ือจดัท ากลยุทธก์ารพัฒนา
อย่างยั่งยืนท่ีเหมาะสมและน าไปสู่การปฏิบัติโดยน าแนวคิดดุลยภาพมาผสมผสานกับแนวคิด
ความยั่งยืน 
 

 

ภาพประกอบ 10 แนวคิดและเครื่องมือส าหรบัการวดัประสิทธิภาพการพฒันาอย่างยั่งยืน 
แบบหลายมิติ 

ท่ีมา: Medel-Gonzáleza et al. (2016). Sustainability performance measurement 
with Analytic Network Process and balanced scorecard: Cuban practical case. 
Production, 26(3), p. 527-539. 

จากงานวิจัยของบัทเลอร์, เฮ็น เดอนสัน , และไรบอน (Butler, Henderson, & 
Raiborn, 2011) เรื่อง การพัฒนาอย่างยั่ งยืนและแนวคิดดุลยภาพ: การบูรณาการมาตรการ  
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'สีเขียว' ในการรายงานธุรกิจ พบว่าแนวทางในการน ากลยทุธค์วามยั่งยืนมาใชใ้นแนวคิดดลุยภาพ
ไว ้3 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 เป็นการน าประเด็นดา้นสังคม และสิ่งแวดลอ้ม ผนวกเขา้กับดลุย
ภาพ 4 ด้าน ท าให้กลยุทธ์ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม แสดงอยู่ในดุลยภาพแต่ละด้าน ดัง
ภาพประกอบ 11 

 

 

ภาพประกอบ 11 การน าประเดน็ดา้นสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ผนวกเขา้กบัดลุยภาพ 4 ดา้น 

ท่ีมา: Medel-Gonzáleza et al. (2016). Sustainability performance measurement 
with Analytic Network Process and balanced scorecard: Cuban practical case. 
Production, 26(3), p. 535. 

แนวทางท่ี 2 เพิ่มดา้นสงัคม และดา้นสิ่งแวดลอ้ม อีก 2 ดา้น หรือเพิ่มทัง้ 3 ดา้น
คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดงัภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12 ดลุยภาพท่ีเพิ่มดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

ท่ีมา: Rabbani, A. , Zamani, M., Yazdani-Chamzini, A. & Zavadskas, E.K. (2014). 
Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard (SBSC) 
and MCDM approaches by using linguistic variables for the performance evaluation of 
oil producing companies, Expert Systems with Applications, 41(16), p.7319. 

แนวทางท่ี 3 ก าหนดประเด็นดา้นสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะได ้โดยการ
สรา้งดา้นความยั่งยืนแยกออกมาต่างหากเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบในสภาพแวดลอ้มการแข่งขนั 
ซึ่ง แคปแลน และนอรต์ัน (Kaplan & Norton, 1996) ยืนยันว่าดุลยภาพอาจปรับเปล่ียนหรือ
เพิ่มเติมดา้นขึน้ได ้และถือไดว้่าเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสดุส าหรบัองคก์รท่ีตอ้งการสรา้งความยั่งยืน รวมทัง้ 
เดล ซอรโ์ด และคนอ่ืน ๆ (del Sordo et al., 2012, pp. 4793-4797) ได้วิจัยเรื่อง การประเมิน
ประสิทธิภาพระดบัโลกในมหาวิทยาลัย: การประยุกตใ์ช้แนวคิดดุลยภาพ พบว่า การใชแ้นวคิด
ดุลยภาพส าหรับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้เรียนใน
กระบวนการเรียนการสอน และชมุชนในฐานะผูใ้ช้บณัฑิต ตลอดจนผูป้กครองท่ีมีส่วนรว่มในการ
เลือกสถาบนัการศึกษา ส่วน คอทเลอร ์และฟอกซ ์(Kotler & Fox, 1995, pp. 93-96) ไดก้ล่าวไว้
ว่า สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งมีความเก่ียวขอ้งกับผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียหลายกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์
หรือผลกระทบตอ่สถาบนั เช่น ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ชมุชน/ทอ้งถ่ิน องคก์รรบัรองฐานะ หน่วยงาน
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ภาครฐั ภาคธุรกิจ ผูบ้ริหาร/พนกังาน เป็นตน้ นอกจากนี้ แฮนเซ็น (Hansen, 2010) ยงัระบถุึงการ
ใชด้า้นความยั่งยืนแทนท่ีดา้นการเงิน ย่ิงไปกว่านัน้ ดิแอซ ซาดินฮา, เรจอนเดอร,์ และแอนทูเนซ 
(Dias Sardinha, Reijnders, & Antunes, 2003, pp. 51-64) ไดว้ิจัยเรื่อง จากการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานดา้นสิ่งแวดลอ้มสู่การประเมินผลเชิงดุลยภาพเชิงนิเวศและแนวคิดดุลยภาพท่ียั่งยืน 
พบว่า องคก์รควรเช่ือมโยงความยั่งยืนเขา้กับกลยุทธ์โดยก าหนดดลุยภาพ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นความยั่งยืน ดา้นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ดา้นกระบวนการ และดา้นการเรียนรู ้

สรุปได้ว่า ดุลยภาพท่ียั่ งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) เป็น
หนึ่งในเครื่องมือท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีใช้ในการจัดการกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในองคก์ร  ได้น า
แนวคิด Triple Bottom Line (TBL) ท่ีพัฒนาโดย จอหน์ เอลลิงตัน (John Elkington) ในปี 1997 
เพ่ือใช้เป็นกรอบส าหรับการวัดผลการด าเนินงานขององค์กร ท่ีรวมถึงด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดลอ้ม โดยการสรา้งดา้นความยั่งยืนแยกออกมาต่างหากและน าไปแทนท่ีดา้นการเงินตาม
แนวทางท่ี 3 แลว้น ามาผนวกเขา้กับแนวคิดดุลยภาพ ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นความยั่งยืน 
ดา้นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา 

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับความเป็นเมืองทีม่ีแนวปฏิบัตทิี่
ด ี

ผูว้ิจัยศึกษาแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็น
เมื อ ง โด ย ค้ น ห าค า ว่ า  City University, Metropolitan University, Urban University, แ ล ะ 
Prefectural University โดยเลือกมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน 500 อันดับแรก จากการจัดอันดับในปี 
2020 ข อ ง  QS World University Rankings ห รื อ  Times Higher Education จ า น ว น  28 
มหาวิทยาลยั ซึ่งมหาวิทยาลยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองมีกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรไ์ม่แตกต่างกันมากนกั กล่าวคือ เริ่มตน้จากการแต่งตัง้ทีมเฉพาะกิจดา้นยุทธศาสตร์
เพ่ือมาก าหนดแนวคิดกลยทุธป์ระมาณ 5-6 แนวคิด จากนัน้จงึรบัสมคัรคณะท างานท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
บคุลากร นกัศกึษา และศิษยเ์ก่า ตามจ านวนแนวคิดกลยทุธ ์เพ่ือยกรา่งแผนยทุธศาสตรใ์นแต่ละ
แนวคิดกลยทุธพ์รอ้มรบัฟังขอ้เสนอแนะ แลว้จึงรวบรวมแนวคิดกลยทุธท์ัง้หมดเสนอสภาสถาบนั
เพ่ือพิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร ์(Hong Kong Polytechnic University, 2019) ผูว้ิจัยจึง
ขอน าเสนอตวัอยา่งยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัแหง่เมืองท่ีนา่สนใจ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. มหาวิทยาลัยแห่งเมืองฮ่องกง (City University of Hong Kong) 
ตัง้อยูใ่นเขตบรหิารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน ก่อตัง้ปี 1972 เป็น

มหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 52 จากการจดัอนัดบัของ QS World University และอนัดบัท่ี 126 จากการ
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จัดอันดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการแสวงหา
ความเป็นเลิศในการวิจยัและการศึกษาระดบัมืออาชีพ โดยเพิ่มคุณค่าใหก้ับการศึกษาอย่างมือ
อาชีพ เพิ่มความเป็นสากลและความรว่มมือระดบัโลกเพ่ือขยายเสน้ทางอาชีพและโอกาส ขยายขีด
ความสามารถและการสนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมสหวิทยาการการถ่ายทอดความรู้
และการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มการก ากับดูแลท่ีดีและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สนบัสนุนความเป็นเลิศ ตามแผนยุทธศาสตร ์5 ปี (2015-2020) ดว้ยแนวคิดกลยุทธ ์1) แสวงหา
การคน้พบท่ีลึกซึง้และนวตักรรมในการศึกษาระดบัมืออาชีพ 2) ขยายการวิจยัแบบสหวิทยาการ
และการวิจยัเป็นทีมเพ่ือรบัมือกับความทา้ทายระดบัโลก 3) เสริมสรา้งความเป็นสากลและความ
รว่มมือระดบัโลก 4) ขยายขีดความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละการเป็นผูป้ระกอบการ และ 
5) เสรมิสรา้งธรรมาภิบาลท่ีดีและภาพลกัษณข์องมหาวิทยาลยั 

2. มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (Chinese University of Hongkong) 
ตัง้อยูใ่นเขตบรหิารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน ก่อตัง้ปี 1963 เป็น

มหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 57 จากการจดัอนัดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลยัดา้น
การวิจยัท่ีมีวิสยัทศันก์วา้งไกลพรอ้มดว้ยวิสยัทศันร์ะดบัโลกและพนัธกิจในการผสมผสานประเพณี
กบัความทนัสมัยเพ่ือรวบรวมจีนและตะวนัตกเขา้ดว้ยกัน ตามแผนยุทธศาสตร ์2016-2020 ดว้ย
แนวคิดกลยทุธ ์1) การศึกษา – อบรมผูเ้รียนรูต้ลอดชีวิตในฐานะผูน้  าระดบัโลก 2) การวิจยั – การ
คน้พบท่ีล า้สมัยส่งผมต่อสังคมและโลก 3) การมีส่วนร่วม – รบัรูข้องวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นและ
ประเพณี 4) ทรพัยากร – การลงทนุในสภาพแวดลอ้มระดบัโลก และ 5) โครงสรา้งพืน้ฐาน - รองรบั
ยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง (Hong Kong Polytechnic University) 
ตัง้อยูใ่นเขตบรหิารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน ก่อตัง้ปี 1937 เป็น

มหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 171 จากการจดัอนัดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมี
วิธีการดา้นการศึกษาท่ีช่วยใหม้ั่นใจไดว้่าผูเ้รียนสามารถพัฒนาตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ีในขณะท่ี
ฝึกฝนทักษะความเป็นผูน้  าและจิตวิญญาณการเป็นผูป้ระกอบการเพ่ือให้สามารถสรา้งวิธีการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นนวัตกรรมได ้ตามแผนยุทธศาสตร ์2019-2024 ดว้ยแนวคิดกลยุทธ ์1) คุณภาพ
ของประสบการณก์ารเรียนการสอนของผูเ้รียน 2) การถ่ายโอนความรูแ้ละการมีส่วนรว่มท่ีกวา้งขึน้ 
3) เพิ่มความเป็นสากลและการมีส่วนรว่มของประเทศ 4) สขุภาพทางการเงินและความยั่งยืนของ
สถาบนั และ 5) คณุภาพของผลงานวิจยัและประสบการณก์ารวิจยัระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี 
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4. มหาวิทยาลัยมาเก๊า (University of Macau) 
ตัง้อยู่ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแหง่สาธารณรฐัประชาชนจีน ก่อตัง้ปี 1981 เป็น

ม ห าวิ ท ย าลั ย อัน ดับ ท่ี  301-350 จากการจัด อัน ดับ ขอ ง  TIMES World University เป็ น
มหาวิทยาลัยนานาชาติ เพียงแห่งเดียวในมาเก๊าด้วยรูปแบบการปกครองท่ีทันสมัย ใช้
ภาษาองักฤษเป็นหลกัในการสอนมหาวิทยาลยั มุ่งมั่นท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละ
มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมดว้ยความคิดระดบัโลกและความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล ได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร ์2012-2021 ดว้ยแนวคิดกลยทุธ ์1) ทุ่มเทกับบริการสาธารณะ 2) กิจการ
นกัศกึษาท่ีเนน้คณุค่า 3) โลกาภิวตันแ์ละความสมัพนัธช์มุชน 4) ธรรมาภิบาลและการจดัการท่ีมี
เหตผุล 5) หลกัสตูรคณุภาพการสอนและการเรียนรู ้และ 6) การวิจยัท่ีมีผลกระทบ 

5. มหาวิทยาลัยอารเ์อ็มไอท ี(RMIT University) 
ตัง้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ก่อตัง้ปี 1887 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 351-400 

จากการจัดอนัดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัยระดบัโลกดา้นศิลปะและการ
ออกแบบ สถาปัตยกรรม; การศึกษา; วิศวกรรม; การพัฒนา; วิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละระบบ
สารสนเทศ ธุรกิจและการจดัการ และการส่ือสารและการศึกษาส่ือ มีช่ือเสียงระดบันานาชาติใน
ดา้นการศึกษาระดับมืออาชีพและอาชีวศึกษา การวิจัยประยุกต ์และการมีส่วนร่วมกับความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรมและชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร ์2015-2020 ดว้ยแนวคิดกลยุทธ์ 1) 
มอบประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้เปล่ียนแปลงไป 2) การเขา้ถึงทั่วโลก 3) การเช่ือมตอ่กบัภายนอก 4) 
สนบัสนุนและเพิ่มศกัยภาพบุคลากรดว้ยระบบท่ีชดัเจนขึน้ ฉลาดขึน้ และง่ายขึน้ 5) เช่ือมโยงกับ
อตุสาหกรรม 6) การจดัการทรพัยากรเพ่ือคณุค่าระยะยาว และ 7) การวิจยัและนวตักรรม: สรา้ง
ผลกระทบผา่นการท างานรว่มกนั 

6. มหาวิทยาลัยควีนสแ์ลนด ์(The University of Queensland) 
ตัง้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ก่อตัง้ปี 1909 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 66 จาก

การจัดอันดบัของ TIMES World University เป็นหนึ่งในสถาบนัการวิจัยและการสอนชัน้น าของ
ออสเตรเลีย มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศผ่านการสรา้งการอนุรกัษ์  การถ่ายโอน และการประยุกตใ์ช้
ความรูใ้นการส่งมอบความรูเ้พ่ือโลกท่ีดีกว่า ตามแผนยทุธศาสตร ์2018-2021 ดว้ยแนวคิดกลยทุธ ์
1) เปล่ียนประสบการณ์ของผูเ้รียนผ่านสภาพแวดลอ้มการเรียนรูท่ี้ยืดหยุ่น บูรณาการ และเป็น
พันธมิตร 2) สรา้งการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีคล่องตัวตอบสนองและมีประสิทธิภาพ 3) 
มุง่มั่นท่ีจะสนบัสนนุและรกัษาไวซ้ึ่งความหลากหลายของพนกังานและผูเ้รียนท่ีประสบความส าเร็จ
สงู 4) การสรา้งการมีส่วนรว่มและความรว่มมือเชิงกลยุทธก์บัเครือข่ายในระดบัทอ้งถ่ินและระดบั
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โลก และ 5) ยกระดบัการวิจยัท่ีมีคณุภาพสูงโดยการปรบัปรุงความสามารถในการท างานรว่มกัน
เพ่ือใหส้รา้งผลกระทบท่ียิ่งใหญ่ 

7. มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (University of Newcastle) 
ตัง้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ก่อตัง้ปี 1965 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 301-350 

จากการจดัอนัดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลยัวิจยัมุ่งเนน้การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตในภูมิภาคและทั่วโลก มหาวิทยาลยัมีวิชาทัง้หมด 10 อนัดบัท่ีติดอนัดบั 200 อนัดบัแรกของ
โลก รวมทัง้สาขาแรแ่ละเหมืองแร่ และสาขาการพยาบาล ไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตร ์2016-2025 
ดว้ยแนวคิดกลยุทธ ์1) ความหลงใหลในความเป็นเลิศและการคน้พบ 2) บุคลากรท่ีมีความโดด
เดน่ 3) การขบัเคล่ือนผลกระทบระดบัโลกและระดบัภมูิภาค 4) การมีส่วนรว่มขา้มภมูิภาคในระดบั
โลก 5) สรา้งอนาคตรว่มกับชุมชน 6) สรา้งอนาคตท่ียั่งยืน 7) มุ่งมั่นตอ่ความเสมอภาคและความ
ยตุธิรรมทางสงัคม และ 8) ท าใหบ้ณัฑิตมีความแตกตา่ง 

8. มหาวิทยาลัยแห่งเมืองลอนดอน (City University of London) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1894 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 349 จากการ

จดัอนัดบัของ QS World University และอนัดบัท่ี 401-500 จากการจัดอนัดบัของ TIMES World 
University มหาวิทยาลัยมีวตัถุประสงคส์  าคญัในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ สนับสนุนธุรกิจและ
วิชาชีพ เปล่ียนชีวิตความเป็นอยู่ให้กับผู้เรียน และส่งมอบสิ่งท่ี ดีให้กับสังคมโลก ตามแผน
ยุทธศาสตร ์2026 ดว้ยแนวคิดกลยุทธ์ 1) รกัษาคุณภาพ (ภายใตแ้นวคิด “Better”) มุ่งเน้นการ
ขบัเคล่ือนดว้ยความเป็นเลิศทางวิชาการในการวิจยัการศกึษาท่ีมีคณุภาพสงูและใหป้ระสบการณ์
กบัผูเ้รียนอย่างกวา้งขวางยิ่งขึน้ 2) การเติบโต (ภายใตแ้นวคิด “Bigger”) และยงัคงรกัษาคณุภาพ
ไวไ้ด ้การเจริญเติบโตเป็นสิ่งส าคญัเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งความเป็นเลิศดา้นการวิจยัและประสบการณ์
ทางการศึกษาและประสิทธิผล และ 3) ยกระดับความร่วมมือภายในเมืองลอนดอน (ภายใต้
แนวคิด “Partnership”) ตลอดจนเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยลอนดอนและมหาวิทยาลัย
ตา่งประเทศมากขึน้  

9. มหาวิทยาลัยแห่งเมืองดับลิน (Dublin City University) 
ตัง้อยู่ในประเทศไอรแ์ลนด ์ก่อตัง้ปี 1975 เป็นมหาวิทยาลัยอันดบัท่ี 429 จาก

การจัดอันดบัของ QS World University มหาวิทยาลัยไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางว่าเป็น
สถาบนัท่ีมีพลวตัและมีนวตักรรมท่ีโดดเด่นทัง้ดา้นคณุภาพของบณัฑิตและการน าองคค์วามรูไ้ป
สรา้งประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ให้ความส าคัญกับ ความสามารถพิเศษ การค้นพบ 
ความคิดสรา้งสรรค ์สังคม เทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร ์2017-
2022 ดว้ยแนวคิดกลยทุธ ์1) มอบประสบการณใ์หผู้เ้รียน 2) ยกระดบัสูก่ารวิจยัระดบัโลก 3) สรา้ง
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รายไดท่ี้ยั่ งยืน 4) สรา้งมหาวิทยาลัยให้เช่ือมโยงกันได ้5) สรา้งคุณค่าและพัฒนาบุคลากร 6) 
พฒันาสู่มหาวิทยาลยัระดบัโลก 7) ส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรคแ์ละวฒันธรรมในมหาวิทยาลยั 8) 
ยดึมั่นความยั่งยืน และ 9) มีสว่นรว่มกบัชมุชน 

10. มหาวิทยาลัยเดอแฮม (Durham University) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1832 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 133 จากการ

จัดอันดับของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัยท่ีฝังรากอยู่ในชุมชนท้องถ่ินมาอย่าง
ยาวนาน และมีส่วนร่วมเชิงบวกในดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสังคม ผ่านการวิจัยระดบัโลก 
ตามแผนยุทธศาสตร ์2017-2027 ด้วยแนวคิดกลยุทธ์ 1) เป็นผู้น  าระดับโลก 2) สรา้งความ
แข็งแกรง่และสรา้งอนาคตของสถาบนั 3) พฒันามหาวิทยาลยัไปสู่ระดบัโลก 4) ทรพัยากรมนุษย ์
5) การวิจยัและการมีสว่นรว่ม 6) ประสบการณข์องผูเ้รียนท่ีกวา้งขึน้ และ 7) การศกึษา 

11. มหาวิทยาลัยลาโทรบ (La Trobe University) 
ตัง้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ก่อตัง้ปี 1967 จากความเช่ือท่ีว่ามหาวิทยาลยัควร

เป็นประโยชนต์่อชุมชน เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 251-300 จากการจดัอนัดบัของ TIMES World 
University เป็นมหาวิทยาลัยชัน้น าของออสเตรเลียในดา้นการวิจยัทางชีวเคมีและชีววิทยาของ
เซลล์ได้รับการจัดอันดับ 'ดีกว่ามาตรฐานโลก ' ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฟิสิกส์ และ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา โดยสรา้งความรว่มมืออย่างแข็งขนักับสถาบนักว่า 100 แห่งในออสเตรเลีย
และต่างประเทศเพ่ือเช่ือมโยงนักศึกษาและนักวิจยัเขา้กับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง  ตาม
แผนยทุธศาสตร ์2018-2022 ดว้ยแนวคิดกลยทุธ ์1) เป็นทางเลือกท่ีปฏิเสธไม่ได ้2) ความเป็นเลิศ
ในการด าเนินงาน 3) หนึ่งมหาวิทยาลยัหลายชมุชน 4) การเตบิโตของรายได ้5) ความเป็นเลิศดา้น
การวิจยั 6) ประสบการณข์องผูเ้รียนท่ีโดดเดน่ และ 7) การมีงานท า 

12. มหาวิทยาลัยลิเวอรพู์ล จอหน์ มัวร ์(Liverpool John Moores University) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1823 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 401-500 จาก

การจัดอันดับของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกท่ีก่อตั้งขึน้ในประเทศ
อังกฤษให้ความส าคัญกับการมอบโอกาสให้กับทุกคน รวมทั้งคนท างานของเมือง ตามแผน
ยทุธศาสตร ์2017-2022 ดว้ยแนวคิดกลยุทธ ์1) การมีส่วนรว่มของพลเมืองและสากล 2) การวิจยั
และผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั 3) ประสบการณท่ี์โดดเด่นของผูเ้รียน และ 4) ความเป็นเลิศดา้น
การศกึษา 

13. มหาวิทยาลัยนอรธั์มเบรีย (Northumbria University) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1969 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 351-400 จาก

ก า รจั ด อั น ดั บ ข อ ง  TIMES World University เ ป็ น ม ห า วิ ท ย าลั ย ท่ี ให ญ่ ท่ี สุ ด ใน ภ าค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือขององักฤษ มีหลกัสูตรท่ีหลากหลายและความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ี
หลากหลายจากนักศึกษาต่างชาติจ  านวนมาก ส่งเสริมผูส้  าเร็จการศึกษาท่ีมีความสามารถสูงสู่
ธุรกิจอุตสาหกรรมและวิชาชีพในตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ ตามแผนยุทธศาสตร ์2018-
2023 ด้วยแนวคิดกลยุทธ์ 1) มหาวิทยาลัยผู้สรา้งความท้าทาย 2) พันธมิตรท่ีช่วยสร้างการ
เปล่ียนแปลงใหส้ถาบนั 3) สรา้งผลกระทบในระดบัโลก 4) งานวิจัยระดบัโลก และ 5) บณัฑิตมี
คณุภาพดีเย่ียม 

14. มหาวิทยาลัยควีนเบลฟาสต ์(Queen’s University Belfast) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1845 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 201-250 จาก

การจัดอันดับของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการศึกษาระดับโลกท่ีเตรียม
นกัเรียนของเราส าหรบัการเป็นผูน้  าและความเป็นพลเมืองในสงัคมโลก ขบัเคล่ือนของนวตักรรม
และความสามารถบนพืน้ฐานของความเป็นเลิศ เช่ือมโยงเครือข่ายทั่วโลกดว้ยความรว่มมือเชิงกล
ยทุธช์่วยใหข้ยายผลต่อสงัคมในวงกวา้ง ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัโลก ตามแผน
ยทุธศาสตร ์2016-2021 ดว้ยแนวคิดกลยทุธ ์1) โดดเดน่ดว้ยจดุแข็งดา้นวิชาการและเป็นท่ียอมรบั
อย่างกวา้งขวางในดา้นผลประโยชนท์างสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมผ่านการวิจัย  2) สรา้ง
วฒันธรรมในเชิงบวก ประกอบดว้ย การเคารพ ความซ่ือสตัย ์ความทะเยอทะยาน ความเป็นเลิศ 
และการเช่ือมต่อ 3) ส่งมอบการศึกษาชัน้น าท่ีมีคณุภาพสูงดว้ยบุคลากรทางการศกึษาระดบัโลก 
4) การก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง  5) ยกระดบัและ
ขยายผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ด้วย
การศึกษาและการวิจยัท่ีเป็นนวตักรรมและการท างานร่วมกันกับพนัธมิตรท่ีหลากหลาย และ 6) 
รกัษาสภาพแวดลอ้มท่ีกระตุน้และสนบัสนนุการสง่มอบการศกึษาและการวิจยัระดบัโลก 

15. ราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์ไอร์แลนด์ (Royal College of Surgeons in 
Ireland) 

ตัง้อยู่ในประเทศไอรแ์ลนด ์ก่อตัง้ปี 1784 เป็นมหาวิทยาลัยอันดับท่ี 201-250 
จากการจดัอนัดบัของ TIMES World University เป็นสถาบนัการศกึษาและวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์
สขุภาพระดบัแนวหนา้ระดบัโลกท่ีเปิดสอนหลกัสตูรการศกึษาและการฝึกอบรมระดบัปริญญาตรี , 
สูงกว่าปริญญาตรีและวิชาชีพ มีความรบัผิดชอบอย่างมืออาชีพอย่างลึกซึง้ในการเสริมสรา้ง
สขุภาพของมนุษยผ์่านนวตักรรมและความร่วมมือในดา้นการศึกษา การวิจยั และการบริการเขา้
ดว้ยกัน ตามแผนยุทธศาสตร ์2018-2022 ดว้ยแนวคิดกลยุทธ ์1) สนับสนุนการดแูลสุขภาพและ
สังคม 2) มอบประสบการณ์การเรียนรูท่ี้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 3) ทรพัยากรมนุษยแ์ละวัฒนธรรม
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องคก์ร 4) ความสามารถขององคก์ร 5) พนัธมิตร 6) การเงินและธรรมาภิบาล และ 7) ผูน้  าการวิจยั
ท่ีมีผลกระทบ 

16. มหาวิทยาลัยดันด ี(University of Dundee) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1881 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 201-250 จาก

การจัดอันดับของ TIMES World University เป็นหนึ่งใน 30 มหาวิทยาลัยชั้นน าของสหราช
อาณาจกัร ไดบ้กุเบิกนวตักรรมท่ีมีความหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีจอแบน การผ่าตดัดว้ยกลอ้ง
ขนาดเล็ก เป็นต้น ท างานร่วมกับพันธมิตรเพ่ือช่วยผลักดันการฟ้ืนฟูเมือง  มีงานวิจัยด้านชีว
การแพทยใ์นการแกไ้ขปัญหาโรคมะเร็งเบาหวานและโรคเขตรอ้น ตลอดจนสรา้งนกัวิทยาศาสตร์
ทางนิติวิทยาศาสตรต์ั้งแต่การสืบสวนคดีฆาตกรรมไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
สงครามต่อตา้นอาชญากรรม ไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร ์2018-2022 ด้วยแนวคิดกลยุทธ์ 1) 
สนบัสนนุผูค้นในชมุชนใหเ้จริญเติบโต เพิ่มความพรอ้มท่ีจะประสบความส าเร็จในโลกดิจิตอลและ
เปล่ียนวิธีกาเพ่ือประสิทธิภาพการท างานดว้ยภาวะผูน้  าแบบมีส่วนรว่มใหเ้กิดผลประโยชนร์ว่มกนั 
2) ขยายและฝังวิธีสหวิทยาการแบบมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการวิจัยกับชุมชนเพ่ือ
รว่มกนัแกปั้ญหาท่ีส าคญั 3) มุ่งมั่นตอ่คา่นิยมดา้น ความหลากหลาย การรวมเป็นหนึ่ง และความ
เป็นธรรม 4) สรา้งความหลากหลายของผู้เรียนเพ่ือให้มั่นใจว่าไดร้บัการตอ้นรบัจากชุมชน  5) 
ปรบัเปล่ียนระบบการท างาน เพิ่มความแข็งแกรง่ใหก้บัแนวทางการด าเนินงานแบบ One-Dundee 
เพ่ือร่วมมือในการท างานระหว่างสถาบันการศึกษาและบริการระดบัมืออาชีพ  6) เติบโตและมี
ช่ือเสียงสู่ความเป็นเลิศในระดบัประเทศและระดบัสากล 7) เพิ่มผลกระทบและการมีส่วนรว่มของ
ชมุชนในทอ้งถ่ินและทั่วโลก และ 8) เสรมิความสามารถในการประสบผลส าเรจ็ทัง้่ความยั่งยืนทาง
การเงินและสิ่งแวดลอ้ม 

17. มหาวิทยาลัยโกรนิงเกน (University of Groningen) 
ตัง้อยู่ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ก่อตัง้ปี 1614 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 73 จาก

การจัดอันดับของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัย ท่ี มีการศึกษาและการวิจัย
คณุภาพสูงในหลากหลายสาขาวิชา ไดแ้ก่ พลงังาน การดแูลสขุภาพท่ีแข็งแรง และสงัคมท่ียั่งยืน 
ไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตร ์2015-2020 ดว้ยแนวคดิกลยทุธ ์1) สรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนดา้น
วิชาการโดยใชช้มุชนการเรียนรูท้ั่วทัง้มหาวิทยาลยั 2) เสนอหลกัสูตรนานาชาติท่ีมีคณุภาพโดยใช้
แนวคิดหอ้งเรียนสากล เพ่ือดึงดดูผูเ้รียนต่างชาติและสรา้งบริบทระหว่างประเทศ 3) เสริมสรา้ง
ฐานการวิจยัขัน้พืน้ฐานโดยการเพิ่มโปรไฟลข์องงานวิจยัและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการวิจัยท่ีส าคัญผ่านความร่วมมือในระดับท้องถ่ินและระดับ
นานาชาติ รวมทั้งสถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมในท้องถ่ิน และผู้สนับสนุนการวิจัย และ 4) 
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พัฒนาทักษะของผู้เรียน โดยด าเนินการหลักสูตรผู้ประกอบการในหลักสูตรปริญญาตรีและ
ปรญิญาโทในการแกปั้ญหาสงัคมและกระตุน้กิจกรรมการเป็นผูป้ระกอบการ 

18. มหาวิทยาลัยเลสเตอร ์(University of Leicester) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1921 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 166 จากการ

จัดอันดับของ TIMES World University เป็ นมหาวิทยาลัย ท่ี เช่ี ย วชาญ ด้านการแพทย ์
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ธุรกิจและกฎหมาย วฒันธรรมและภาษา และสงัคมศาสตร ์ไดก้ าหนด
แผนยุทธศาสตร ์ด้วยแนวคิดกลยุทธ์ 1) ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และผู้คนท่ีได้รับ
ผลกระทบ 2) ผลกระทบในทอ้งถ่ินและสรา้งความแตกต่างส าหรบัเมืองและภูมิภาค 3) เสริมพลงั
ระหว่างการวิจัยและการเรียนรูเ้ขา้ดว้ยกัน 4) แนวทางท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางและการมีส่วน
รว่มท่ีกวา้งขึน้ 5) ใหค้วามส าคญักบัความเป็นสากล 6) ประสบการณก์ารตอ้นรบัท่ีอบอุ่นและเป็น
กนัเอง และ 7) นวตักรรมองคก์รและพนัธมิตร 

19. มหาวิทยาลัยพอรท์สมัธ (University of Portsmouth) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1908 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 401-500 จาก

การจดัอนัดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีส่วนรว่มอย่างใกลช้ิดกับชุมชน 
ร่วมมือกับธุรกิจ อุตสาหกรรม และรัฐบาลเพ่ือก าหนดหลักสูตรเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า มีความ
เช่ียวชาญในสาขาการวิจยัตัง้แตจ่กัรวาลวิทยา และฟิสิกสด์าราศาสตรไ์ปจนถึงความปลอดภยัทาง
ไซเบอร ์นิติเวชศาสตร ์และวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร ์2020-2025 ดว้ย
แนวคิดกลยุทธ ์1) สนบัสนุนผูเ้รียนดว้ยประสบการณท่ี์แปลกใหม่ 2) ตอบสนองความตอ้งการท่ี
เปล่ียนแปลงและการมีส่วนรว่มอย่างกวา้งขวาง 3) ส่งมอบงานวิจยัท่ีไดร้บัการยอมรบัทั่วโลกและ
นวัตกรรมท่ีพัฒนาสังคม 4) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชัน้น าของสหราชอาณาจักร 5) สรา้งการ
เขา้ถึงและมีช่ือเสียงระดบัโลกอย่างมีนยัส าคญั 6) เป็นผูน้  าในดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืนและมี
สภาพภูมิอากาศท่ีดี 7) พลิกโฉมความสมัพนัธก์ับศิษยเ์ก่า 8) ส่งมอบคณุภาพและความเป็นเลิศ
ในทุกกิจกรรม 9) ลงทุนเพ่ืออนาคตาและรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน  10) ปรับปรุง
อสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน และ 11) คดิคน้นวตักรรมดว้ยเทคโนโลยีดจิิทลั 

20. มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด ์(University of Sheffield) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1897 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 117 จากการ

จดัอนัดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลยั ไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตร ์ดว้ยแนวคิด
กลยุทธ ์1) การศึกษาและประสบการณ์ของผูเ้รียน 2) มุมมองในระดบัประเทศและระดบัโลก 3) 
พนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์4) ความรบัผิดชอบตอ่สาธารณะ และ 5) การวิจยัและผลกระทบ 
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21. มหาวิทยาลัยเซอรร์ีย ์(University of Surrey) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1966 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 251-300 จาก

การจดัอนัดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเนน้ดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
วิศวกรรมศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์ไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตร ์2017-2022 ดว้ยแนวคดิกลยทุธ ์1) 
การเรียนการสอน 2) ประสบการณ์ของผูเ้รียน 3) ทรพัยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรม 4) การมีส่วน
ร่วมระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 5) การเงิน โครงสรา้งพืน้ฐาน และดิจิตอล 6) การวิจัย และ 7) 
ผลกระทบและนวตักรรม 

22. มหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ ์(University of Sussex) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1961 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 146 จากการ

จดัอันดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าดา้นการวิจยัใกลเ้มืองไบรตนั มี
หลกัสตูรรองรบัหลากหลายสาขาทัง้วิทยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มีเจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาจาก
กว่า 100 ประเทศ ใหค้วามส าคญักับและมีส่วนรว่มในกิจกรรมและบริการชุมชน ไดก้ าหนดแผน
ยทุธศาสตร ์2025 ดว้ยแนวคิดกลยทุธ ์1) ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการตดัสินใจท่ีส าคญัเก่ียวกบัการ
เรียนรู ้2) สรา้งความแข็งแกรง่ โดยปรบักระบวนการการท างาน โครงสรา้งและการก ากับดแูล ทัง้
ทรพัยากรบคุคล ไอที การเงิน 3) สรา้งการมีสว่นรว่มเพ่ือการเปล่ียนแปลง โดยประสานงานอย่างมี
เปา้หมายกบัคนในองคก์รและชมุชนในระดบัทอ้งถ่ิน ภมูิภาค ระดบัชาติ และระหว่างประเทศ และ 
4) สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบ เกิดองคค์วามรูใ้หม ่เพ่ือชว่ยในการเปล่ียนแปลงในระดบัโลก 

23. มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) 
ตัง้อยู่ในประเทศไอรแ์ลนด ์ก่อตัง้ปี 1854 เป็นมหาวิทยาลัยอันดับท่ี 201-250 

จากการจัดอันดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเนน้การวิจัยท่ียอดเย่ียม
เพ่ือสรา้งผลกระทบระดบัโลกดว้ยความร่วมมือกับชมุชน นกัศึกษา คณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีท่ีมี
ความหลากหลาย ไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตร ์2020-2024 ดว้ยแนวคดิกลยทุธ ์1) ใหป้ระสบการณ์
การศึกษาแบบรวมท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในระดับนานาชาติ และเตรียมบัณฑิตของเราให้
เจริญเติบโตในสงัคมปัจจุบนัและอนาคต 2) สรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นวิชาการระดบัโลก
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้เรียน  3) ใช้ระบบและบริการขั้นสูงเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 4) ดงึดดูรกัษาและพฒันากลุม่ผูเ้รียน ผูส้อน และเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความสามารถยอดเย่ียม 
5) แสวงหาผูส้อนท่ีมีคุณภาพสูง 6) พัฒนาคณะและเจา้หน้าท่ี 7) สานต่อความผูกพันในระดับ
ทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัสากล 8) สรา้งรายไดท่ี้มิใช่รายไดห้ลักเพิ่มเติม 9) เพิ่มจ านวน
ผูเ้รียน เพิ่มคณุภาพและความหลากหลาย และ 10) เพิ่มคณุภาพ ปรมิาณ และผลกระทบของการ
วิจยั ทนุการศกึษา และนวตักรรม 
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24. มหาวิทยาลัยไอโอวา (University of Iowa) 
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา ก่อตัง้ปี 1847 เป็นมหาวิทยาลัยอันดับท่ี 201-

250 จากการจัดอันดับของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรฐั ได้
ก าหนดแผนยทุธศาสตร ์2021-2026 ดว้ยแนวคิดกลยทุธ ์1) มอบประสบการณก์ารเรียนรูแ้บบใหม่
ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนรว่ม 2) มีส่วนรว่มกบัเมืองไอโอวาและโลกเพ่ือขยายการศกึษา ปรบัปรุงสขุภาพ 
และเพิ่มการพฒันาเศรษฐกิจ และ 3) ด าเนินการวิจยัท่ีมีผลกระทบสงู 

25. มหาวิทยาลัยยูทาห ์(University of Utah) 
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา ก่อตัง้ปี 1850 เป็นมหาวิทยาลัยอันดับท่ี 201-

250 จากการจัดอันดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัยท่ีประกอบดว้ยวิทยาลัย
ต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรมและการวางแผน  ธุรกิจ วิศวกรรม  วิจิตรศิลป์  สุขภาพ  กฎหมาย 
การแพทย ์เป็นตน้ โดยเปิดสอนระดับปริญญาเอก/วิชาชีพชั้นสูง , ปริญญาโทและปริญญาตรี 
รวมถึงระดบัประกาศนียบตัร ไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตร ์ดว้ยแนวคิดกลยทุธ ์1) ใหค้วามมั่นใจใน
ระยะยาวของมหาวิทยาลยั 2) มีสว่นรว่มกบัชมุชนเพ่ือปรบัปรุงสขุภาพและคณุภาพชีวิต 3) พฒันา
และการถ่ายโอนความรูใ้หม ่และ 4) สง่เสรมิความส าเรจ็ของผูเ้รียนใหมี้ชีวิตท่ีดีขึน้ 

26. มหาวิทยาลัยเวอรม์อนต ์(University of Vermont) 
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา ก่อตัง้ปี 1791 เป็นมหาวิทยาลัยอันดับท่ี 351-

400 จากการจดัอนัดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลัยมุ่งเนน้การสรา้งพลเมือง
โลกและผูเ้รียนท่ีมีใจรกัการบรกิารในการรบัใชผู้อ่ื้นใหเ้กิดแรงจงูใจในการท าใหโ้ลกดีขึน้ ไดก้ าหนด
แผนยุทธศาสตร ์2022 ดว้ยแนวคิดกลยุทธ์ 1) รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 2) การศึกษา
ระดบัปรญิญาตรี 3) การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา และ 4) การวิจยัและทนุการศกึษา 

27. มหาวิทยาลัยเมโทรโปลิแทน (Metropolitan State University) 
ตัง้อยู่ในประเทศองักฤษ ก่อตัง้ปี 1971 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 401-500 จาก

การจดัอนัดบัของ TIMES World University เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัวิทยาลยัชมุชน
ในพื ้นท่ีและขยายความมุ่งมั่ นในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นการเรียนการด้าน
สงัคมศาสตร ์เช่น สงัคมสงเคราะห ์การศึกษาชาติพนัธุก์ารบงัคบัใชก้ฎหมาย การพยาบาล เป็น
ต้น ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร ์2020-2024 ด้วยแนวคิดกลยุทธ์ 1) ก าหนดมาตรฐานส าหรับ
สนบัสนุนผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยพิจารณาจากขอ้มูลประวตัินักศึกษาเพ่ือเพิ่มระดบัการส าเร็จ
การศึกษาส าหรบัผูเ้รียนทุกคน 2) สรา้งวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีพลวัตและมี
นวัตกรรม ให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรูท่ี้ดึงดูดผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  3) มอบโอกาส
ทางการศกึษาท่ีโดดเด่นคณุภาพ เขา้ถึงได ้และราคาไม่แพง 4) สรา้งรูปแบบวฒันธรรมของความ



  55 

เคารพ ความเสมอภาค ของผูเ้รียน คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และพนัธมิตร 5) สรา้งกระบวนการและ
โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีสอดคลอ้งกับทรพัยากรทางกายภาพ การเงิน และทรพัยากรมนุษย ์ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความยั่งยืนของสถาบนั และ 6) พฒันาและรกัษาความสมัพนัธแ์ละ
ความรว่มมือกบัชมุชนในเขตเมืองและเขตเมืองธุรกิจ, องคก์รท่ีไม่หวงัผลก าไร, ผูบ้ริจาคและศิษย์
เก่าบนพืน้ฐานของผลประโยชนร์่วมกันท่ีเสริมสรา้งประสบการณ์การเรียนรูข้องนักเรี ยนอย่าง
ชดัเจนใหโ้อกาสท่ีดีขึน้ส  าหรบัผูเ้รียน และคณุคา่ท่ีนายจา้งในทอ้งถ่ินและชุมชนมีการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรีและ / หรือพฒันาผลประโยชนท์างการเงินของมหาวิทยาลยั 

28. มหาวิทยาลัยกาตาร ์(Qatar University) 
ตัง้อยู่ในประเทศการต์า้ ก่อตัง้ปี 1977 เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัท่ี 401-500 จาก

การจัดอันดับของ TIMES World University มุ่งมั่นท่ีจะให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงในพืน้ท่ีท่ีมี
ความส าคญัระดบัประเทศ ดว้ยการจดัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบตัิท่ี
เป็นเลิศ การวิจัยท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและอัตลักษณ์ ประชากรสุขภาพและ
สขุภาพ; และสารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลยี (ICT) ตลอดจนสรา้งการมีส่วนรว่มของชมุชน
ผ่านความรว่มมือกับภาคอุตสาหกรรม รฐับาล สถาบนัการศึกษาธุรกิจ และภาคประชาสงัคมใน
กาตาร ์และอ่ืน ๆ ตามแผนยุทธศาสตร ์2018-2022 ด้วยแนวคิดกลยุทธ์ 1) ความเป็นเลิศเชิง
สถาบนั 2) ความเป็นเลิศดา้นความผูกพัน 3) การเปล่ียนแปลงการอุดมศึกษา 4) ความเป็นเลิศ
ดา้นการวิจยั 5) ความเป็นเลิศทางการศกึษา และ 6) ความเป็นเลิศบณัฑิต 

สรุปไดว้่า มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในเอเชียมุง่เนน้การ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลกโดยให้ความส าคัญกับการศึกษาและงานวิจัยแบบองคร์วม
สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย เพ่ือสรา้งพลเมืองท่ี
รบัผิดชอบและผูน้  าท่ีมีความสามารถสงู ส่งเสริมใหเ้กิดชมุชนมหาวิทยาลยัท่ีสมาชิกทกุคนรูส้ึกเป็น
เจา้ของ และการเป็นพลเมืองโลกท่ีรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยไม่พบแนวคิดกลยทุธด์า้นชมุชน แตจ่ะ
มีแนวคิดกลยุทธ์การสรา้งความยั่งยืนทางดา้นการเงิน มหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความเป็นเมืองในอาหรบั เป็นสถาบนัทางเลือกเพ่ือเตรียมความพรอ้มส าหรบัผูส้  าเร็จการศึกษา
และจดัการกบัความทา้ทายในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาค เรง่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
อย่างยั่งยืน โดยไม่พบแนวคิดกลยทุธด์า้นชมุชน แตจ่ะมีแนวคิดกลยุทธท์ั่วไป เช่น ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ วิจยั การผลิตบณัฑิต เป็นตน้ ส่วนมหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
เมืองในออสเตรเลีย ไม่ไดมี้ทิศทางการเป็นมหาวิทยาลัยระดบัโลกท่ีชดัเจนนัก แต่มีแนวโนม้ไป
ทางการแสวงหาสิ่งท่ีดีกว่าใหก้บัสงัคมโดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม เพ่ือสรา้งประสบการณก์าร
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เปล่ียนแปลงส าหรบัผูเ้รียน เตรียมความพรอ้มส าหรบัชีวิตและการท างาน และพฒันาความคิดท่ี
เป็นประโยชนต์อ่โลก โดยมีแนวคิดกลยทุธก์ารสรา้งการมีส่วนรว่มและความรว่มมือเชิงกลยทุธก์บั
เครือข่ายในระดับท้องถ่ินและสรา้งอนาคตร่วมกับชุมชน ขณะท่ีมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองในยุโรป มุ่งเนน้การเป็นมหาวิทยาลัยชัน้น าระดบัโลกโดยสรา้งการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดว้ยความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจยัท่ีโดดเดน่ เพ่ือสรา้งโลกใหดี้ขึน้ใน
อนาคต ยกระดบัชีวิตของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และเป็นท่ีพึ่งของชุมชน โดยมีแนวคิดกลยุทธ์การ
สรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือการเปล่ียนแปลงในการยกระดบัและขยายผลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้ง 
ตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นเมืองในอเมริกา มุ่งเน้นการเป็น
มหาวิทยาลยัใหก้ับสังคมโดยการท างานร่วมกันและการมีส่วนร่วมในชุมชนทอ้งถ่ิน สรา้งความ
ร่วมมือของชุมชนผ่านหลักสูตรการสอน ทุนการศึกษา และบริการท่ีออกแบบมาเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของเมือง โดยมีแนวคิดกลยทุธก์ารมีสว่นรว่มกบัเมืองเพ่ือปรบัปรุงสขุภาพและคณุภาพชีวิต 
รบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน พฒันาและรกัษาความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือกบัชมุชนในเขต
เมืองและเขตเมืองธุรกิจ ผู้วิจัยไดส้ังเคราะห์แนวคิดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกับความเป็นเมือง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 พบว่า มหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่ใน 28 มหาวิทยาลยั ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนรว่มกบัชมุชน สงัคม สถานประกอบการทัง้
ภาครฐัและภาคเอกชน การบริหารงาน ตลอดจนดา้นการวิจยัและนวตักรรม เพ่ือสรา้งความยั่งยืน
ทัง้ดา้นการเงินและดา้นท่ีไมใ่ชก่ารเงิน ดงัภาพประกอบ 13 

 

 

ภาพประกอบ 13 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง
ตามมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 
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เม่ือพิจารณาแนวคิดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความ
เป็นเมือง ตามมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ในมาตรฐานแตล่ะดา้น พบวา่ 

1. ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน มุ่งเนน้คณุภาพของบณัฑิต การพฒันาทกัษะผูเ้รียนใหมี้
ประสบการณแ์ปลกใหม่ในการแกปั้ญหาสงัคมและกระตุน้กิจกรรมการเป็นผูป้ระกอบการ การมี
งานท า เพ่ือใหป้ระสบความส าเรจ็ในชีวิต 

2. ดา้นการวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นสรา้งงานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงแบบสห
วิทยาการ เกิดองคค์วามรูใ้หม่ สามารถสรา้งนวตักรรมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือช่วยใน
การเปล่ียนแปลงในระดับโลก ผ่านการมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาติ ทั้ง
สถาบนัการศกึษา อตุสาหกรรมในทอ้งถ่ิน และผูส้นบัสนนุการวิจยั 

3. ดา้นการบริการวิชาการ ส่งเสริมการพฒันาชุมชน ขยายขอบเขตการบริการ
วิชาการใหค้รอบคลุมการสนบัสนุนคนในชุมชนใหมี้ความพรอ้มในอนาคต ผสานวิธีสหวิทยาการ
แบบมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการวิจัยกับชุมชนเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาท่ีส าคัญ  ลด
ผลกระทบดา้นความหลากหลายและความเท่าเทียมในทอ้งถ่ิน และสรา้งความโดดเด่นในระดบั
เมืองและภมูิภาค 

4. ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย พบเพียงมหาวิทยาลยั 1 แหง่ในเอเชีย 
คือ Chinese University of Hong Kong ท่ีมีแนวคิดกลยุทธ์ดา้นศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเนน้การ
สรา้งความผกูพนักบัชมุชนโดยการมีสว่นรว่มและยอมรบัในวฒันธรรมและประเพณีท่ีโดดเดน่ 

5. ด้านบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การบริหารงาน การ
บริหารจัดการบุคลากร การมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และการบรหิารหลกัสตูร 

5.1 การจดัการเรียนรู ้ใหค้วามส าคญักบัการส่งมอบประสบการณก์ารเรียนรู้
แบบใหม่ให้ผู้เรียนไดมี้ส่วนร่วมผ่านสภาพแวดล้อมการเรียนรูท่ี้ยืดหยุ่นพรอ้มสิ่งอ านวยความ
สะดวกดา้นวิชาการระดบัโลก และผสมผสานระหวา่งการวิจยัและการเรียนรูเ้ขา้ดว้ยกนั 

5.2 การบริหารงาน ใหค้วามส าคญักับสรา้งความแข็งแกร่ง ความคล่องตวั 
โดยปรบักระบวนการการท างาน โครงสรา้งและการก ากบัดแูล ทัง้ทรพัยากรบคุคล ระบบไอทีและ
บริการขัน้สูงเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน โครงสรา้งพืน้ฐาน และการเงิน  เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงและการมีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวางและเกิดความมั่นใจในระยะยาว ดว้ย
การสรา้งวฒันธรรมชิงบวก ประกอบดว้ย การเคารพ ความซ่ือสตัย ์ความทะเยอทะยาน ความเป็น
เลิศ การเช่ือมตอ่ ความหลากหลาย การรวมเป็นหนึ่ง และความเป็นธรรม 
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5.3 การบริหารจัดการบุคลากร  มุ่ ง เน้นการบริหารบุคลากรท่ี มี ขีด
ความสามารถสงูอย่างเป็นระบบตัง้แตก่ารสรรหา การรกัษา การสรา้งความผกูพนั การพฒันา ให้
เกิดเป็นความสามารถหลกัของสถาบนั 

5.4 การมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน มุ่งเนน้การสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชุมชนดา้นวิชาการโดยใชชุ้มชนการเรียนรูท้ั่วทัง้
มหาวิทยาลยัแบบมีส่วนรว่มแนวกวา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัชมุชนในเขตเมือง ผูป้ระกอบการ 
ผูบ้ริหารเมือง ในฐานะพนัธมิตรเชิงกลยทุธบ์นพืน้ฐานของผลประโยชนร์ว่มกนั และเครือข่ายระดบั
โลก เพ่ือเพิ่มโอกาสท่ีดีขึน้ส  าหรบัผูเ้รียน ชว่ยขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงใหส้ถาบนั 

5.5 ความยั่งยืน ยึดมั่นความยั่งยืนเป็นหวัใจหลกัของมหาวิทยาลยัผ่านการ
จดัการทรพัยากรเพ่ือคณุคา่ระยะยาวทัง้การเติบโตดา้นรายไดอ้ย่างมั่นคงรวมทัง้สรา้งรายไดท่ี้มิใช่
รายไดห้ลกัเพิ่มเตมิ ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

5.6 ธรรมาภิบาล มุง่เนน้สง่เสรมิการก ากบัดแูลท่ีมีประสิทธิภาพและและการ
จดัการอย่างเป็นระบบ มีเหตผุลตลอดจนมุ่งมั่นต่อความเสมอภาค ความยุติธรรมทางสงัคม และ
ความรบัผิดชอบตอ่สาธารณะ 

5.7 การบริหารหลักสูตร มุ่งเนน้หลกัสูตรนานาชาติท่ีมีคณุภาพ องคค์วามรู้
ใหม่ และมีความเป็นสหวิทยาการโดยใชแ้นวคิดห้องเรียนสากลและการเรียนรูต้ลอดชีวิต เพ่ือ
ดงึดดูผูเ้รียนตา่งชาตแิละสรา้งบรบิทระหว่างประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 
ข้อมูลท่ัวไป 

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รูปแบบพิ เศษ เป็น
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัตัง้ขึน้โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษภายใตพ้ระราชบญัญัติ
การจัดตั้ง ซึ่ งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รูปแบบพิ เศษในประเทศไทยมี  2 แห่ ง ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดย อศัวิน พินิจวงศ ์(2562) มีความพยายามผลกัดนัใหจ้ดัตัง้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเพิ่มเติม ส าหรบัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพหรือมีลกัษณะพิเศษ
เป็นการจ าเพาะ มีองคป์ระกอบทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม หรือทอ้งถ่ินท่ีมีประชากรอาศยั
อยู่หนาแน่น จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการเมืองอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ แหลม
ฉบงั แม่สอด เกาะสมุย ซึ่งพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542) มาตรา 41 ระบุ
ว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึ่ง หรือทุกระดบัตามความ
พรอ้ม ความเหมาะสม และความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน 
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ในขณะท่ีสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษใน
ปัจจุบันมีเพียงแห่งเดืยวคือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับ
กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษและเป็นนิติบคุคลท่ีไม่เป็น
ส่วนราชการ ซึ่ง มหาวิทยาลยันวมินทราธิราชถือเป็นมหาวิทยาลยัแห่งเมืองแห่งแรกของประเทศ 
ดว้ยพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
และไดเ้ปล่ียนช่ือมหาวิทยาลัยโดยพระราชบญัญัติเปล่ียนช่ือมหาวิทยาลยักรุงเทพมหานครเป็น
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีภาระหนา้ท่ีตามมาตรา 7 โดย
สรุปดงัตอ่ไปนี ้1) ท าการวิจยั ส่งเสริม สนบัสนนุการวิจยั เพ่ือสรา้งหรือพฒันาองคค์วามรู้และน า
ความรูน้ั้นไปใช้เพ่ือประโยชนใ์นการพัฒนากรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ 2) ผลิต
บณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแหง่ชาต ิแผนพฒันากรุงเทพมหานครและแผนความรว่มมือ
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 3) พฒันาองคค์วามรูด้า้นการแพทย์
และการสาธารณสุขทกุสาขา โดยเนน้ทางดา้นเวชศาสตรเ์ขตเมือง 4) พฒันาองคค์วามรูด้า้นการ
บริหารจดัการเขตเมือง ดา้นการปกครองส่วนท้องถ่ินและพัฒนามหานคร 5) ใหโ้อกาสทางการ
ศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนเขตเมืองโดยยึดหลกัความเสมอภาค 6) บริการทาง
วิชาการและรว่มมือกับชุมชนในการฝึกและพัฒนาอาชีพ 7) ทะนุบ  ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินสิ่งแวดล้อมและกีฬา และ 8) ให้บริการทางการแพทย์ การ
พยาบาล การสาธารณสขุ และการบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพใหเ้ป็นท่ียอมรบัในระดบัประเทศ
และนานาชาต ิ

ปัจจบุนัมหาวิทยาลยันวมินทราธิราชตัง้อยูท่ี่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขต
ดสุิต กรุงเทพมหานคร ภายในสถานีดบัเพลิงสามเสน มีหลกัสตูรและบรกิารดา้นการแพทย ์ดงันี ้

ดา้นหลกัสตูร ประกอบดว้ย 
ปริญญาตรี 6 หลกัสูตร ไดแ้ก่ แพทยศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์วิทยาศาสตร์

บณัฑิต สาขาปฏิบตัิการฉกุเฉินทางการแพทย ์รงัสีเทคนิค เทคโนโลยีหอ้งผ่าตดั อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัในสถานพยาบาล 

ปรญิญาโท 1 หลกัสตูร ไดแ้ก่ สาขาการพฒันาและจดัการเมือง 
อนปุริญญา 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ สาขาการพฒันาเด็กปฐมวยั สาขาเทคโนโลยี

ระบบราง 
ดา้นบริการดา้นการแพทย ์มีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขนาด 850 เตียง ซึ่งเป็น

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของคณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
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ในดา้นการด าเนินงานนั้น มหาวิทยาลัยไดร้บัการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไป โดยตรงจากกรุงเทพมหานครไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
มหาวิทยาลยั ส าหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัและการ
พฒันามหาวิทยาลยัเพ่ือประกนัคณุภาพการศกึษา 

ทัง้นีใ้นการก ากับดแูลมหาวิทยาลยันัน้ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจและ
หนา้ท่ีก ากับและดูแลโดยทั่ วไป ซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นจัดตัง้ 
และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั 

ส รุป ได้ ว่ า  ม ห าวิ ท ย าลั ยน วมิ นท รา ธิ ราช จัด ตั้ ง ขึ ้น ใน ปี  พ .ศ .2553 โด ย
กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  เริ่มต้นจากคณะ
แพทยศาสตรว์ชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย์ ถือไดว้่าเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
เมืองแห่งแรกของประเทศและเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของกรุงเทพมหานคร มุ่งสรา้งบณัฑิต
เฉพาะทางดา้นศาสตรเ์ขตเมืองเพ่ือน าองคค์วามรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันากรุงเทพมหานคร 
สงัคม และประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตรส์ถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ
ในปัจจุบัน 

ยทุธศาสตรส์ถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ใน
ปัจจุบนัพิจารณาไดจ้ากแผนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) มุ่งเนน้การ
สรา้งและพฒันาระบบการบริหารจดัการในทุกพันธกิจใหเ้กิดความคล่องตวั และสรา้งความมั่นคง
ใหก้บัมหาวิทยาลยั โดยมีเปา้หมาย ดงันี ้

1. มีการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. เป็นท่ีรูจ้กัอยา่งกวา้งขวางดา้นการพฒันาศาสตรเ์ขตเมือง 
3. เนน้การสรา้งเครือขา่ยความรว่มมือทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
4. ผลิตบณัฑิตในสายวิชาชีพและสายปฏิบตัิการ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสงัคม 
5. พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานระดบัชาตแิละมาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรม และการ

อนรุกัษภ์มูิปัญญาทอ้งถ่ินของกรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นท่ียอมรบัในระดบัชาติ 
7. เตรียมความพรอ้มของมหาวิทยาลยัเขา้สูค่วามเป็นสากล 

ดงันัน้จงึก าหนดแผนพฒันามหาวิทยาลยั จ านวน 7 ยทุธศาสตร ์50 กลยทุธ ์ดงันี ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
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ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สรา้งบณัฑิต และพฒันาบุคลากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญใน
ศาสตรเ์ขตเมืองดา้นตา่ง ๆ ประกอบดว้ย 16 กลยทุธ ์คือ 

1. พฒันาหลกัสตูรใหมี้จดุเนน้ดา้นศาสตรเ์ขตเมือง ตอบสนองความตอ้งการ
ของกรุงเทพมหานคร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และชมุชนเขตเมือง 

2. พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้มีทกัษะการจดัการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมอาจารยใ์หน้  าความรูแ้ละประสบการณ์มาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน 

4. ส่งเสริมอาจารยใ์หม่ใหไ้ดร้บัการพัฒนาความรู ้ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
จดัการเรียนการสอน 

5. สง่เสรมิใหอ้าจารยแ์ละบคุลากรประเภทสนบัสนนุดา้นการศกึษามีบทบาท
ในการชีน้  าและใหข้อ้เสนอแนะดา้นศาสตรเ์ขตเมืองแก่หน่วยงานภายนอก 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา่เพิ่มขึน้ 

7. สง่เสรมิและสนบัสนนุการบรหิารและพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรประเภท
สนบัสนนุดา้นการศกึษา 

8. สง่เสรมิและสนบัสนนุการเขา้สูต่  าแหนง่ทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า 
9. พฒันาโครงสรา้งองคก์รใหมี้ความคลอ่งตวั 
10. พฒันาทรพัยากรการเรียนรูใ้หท้นัสมยั 
11. แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศ และ

ตา่งประเทศ 
12. ส่งเสริมใหส้่วนงาน/มหาวิทยาลยัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานตามเกณฑ ์

EdPEx 
13. พัฒนาระบบและกลไกในการแลกเปล่ียนอาจารย/์นักวิจัย/บุคลากร/

ประเภทสนบัสนุนดา้นการศึกษา/นักศึกษากับสถาบนัอุดมศึกษา/หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐั
และเอกชน ทัง้ในและตา่งประเทศ 

14. สนบัสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ สขุภาพ
กาย/ใจ/สตปัิญญา/อารมณ/์สงัคม/ศลิปวฒันธรรม/คณุธรรม จรยิธรรม/อตัลกัษณม์หาวิทยาลยั 
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15. ส่งเสริม สนบัสนุนการใหบ้ริการนกัศึกษาเพ่ือปรบัตวัตามสภาพสงัคมท่ี
เปล่ียนแปลง 

16. สนบัสนนุ สรา้งความสมัพนัธ ์และพฒันาศกัยภาพศษิยเ์ก่า 
ยุทธศาสตรท่ี์ 2 พัฒนาเครือข่าย และสรา้งสรรคง์านวิจัยดา้นศาสตรเ์ขตเมือง 

ประกอบดว้ย 8 กลยทุธ ์คือ 
1. สนบัสนนุการด าเนินงานวิจยัดา้นศาสตรเ์ขตเมือง 
2. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้ในการ

แกปั้ญหา/พฒันาเมือง 
3. สง่เสรมิและสนบัสนนุงานวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก 
4. พฒันาศกัยภาพของบคุลากรดา้นการวิจยั 
5. สนับสนุนการด าเนินงานดา้นจริยธรรมการวิจัยท่ีไดม้าตรฐานคุณภาพ

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
6. พฒันาระบบการบรหิารงานวิจยัครบวงจร 
7. รวบรวมองคค์วามรูด้า้นศาสตรเ์ขตเมืองและองคค์วามรูด้้านการบริหาร

พฒันาเมือง/กรุงเทพมหานคร 
8. พฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการจดสิทธิบตัรและการคุม้ครอง

ลิขสิทธ์ิงานวิจยั นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์และสิ่งประดษิฐ์ 
ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พัฒนาการบริการวิชาการในดา้นต่าง ๆ ใหมี้คณุภาพ มีความ

ทนัสมยั ประกอบดว้ย 7 กลยทุธ ์คือ 
1. ส่งเสริมการพฒันา คณุภาพโรงพยาบาลวชิรพยาบาลใหไ้ดต้ามมาตรฐาน

สงูสดุระดบัชาตแิละมุง่สูส่ากล 
2. ส่งเสริมความยืดหยุ่น คล่องตวัและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเพ่ือเพิ่มผลิตภาพและความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
3. ส่งเสริมการเพิ่มศกัยภาพการให้บริการในระดบัตติยภูมิของโรงพยาบาล 

วชิรพยาบาลใหท้นัสมยัเป็นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม และแขง่ขนัได ้
4. ส่งเสริมใหโ้รงพยาบาล มีความพรอ้มท่ีจะเป็นฐานการเรียนรู ้ฝึกทักษะ 

และหลอ่หลอมคณุธรรมของนกัศกึษา 
5. ส่งเสริมให้วชิรพยาบาลเป็นหน่วยสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากร

นกัศกึษาของมหาวิทยาลยั และบคุลากรของกรุงเทพมหานคร 
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6. สนบัสนนุการบรูณาการการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 
7. พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง หลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ีอพฒันา

ศกัยภาพบคุลากรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกรุงเทพมหานคร องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และสงัคม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาระบบบริหารทรพัยากรมนุษยใ์หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คือ 

1. สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
2. เสริมสรา้งใหบุ้คลากรมีความรกัความผูกพันต่อองคก์ร มีความสุขและมี

คณุภาพชีวิตท่ีดี 
3. สง่เสรมิบคุลากรใหมี้อตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาอาคาร สถานท่ี และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือความปลอดภัย
และพรอ้มส าหรบัการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ ์คือ 

1. จดัท าผงัการใชพื้น้ท่ีมหาวิทยาลยัและเพิ่มพืน้ท่ีใชส้อย 
2. อาคารสถานท่ีมีความปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐาน 
3. สง่เสรมิมาตรการประหยดัพลงังาน/การใชพ้ลงังานทางเลือก 
4. สง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัอาคารหรือสถานท่ี 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 บูรณาการดา้นการบริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือ
ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย 11 กลยทุธ ์คือ 

1. สนบัสนนุการใชห้ลกัธรรมาภิบาลเพื่อบรหิารจดัการ 
2. เตรียมความพรอ้มใหก้บับคุลากรส าหรบัการเป็นผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั 
3. จดัการความรูต้ามระบบอย่างนอ้ย 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา ดา้นการ

วิจยั หรือดา้นบรหิารจดัการ 
4. พฒันาระบบบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
5. วิเคราะหต์น้ทนุในการใหบ้รกิารดา้นตา่ง ๆ 
6. บรหิารทรพัยส์ินของทกุสว่นงานเพ่ือใหเ้กิดรายได ้
7. พฒันาระบบควบคมุภายในท่ีไดม้าตรฐาน 
8. การด าเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียง 
9. การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. บรูณาการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 



  64 

11. พฒันาระบบ และกลไกการส่ือสารองคก์ร 
ยทุธศาสตรท่ี์ 7 การท านบุ  ารุงศลิปวฒันธรรม และการอนรุกัษภ์มูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ประกอบดว้ย 1 กลยทุธ ์คือ 
1. ส่งเสรมิการท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรมและการอนรุกัษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี

เนน้การมีสว่นรว่มของมหาวิทยาลยัและชมุชนรอบมหาวิทยาลยั 
 
สรุปไดว้่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษในประเทศไทยมี 2 แห่ง ไดแ้ก่ 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา ในขณะท่ีสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษในปัจจุบันมีเพียงแห่งเดืยวคือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มุ่งเน้นการบริหาร
จดัการท่ีเช่ือมโยงการด าเนินงานใหเ้สมือนเป็นกระบวนการเดียวกันเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด คือ คล่องตัว มั่นคง และเป็นท่ีรูจ้ัก  ขับเคล่ือนผ่าน 7 ยุทธศาสตร ์และ 50  
กลยทุธ ์

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
เทคนิ คการวิจัยอนาคตแบบ  EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) นี ้

จมุพล พูลภทัรชีวิน (2546) เป็นผูพ้ฒันาขึน้ในปี พ.ศ. 2523 ไดท้ดลองใชค้รัง้แรกกบังานวิจยัเรื่อง 
“Alternative Futures of Thai University : An EDFR Study” และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
Cultural and Educational Futures โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR 
(Ethnographic Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เขา้ดว้ยกัน ให้มีความยืดหยุ่น และ
เหมาะสมมากขึน้ 

ซึ่งอาจสรุปไดเ้ป็นขัน้ตอน ดงันี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกท่ีมี

ความส าคญัอย่างยิ่ง โดยตอ้งคัดเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีรอบรูแ้ละสามารถเช่ือมโยงเรื่องท่ีจะ
ศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัตอ้งอธิบายจุดมุ่งหมาย ขัน้ตอนต่าง ๆ ของการวิจยั เวลาท่ีใช้
โดยประมาณ และประโยชนข์องการวิจยั เพ่ือใหก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเขา้ใจความส าคญัของการเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญและเตรียมขอ้มลูลว่งหนา้ ชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูท่ีนา่เช่ือถือและเป็นประโยชนใ์นการวิจยั 

ขัน้ตอนท่ี 2 สมัภาษณ ์(EDFR รอบท่ี 1) มีลกัษณะการสมัภาษณ์ยืดหยุ่น กล่าวคือ
สามารถเลือกรูปแบบการสมัภาษณร์อบท่ี 1 อาจยึดรูปแบบ EFR กล่าวคือ เริ่มสมัภาษณจ์าก ภาพ
อนาคตทางท่ีดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตทางท่ีไม่ดี (Pessimistic Realistic 
Scenario) ภาพอนาคตท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ทัง้นีเ้พ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญคิดในหลายแง่มุม ซึ่ง
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อาจเลือกสมัภาษณเ์ฉพาะภาพอนาคตท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสดุ หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมก็
สามารถสมัภาษณใ์นประเด็นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการได ้หรืออาจแบ่งการสมัภาษณเ์ป็นช่วง ๆ พรอ้มทัง้
ใชก้ระบวนการท่ีเรียกว่าเทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative summarization technique) โดยสรุป
การสมัภาษณจ์ากการจดบนัทึกหรือการบนัทึกเสียงเพ่ือทบทวนขอ้มลูส าหรบัเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้
ท าใหเ้ช่ือมั่นไดว้า่ไดข้อ้มลูจากผูใ้หส้มัภาษณอ์ยา่งถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะห/์ สงัเคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญมา
วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์พ่ือเขียนแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นแบบสอบถาม 

ขัน้ตอนท่ี 4 สรา้งแบบสอบถาม เป็นการสรา้งเครื่องมือโดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณก์ลุม่ผูเ้ช่ียวชาญทกุคนมารวมกนั ตดัทอนขอ้ความท่ีซ า้กนัหรือตดัสว่นท่ีเกินไปจากกรอบ
ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ออกไป โดยเขียนถ้อยค าท่ีครอบคลุมข้อความทั้งหมด ทั้งนีผู้้วิจัยได้
พยายามรกัษาถ้อยค าของผูใ้หส้ัมภาษณ์ไวใ้หม้ากท่ีสุด การเขียนควรเป็นภาษาท่ีสั้น กะทัดรดั 
เขา้ใจง่าย โดยพยายามรกัษาความหมายเดิมของกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญใหม้ากท่ีสดุ เขียนแนวโนม้เพียง
ประเดน็เดียวใน 1 ขอ้ ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนัมิใหผู้เ้ช่ียวชาญเกิดความสบัสนในประเดน็นัน้ ๆ 

ขั้นตอนท่ี 5 การส่งแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ (EDFR รอบท่ี 2, 3) และน า
แบบสอบถามมาวิเคราะหด์ว้ยสถิติพืน้ฐาน เพ่ือท าการจ าแนกความคิดเห็นในการหาฉันทามต ิ
(Consensus) ซึ่ งผู้ เ ช่ี ยวชาญ แต่ละท่ านจะได้รับ รู ้ข้อมูลป้อนกลับ เชิ งส ถิติ  (Statistical 
Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่ารอ้ยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเองแล้วขอให้
ผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะคนพิจารณาตอบใหม่ 

จ านวนรอบของการท าวิจัย EDFR ขึน้อยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และ
ก าลังคนของการวิจัย ทั้งนี ้พิจารณาจากค าตอบท่ีได้ว่ามีฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีครอบคลมุเรื่องท่ีศกึษามากพอแลว้หรือไม่ หากเพียงพอแลว้สามารถหยดุไดใ้นรอบท่ี 
2 หรืออาจตอ้งท าในรอบท่ี 3 เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีนา่เช่ือถือมากยิ่งขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 เขียนภาพอนาคต การน าผลการตอบแบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญมา
วิเคราะหผ์ลตามเกณฑท่ี์ก าหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑท่ี์มีแนวโนม้ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งสงู 
กล่าวคือ ค่ามัธยฐาน (Median) ท่ี 3.51 ขึน้ไป และพิจารณาความสอดคล้องของค าตอบ โดย
พิจารณาจาก Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 น ามาเรียบเรียงเขียนให้คนทั่ วไปอ่าน
แลว้เขา้ใจไดง้่าย 
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สรุปไดว้่าเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็น
เทคนิคการสรา้งอนาคตภาพท่ีรวมเอาเทคนิค EFR และ Delphi เขา้ดว้ยกนั ช่วยใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มูล
ท่ีน่าเช่ือถือเพิ่มขึน้ ข้อมูลท่ีไดจ้ากการวิจัยอนาคตจะมีประโยชนโ์ดยตรงต่อการวางแผน การ
ก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ (Strategies) ท่ีจะน าไปสู่การสรา้ง
อนาคตอยา่งเหมาะสมและเป็นไปได ้

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
สเวอรก์ และมลัลาวา (Swierk & Mulawa, 2015) ไดว้ิจยัเรื่อง แนวคิดดลุยภาพส าหรบั

การอุดมศึกษา - กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย Maria Curie- Sklodowska พบว่า มี 5 แนวคิด 
กลยทุธ ์ดงัภาพประกอบ 14 คือ 

1. การศกึษา ประกอบดว้ย ความเป็นนานาชาติ การเพิ่มศกัยภาพ และการเรียนรูท่ี้
เป็นเลิศ 

2. การวิจยั ประกอบดว้ย คณุภาพ รายรบัจากงานวิจยั และความเป็นนานาชาติ 
3. ความสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ความสมัพนัธร์ะยะยาว ภาพลกัษณ ์

และความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจภมูิภาค 
4. การพฒันา ประกอบดว้ย ทรพัยากรบคุคล การบรหิารสินทรพัย ์และความรว่มมือ

ระหวา่งมหาวิทยาลยั 
5. กระบวนการภายใน  ประกอบดว้ย กระบวนการสนบัสนนุ ฐานะทางการเงิน และ

การบรหิารกลยทุธ ์
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ภาพประกอบ 14 แผนท่ีกลยทุธข์อง Maria Curie-Sklodowska University 

ท่ีมา: Swierk, J., & Mulawa, M. (2015). The Balanced Scorecard for Higher 
Education — the Case of Maria Curie-Sklodowska University. Barometr regionalny, 
13(3), p.176. 

มาดาห ์และคนอ่ืน ๆ (Madah et al., 2013) ไดว้ิจัยเรื่อง การสรา้งและการใช้แนวคิด
ดลุยภาพท่ีมหาวิทยาลยัซีฮนั (Cihan University) พบว่า มีการใชแ้นวคิดดลุยภาพในการพัฒนา
กลยทุธข์องมหาวิทยาลยัซีฮนั ประเทศอิรกั มุ่งเนน้ไปท่ีการใหบ้ริการท่ีมีคณุภาพสงู ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้ สรา้งความน่าเช่ือถือเช่ือถือไดแ้ละเช่ือถือได้ และความรูค้วามเช่ียวชาญ
และนวัตกรรมท่ีเหนือกว่า ดงัภาพประกอบ 15 พรอ้มทั้งตารางดุลยภาพท่ีประกอบดว้ย ล าดับ
เชิงกลยทุธ ์วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์ตวัชีว้ดั เปา้หมาย และโครงการเชิงกลยทุธ ์ดงัตาราง 2 
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ภาพประกอบ 15 แผนท่ีกลยทุธข์อง Cihan University 

ท่ีมา: Madah, N. A., Ahmad, I. S., & Sultan K. (2013). Building an Implementing 
a Balanced Scorecard Model at Cihan University Requirements and Steps. Academy of 
Contemporary Research Journal, II(III), p.114. 

ตาราง 2 ตารางดลุยภาพของมหาวิทยาลยัซีฮนั (Cihan University) 

ล าดบั 
เชิงกลยทุธ ์

วตัถปุระสงค ์
เชิงกลยทุธ ์

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย โครงการเชิงกล
ยทุธ ์

คณุคา่ตอ่ผูถื้อ
หุน้ 
 

- คณุคา่ระยะ
ยาวตอ่ผูถื้อหุน้ 
 
- ก าไรท่ียั่งยืน 

- อตัราเงินปันผล 
 
 
- มลูคา่หุน้ 

- มีสถานะทาง
การเงินใน
ระดบัสงู 
- เพิ่มขึน้ปีละ 
10% 

ปรบัปรุง
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ล าดบั 
เชิงกลยทุธ ์

วตัถปุระสงค ์
เชิงกลยทุธ ์

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย โครงการเชิงกล
ยทุธ ์

ความพงึพอใจ
ของลกูคา้ 

- ใหค้ณุคา่ท่ีดี
ท่ีสดุแก่ลกูคา้ 
 
- การศกึษาท่ี
เป็นเลิศ 
- ระบคุวาม
ตอ้งการท่ี
เปล่ียนแปลง 

- พฒันา
เครื่องมือวดัเชิง
สถิติ 
- การวดัผลตอบ
กลบัของลกูคา้
ดา้น
ประสบการณใ์น
การศกึษา 

- ปรบัปรุง
มมุมองการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ 
- ลดผลตอบ
กลบัเชิงลบ 
- จ  านวน
นกัศกึษาเพิ่มขึน้ 
15% ตอ่ปี 

- สง่มอบ
การศกึษาท่ีมี
คณุภาพ 
- รว่มมือกบั
ผูเ้รียนในการ
วิเคราะหจ์ดุแข็ง
และจดุอ่อนเพ่ือ
น ามาปฏิบตัิ 

การด าเนินงาน
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ปรบัปรุง
มาตรฐาน
การศกึษา 
- ปรบัปรุง
กระบวนการ
ภายใน 

ตน้ทนุการ
ด าเนินงาน 

ลดลง 30% 
ภายใน 5 ปี 

วิเคราะหแ์ละ
ปรบัปรุง
กระบวนการ 

 - ปรบัปรุง
มาตรฐาน-
ประสิทธิภาพ
ของบคุลากร 
- รกัษาจรยิธรรม 

มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ
การท างานของ
บคุลากรแตล่ะ
คน 

บคุลากร 90% มี
มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ 

- ติดตัง้
มาตรฐาน 
- ติดตามระดบั
ความส าเรจ็ของ
บคุลากร 

ท่ีมา: Madah, N. A., Ahmad, I. S., & Sultan K. (2013). Building an Implementing 
a Balanced Scorecard Model at Cihan University Requirements and Steps. Academy of 
Contemporary Research Journal, II(III), p.116. 

ส าหรบัในประเทศไทยนัน้ นภดล รม่โพธ์ิ (Rompho, 2008, pp. 55-67) ไดวิ้จยัเรื่อง การ
สรา้งแนวคิดดลุยภาพส าหรบัมหาวิทยาลยั: กรณีศกึษามหาวิทยาลยัในประเทศไทย พบว่า มีการ
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ก าหนดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียงตามล าดับมี  4 ด้าน 12 กลยุทธ์ ดัง
ภาพประกอบ 16 คือ 

1. ดา้นลกูคา้ ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คือ 
1.1 บณัฑิตมีคณุภาพสงู 
1.2 งานวิจยัมีคณุภาพสงู 
1.3 การบรกิารวิชาการสูส่งัคมมีคณุภาพสงู 

2. ดา้นกระบวนการภายใน ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คือ 
2.1 การสนบัสนนุการเรียนมีคณุภาพสงู 
2.2 บคุลากรสายวิชาการมีคณุภาพสงู 
2.3 กระบวนการเรียนรูมี้คณุภาพสงู 

3. ดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คือ 
3.1 การพฒันาบคุลากรมีคณุภาพสงู 
3.2 การวางแผนมีคณุภาพสงู 
3.3 ระบบการประกนัคณุภาพมีคณุภาพสงู 

4. ดา้นการเงิน ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คือ 
4.1 การฝึกอบรมและพฒันาท่ีเหมาะสม 
4.2 รายไดเ้พิ่มขึน้ 
4.3 การควบคมุตน้ทนุ 

พรอ้มทั้งตารางดุลยภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ี์ประกอบดว้ย กลยุทธ์ และ
ตวัชีว้ดั ดงัตาราง 3 
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ภาพประกอบ 16 แผนท่ีกลยทุธม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ท่ีมา: Rompho, N. (2008). Building the Balances Scorecard For the University 
Case Study: The University in Thailand. Journal of Accounting Professions, Faculty of 
Commerce and Accountancy, Thammasat University, 4(9), p.65. 

ตาราง 3 ตารางดลุยภาพของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ดา้น ตวัชีว้ดั 

ลกูคา้ บณัฑิตมีคณุภาพสงู 
1. รอ้ยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าภายใน 1 ปี 
2. รอ้ยละของบณัฑิตท่ีไดค้กึษาตอ่ภายใน 1 ปี 
3. รอ้ยละของบณัฑิตท่ีไดเ้กียรตนิิยมอนัดบั 1 
4. รอ้ยละของบณัฑิตท่ีจบการศกึษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

งานวิจยัมีคณุภาพสงู 
5. จ านวนการเผยแพรผ่ลงานวิจยัตอ่อาจารยป์ระจ า 
6. จ านวนวิจยัท่ีไดร้บัทนุในประเทศตอ่อาจารยป์ระจ า 
7. จ านวนวิจยัท่ีไดร้บัทนุตา่งประเทศตอ่อาจารยป์ระจ า 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ดา้น ตวัชีว้ดั 

 การบริการวิชาการสูส่งัคมมีคณุภาพสงู 
8. จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสูส่งัคม 

กระบวนการ

ภายใน 

การสนบัสนนุการเรียนมีคณุภาพสงู 
9. จ านวนคอมพิวเตอรต์อ่นกัศกึษา 
10. จ านวนชั่วโมงการใชบ้ริการหอ้งสมดุและคอมพิวเตอร ์
11. จ านวนการเช่ือมตอ่เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

บคุลากรสายวิชาการมีคณุภาพสงู 
12. รอ้ยละของอาจารยท่ี์มีคณุวฒุิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา่ 
13. ความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ์
14. รอ้ยละของอาจารยท่ี์มีต าแหนง่ทางวิชาการ 

กระบวนการเรียนรูมี้คณุภาพสงู 
15. อตัราสว่นบคุลากรตอ่จ านวนนกัศกึษา 
16. จ านวนนกัศกึษาท่ีเขา้รว่มกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการสูส่งัคม

ตอ่นกัศกึษาทัง้หมด 
17. จ านวนรางวลัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการเรียนการสอน 
การเรียนรูแ้ละ

พฒันา 

การพฒันาบคุลากรมีคณุภาพสงู 
18. จ านวนหน่วยงานท่ีผ่านการประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายนอก 
การวางแผนมีคณุภาพสงู 

19. รอ้ยละของแผนงาน/โครงการท่ีด าเนินการตามแผนพฒันา
มหาวิทยาลยั 

ระบบการประกนัคณุภาพมีคณุภาพสงู 
20. จ านวนชั่วโมงท่ีบคุลากรไดร้บัการฝึกอบรม 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ดา้น ตวัชีว้ดั 

การเงิน การฝึกอบรมและพฒันาท่ีเหมาะสม 
21. คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานตอ่จ านวนนกัศกึษา 
22. รอ้ยละของเงินเดือนบคุลากรตอ่คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานทัง้หมด 
23. รอ้ยละของเงินเดือนระดบับริหารตอ่คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานทัง้หมด 
24. รอ้ยละของเงินเดือนบคุลากรตอ่จ านวนบณัฑิต 
25. รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสว่นกลางตอ่คา่ใชจ้า่ย

ด าเนินงานทัง้หมด 
รายไดเ้พิ่มขึน้ 

26. รอ้ยละของรายไดท้ัง้หมดตอ่คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานทัง้หมด 
การควบคมุตน้ทนุ 

27. คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานส าหรบัสายวิชาการตอ่คา่ใชจ้า่ยด าเนินงาน
ทัง้หมด 

28. คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานส าหรบัพฒันาการเรียนการสอนตอ่คา่ใชจ้า่ย
ด าเนินงานทัง้หมด 

ท่ีมา: Rompho, N. (2008). Building the Balances Scorecard For the University 
Case Study: The University in Thailand. Journal of Accounting Professions, Faculty of 
Commerce and Accountancy, Thammasat University, 4(9), p.63. 

อาจสรุปไดว้่า ยุทธศาสตรใ์นการบริหารจดัการมหาวิทยาลยันัน้มีความแตกต่างกันไป
ตามบริบทและความพรอ้มดา้นทรพัยากรของแต่ละมหาวิทยาลยั ตลอดจนผลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกในขณะนัน้ รวมทัง้ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั ดงัจะ
เห็นได้จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มียุทธศาสตรท่ี์แตกต่างกัน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
ยทุธศาสตรอ์ย่างเป็นระบบดว้ยแนวคิดดลุยภาพท่ียั่งยืนเพ่ือใหไ้ดท้ิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั 
4 ดา้น คือ ดา้นความยั่งยืน ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้
และพฒันา เพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินงานใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามท่ีวางแผนไว ้
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีดังกล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า 
ยทุธศาสตรเ์ป็นเครื่องมือท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัใหมี้ทิศทางการ
ด าเนินงานในอนาคตท่ีชดัเจนเพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงหรือการปรบัปรุงท่ีส าคญัจาก
ระดบัหนึ่งไปยงัอีกระดบัหนึ่งในทางท่ีดีขึน้ ช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บับคุลากรใหมี้ส่วนรว่มใน
การผลักดันความส าเร็จร่วมกัน ท าใหม้หาวิทยาลัยสามารถเตรียมความพรอ้มของทรพัยากรท่ี
จ าเป็นตา่ง ๆ เชน่ บคุลากร งบประมาณ เป็นตน้ สง่ผลใหก้ารด าเนินงานเช่ือมโยงสอดคลอ้งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและประสบผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ การพฒันายุทธศาสตรใ์หเ้กิดผลนัน้ตอ้ง
อาศยัการมีสว่นรว่มของผูบ้รหิารและผูมี้สว่นไดส้วนเสียท่ีครอบคลมุทกุกลุ่ม รวมทัง้การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานท่ี 5 ดา้นการบริหารจดัการ 
และ แนวทางการน ามาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561 โดยเฉพาะแนวทางการน า
มาตรฐานดา้นบริหารจดัการสู่การปฏิบตัิใหเ้กิดผล ตลอดจนเกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ หมวด 2 กลยุทธ ์ลว้นแลว้แต่สนบัสนุนใหม้หาวิทยาลยัวางแผนกลยทุธใ์ห้
ครอบคลมุการด าเนินงานทกุดา้นเพ่ือใหบ้รรลผุลตามท่ีตัง้เปา้หมายไว้ ซึ่งสถาบนัอดุมศกึษาชัน้น า
ในต่างประเทศสนับสนุนใหมี้การน าแนวคิดดุลยภาพ (Balanced Scorecard) มาประยุกตใ์ช้ใน
การพัฒนายุทธศาสตรเ์พ่ือสนับสนุนวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจให้บรรลุผลส าเร็จ โดยการเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์เข้ากับตัวชี ้วัดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ประกอบดว้ย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ แผนท่ีกลยทุธท่ี์แสดงแนวคิดกลยทุธแ์ละกลยทุธ ์และตวัชีว้ดัหลกั 
ภายใตด้ลุยภาพทัง้ 4 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นการเงิน ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้น
การเรียนรูแ้ละการพัฒนา อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมือง
พยายามเช่ือมโยงยุทธศาสตรเ์ข้ากับแผนพัฒนาเมืองท่ีมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ตั้งอยู่ดว้ย โดยให้
ความส าคญักบับริบทดา้นความยั่งยืนท่ีค านึงถึงผูส้่วนไดส้ว่นเสียหลกัคือชุมชนสงัคมเมือง รวมทัง้
มีแนวคิดจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษส าหรบัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพหรือมีลกัษณะ
พิเศษเป็นการจ าเพาะ มีองคป์ระกอบทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม หรือทอ้งถ่ินท่ีมีประชากร
อาศยัอยู่หนาแน่น จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการเมืองอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น ภูเก็ต เชียงใหม ่
แหลมฉบงั แม่สอด เกาะสมยุ ท าใหต้อ้งมีการน าแนวคิด Triple Bottom Line (TBL) ท่ีพฒันาโดย 
John Elkington ในปี 1997 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบส าหรบัการวดัผลการด าเนินงานขององคก์รท่ีรวมถึง
ดา้นสังคมและดา้นสิ่งแวดลอ้ม น ามาผนวกเขา้กับแนวคิดดุลยภาพโดยใช้ดา้นความยั่งยืนมา
แทนท่ีดา้นการเงิน ดงันัน้แนวคิดดลุยภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) 
จงึประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นความยั่งยืน ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และ
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ดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา ส าหรบัการวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันายทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยั
แห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยศึกษา
อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ เลือกใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบ EDFR (The Ethnographic Delphi Future Research) 
เพ่ือพฒันายทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษใหร้องรบัตามความเปล่ียนแปลงของเมืองท่ีเจรญิเตบิโตมากขึน้ 
  



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินการวิจัยเรื่องยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีการในการ
ด าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาใน
ก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ระยะท่ี  2 การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ระยะที ่1 การศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 

การวิจัยในระยะนี ้เป็นการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่ง เมืองส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดว้ยขัน้ตอนเทคนิควิธี EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
รอบแรก จ านวน 4 กลุ่ม  รวมจ านวน 19 ท่าน และสอบถามความคิดเห็นในรอบท่ี 2 กับ
ผูท้รงคณุวฒุิและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียกลุม่เดมิ 

1. ผู้ให้ข้อมูล 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคดัเลือกผูท้รงคณุวฒุิและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จ านวน 19 ทา่น โดยแบง่เป็น 4 กลุม่ ดงันี ้
1.1 ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการพฒันาการศกึษา จ านวน 5 ทา่น มีคณุสมบตั ิดงันี ้

1.1.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

1.1.2 มีประสบการณใ์นการท างานเก่ียวกบัการศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี และ 
1.1.3 ไดร้บัการยอมรบัในการพฒันาการศกึษาหรือผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั จ านวน 4 ทา่น มีคณุสมบตั ิดงันี ้
1.2.1 ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีขึน้ไปหรือเคยด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี

ขึน้ไปในมหาวิทยาลยัของรฐั หรือมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั และ 
1.2.2 มีประสบการณใ์นการท างานดา้นการบรหิาร ไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี และ 
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1.2.3 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่
ระดบัผูช้ว่ยศาสตราจารยข์ึน้ไป 

1.3 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษหรือผูแ้ทน จ านวน 6 ท่าน 
มีคณุสมบตั ิดงันี ้

1.3.1 เป็นหวัหนา้หน่วยงานในระดบัส านกั/กอง/กลุ่ม/ส่วนขึน้ไปขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ และ 

1.3.2 มีประสบการณก์ารท างานไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 
1.4 ผูน้  าชุมชน หรือสมาชิกของชุมชน จ านวน 4 ท่าน ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาใน

ก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเคยจัดการเรียนการสอน การวิจยั หรือใหบ้ริการ
ทางวิชาการกบัชมุชนนัน้แลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

2. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
การสรา้งและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีผูว้ิจัยใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์อนาคตภาพ

มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
และแบบสอบถามความคดิเห็นตอ่อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาใน
ก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ผูว้ิจยัก าหนดขัน้ตอน ดงันี ้

2.1 แบบสัมภาษณ์ อนาคตภาพ ของมหาวิทยาลัยแห่ ง เมื อ งส าห รับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

2.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งสังเคราะห์แผน
ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองโดยคน้หาค าว่า City 
University, Metropolitan University, Urban University, และ Prefectural University โดยเลือก
มหาวิทยาลัยท่ีมีอันดับต ่ากว่า 500 จากการจัดอันดับในปี 2020 ของ QS World University 
Rankings หรือ  Times Higher Education จ านวน  28 มหาวิทยาลัย  ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลัพธ์ผูเ้รียน ดา้นการวิจยัและ
นวัตกรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบริหาร
จดัการ 

2.1.2 น าผลการสงัเคราะหแ์ผนยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นเมือง มาสรา้งแบบสัมภาษณ์อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยแห่งเมือง
ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
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2.1.3 น าแบบสัมภาษณ์อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีสรา้งขึน้เสนออาจารยท่ี์
ปรกึษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแกไ้ข ปรบัปรุงเพ่ือใหอ้่านแลว้เขา้ใจง่าย
และชดัเจนตามความมุง่หมายของการวิจยั 

2.1.4 น าเครื่องมือไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย โดยพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และท าการ
วิเคราะห์เลือกข้อความท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื ้อหา ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ ้นไป มาใช้เป็นข้อค าถามและปรับแก้การใช้ภาษาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาก่อน
น าไปใชส้มัภาษณก์บัผูใ้หข้อ้มลูท่ีก าหนดไว ้

2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่ออนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบั
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  (EDFR รอบท่ี 2) ตาม
ขัน้ตอนปฏิบตักิารวิจยัอนาคตดว้ยอีดีเอฟอารข์องจมุพล พลูภทัรชีวิน (จมุพล พลูภทัรชีวิน, 2546) 

2.2.1 น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื ้อหา ท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผูท้รงคณุวฒุิและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในรอบแรก มาสรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นตอ่อนาคตภาพ
มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
(EDFR รอบท่ี 2) 

2.2.2 น าแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมือง
ส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ (EDFR รอบท่ี 2) ท่ี
สรา้งขึน้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรบัปรุง
เพ่ือใหอ้่านแลว้เขา้ใจง่ายและชดัเจนตามความมุ่งหมายของการวิจยัก่อนน าไปใชส้อบถามกบัผูใ้ห้
ขอ้มลูกลุม่เดมิท่ีก าหนดไว ้

3. ลักษณะของเคร่ืองมือ 
3.1 แบบสมัภาษณอ์นาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาใน

ก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีลักษณะแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured 
Interview) แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ ์
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ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเพ่ือใช้ในการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมือง
ส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ตามมาตรฐานการ
อดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ 

ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน 
ดา้นการวิจยัและนวตักรรม 
ดา้นการบรกิารวิชาการ 
ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
ดา้นการบรหิารจดัการ 

ตอนท่ี 3 ขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ
อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษเพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี 

3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่ออนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ (EDFR รอบท่ี 2) มีลกัษณะ
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแบบของลิเคริท์ (Likert’s Rating Scale) (Likert, 1932) 
เป็นค าถามปลายปิด เพ่ือให้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นความเห็นพ้องต้องกัน 
(Consensus) แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นตอ่อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่ง

เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ตามมาตรฐาน
การอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ 

ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน 
ดา้นการวิจยัและนวตักรรม 
ดา้นการบรกิารวิชาการ 
ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
ดา้นการบรหิารจดัการ 

ตอนท่ี 3 ขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ
อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบันอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษเพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี 



  80 

โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดคา่น า้หนกัคะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็นตอ่อนาคต
ภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ ดงันี ้

5 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
3 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมาย ค่ามัธยฐาน (Median) ส าหรบั
ระดบัของความคดิเห็น ดงันี ้

คา่มธัยฐานระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไป
ไดใ้นระดบัมากท่ีสดุ 

คา่มธัยฐานระหวา่ง 3.51-4.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไป
ไดใ้นระดบัมาก 

ค่ามัธยฐาน ระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่ามีแนวโน้มความ
เป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 

ค่ามัธยฐาน ระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่ามีแนวโน้มความ
เป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 

ค่ามัธยฐาน ระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่ามีแนวโน้มความ
เป็นไปไดใ้นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยแห่ง

เมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิ เศษ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นต่ออนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาใน
ก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ รอบท่ี 2 ไปสมัภาษณ์และสอบถามผูใ้หข้อ้มูลท่ี
ก าหนดไว ้ตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว์ิโรฒ ให้ออก
หนังสือขอความอนุเคราะหถ์ึงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เพ่ือขอสัมภาษณ์และตอบ
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แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัส่งแบบสมัภาษณแ์ละแบบสอบถามล่วงหนา้ และท าการสมัภาษณแ์ละ
เก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

4.2 ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะเริ่มต้นสัมภาษณ์จากการแนะน าตนเอง บอก
วตัถปุระสงค ์จดุมุ่งหมายของการมาสมัภาษณใ์นครัง้นี ้อีกทัง้ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสมัภาษณแ์บบเปิด
และไมชี่น้  า (Non-directive, open-ended) โดยมุ่งเนน้อนาคตภาพท่ีมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสดุ ใช้
กระบวนการท่ีเรียกว่าเทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative summarization technique) พรอ้มทัง้
เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระในทุกประเด็นค าถาม ผูว้ิจัยไดด้  าเนินกระบวนการ
บันทึกข้อมูลโดยวิธีจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนท าการ
บนัทึกเสียง เพ่ือน ามาใชใ้นการทบทวนขอ้มูลส าหรบัเปล่ียนแปลงแก้ไขได้และตรวจทานความ
ถกูตอ้งภายหลงั ท าใหเ้ช่ือมั่นไดว้า่ไดข้อ้มลูจากผูใ้หส้มัภาษณอ์ยา่งถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ 

4.3 ในแบบสอบถามความคิดเห็นตอ่อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ รอบท่ี 2 หรือรอบท่ี 3 ผูว้ิจยั
น าแบบสอบถามส่งให้ผู้เช่ียวชาญด้วยตนเองพร้อมข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical 
Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาคา่รอ้ยละของกลุ่ม โดยขอใหพ้ิจารณาความคิดเห็น
อีกครัง้หนึ่ง หากความคดิเห็นครอบคลมุเรื่องท่ีศกึษามากพอสามารถหยดุในรอบท่ี 2 ได ้

5. การวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

5.1 ผูว้ิจยัน าผลการสมัภาษณ์มาวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา (Content Analysis) 
โดยน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการจดบนัทึกและบนัทึกเสียงการสมัภาษณม์าอ่านทบทวนเพ่ือใหเ้กิดความ
เขา้ใจภาพรวมของขอ้มลูท่ีไดแ้ละพิจารณาประเดน็ท่ีส าคญั 

5.2 น าข้อความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้
กลุ่มเดียวกนั วิเคราะหแ์ยกแยะและจดัหมวดหมู่ออกใหเ้ป็นระบบ จากนัน้สรุปประเดน็ส าคญัและ
สรา้งช่ือกลุ่มค าท่ีมีความหมายคลา้ยกันในแต่ละดา้น ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบรกิาร
วิชาการ ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบรหิารจดัการ 

5.3 ผูว้ิจยัวิเคราะหแ์นวโนม้ความเป็นไปไดข้องอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่ง
เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมาวิเคราะหด์ว้ย
สถิติพืน้ฐาน เพ่ือท าการจ าแนกความคิดเห็นในการหาฉันทามติ (Consensus) โดยหาคา่มธัยฐาน 
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(Median) ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ควอไทลท่ี์ 1 
และควอไทลท่ี์ 3 (Q3-Q1) ไมเ่กิน 1.5 ของแตล่ะขอ้ค าถามในแตล่ะดา้น 

ระยะที ่2 การพัฒนายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

การวิจยัในระยะนีผู้ว้ิจัยไดน้  าผลการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบั
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษในระยะท่ี 1 มาพัฒนาเป็น
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดว้ยการเช่ือมโยงมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ไปสู่มมุมองของ
เทคนิคดลุยภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 
ดา้นความยั่งยืน ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา 
โดยแสดง ร่างวิสัยทัศน ์ร่างพันธกิจ ร่างแผนท่ีกลยุทธ์ ร่างแนวคิดกลยุทธ์ ร่างกลยุทธ ์และร่าง
ตวัชีว้ดัหลกั แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

1. ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ านวน 7 ทา่น โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนายุทธศาสตรแ์ละแนวคิดดุลยภาพ 

จ านวน 4 ทา่น มีคณุสมบตั ิดงันี ้
1.1.1 เป็นผู้ท่ีมีความรู ้ประสบการณ์ เก่ียวขอ้งกับแผนยุทธศาสตร์

ของสถาบนัอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ หรือผลงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และ 

1.1.2 มีประสบการณใ์นการใชแ้นวคิดดลุยภาพ หรือท างานเก่ียวกับ
การพฒันายทุธศาสตรข์องสถาบนัอดุมศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี และ 

1.1.3 มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ตัง้แตร่ะดบัผูช้ว่ยศาสตราจารยข์ึน้ไป 

1.2 ผูบ้ริหารของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ ปี 2563 ในระดบัผูช้ว่ยอธิการบดีขึน้ไป จ านวน 3 ทา่น 
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2. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยใช้แบบสนทนากลุ่มยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมือง

ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ก าหนดขัน้ตอน ดงันี ้
2.1 ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่ง

เมืองส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  ได้แก่ ร่าง
วิสยัทศัน ์รา่งพนัธกิจ รา่งแผนท่ีกลยทุธ ์รา่งแนวคดิกลยทุธ ์รา่งกลยทุธ ์และรา่งตวัชีว้ดัหลกั 

2.1.1 น าผลการสอบถามความคิดเห็นต่ออนาคตภาพมหาวิทยาลยั
แห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ในระยะท่ี 1 
ตามมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน 
ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และ
ดา้นการบริหารจัดการ มาประยุกตใ์หเ้ขา้กับแนวคิดดุลยภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced 
Scorecard: SBSC) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านความยั่ งยืน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา ดงัภาพประกอบ 38 

2.1.2 น าข้อความหรือประโยคท่ี มีความหมายเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน จากนั้นสรุปความและเขียนข้อความขึน้ใหม่ให้มีความหมาย
ครอบคลุมความหมายเดิมมากท่ีสดุ แลว้เขียนเป็นกลยุทธท่ี์ขึน้ตน้ดว้ยค ากริยาและเป็นขอ้ความ
สัน้กระชบัไดใ้จความ พรอ้มทัง้เขียนค าอธิบายกลยทุธเ์พิ่มเติมเพ่ือใหเ้ขา้ใจความหมายชดัเจน ดงั
ภาพประกอบ 17 

 

 

ภาพประกอบ 17 กลยทุธแ์ละค าอธิบายกลยทุธ ์

2.1.3 จดัท ารา่งแผนท่ีกลยุทธ ์ดว้ยการสังเคราะหว์ิสยัทศัน ์พันธกิจ 
และจดักลุ่มกลยุทธใ์นแต่ละดา้น คือ ดา้นความยั่งยืน ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการ
ภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพัฒนา ท่ีเช่ือมโยงและสนับสนุนอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันเขา้ไว้
ดว้ยกนั และตัง้ช่ือแนวคดิกลยทุธ ์(Strategic Theme) ดงัภาพประกอบ 18 
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ภาพประกอบ 18 การจดัท ารา่งแผนท่ีกลยทุธ ์

2.1.4 จดัท ารา่งตารางตวัชีว้ดัดว้ยการสงัเคราะหต์วัชีว้ดัหลกัในระดบั
ผลลพัธห์รือผลกระทบของแตล่ะกลยุทธ ์ก าหนดให ้1 กลยุทธ ์มีตวัชีว้ดัหลกัไม่เกิน 2 ตวัชีว้ดั โดย
อาจแสดงรูปแบบของตวัชีว้ัด เป็นจ านวนหรือตัวเลข (Absolute Number) ดัชนี (Index) อันดับ 
(Ranking) สดัสว่น (Ratio) คะแนนนิยม (Rating) หรือ อตัราสว่นรอ้ยละ (Percentage) 

 

 

ภาพประกอบ 19 การจดัท ารา่งตารางตวัชีว้ดั 
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2.2 ด าเนินการสรา้งเครื่องมือไดแ้ก่ แบบสนทนากลุ่มยุทธศาสตรก์าร
พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ 

2.3 น าเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา และ
ปรบัแก้การใชภ้าษาตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก่อนน าไปใช้สนทนา
กลุม่กบัผูใ้หข้อ้มลูท่ีก าหนดไว ้

3. ลักษณะของเคร่ืองมือ 
ลกัษณะของเครื่องมือในการพฒันายทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่ง

เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เป็นแบบสนทนา
กลุม่ แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสนทนากลุม่ 
ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเพ่ือใช้ในการสนทนากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
โดยแสดง 

รา่งวิสยัทศัน ์รา่งตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์และรา่งพนัธกิจ 
รา่งแนวคดิกลยทุธ ์รา่งกลยทุธ ์และรา่งตวัชีว้ดัหลกั ดา้นความยั่งยืน 
รา่งแนวคิดกลยทุธ ์ร่างกลยทุธ ์และรา่งตวัชีว้ดัหลกั ดา้นผูมี้ส่วนไดส้่วน

เสีย 
ร่างแนวคิดกลยุทธ์ ร่างกลยุทธ์ และร่างตวัชีว้ัดหลัก ดา้นกระบวนการ

ภายใน 
รา่งแนวคิดกลยุทธ ์รา่งกลยทุธ ์และรา่งตวัชีว้ดัหลกั ดา้นการเรียนรูแ้ละ

พฒันา 
รา่งแผนท่ีกลยทุธ ์

ตอนท่ี 3 ขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม
ต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นไดอ้ย่างเสรี 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้
ออกหนงัสือขอความอนเุคราะหถ์ึงผูท้รงคณุวฒุิเพ่ือสนทนากลุม่ 
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4.2 ผู้วิจัยส่งเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม  ประเด็นค าถามการ
สนทนากลุ่ม พรอ้มทัง้รา่งวิสยัทศัน ์รา่งตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์รา่งพนัธกิจ รา่งแผนท่ีกลยทุธ ์รา่งแนวคิด
กลยุทธ ์รา่งกลยทุธ ์และรา่งตวัชีว้ดัหลกั ตามแนวคิดดลุยภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced 
Scorecard: SBSC) พรอ้มดว้ยหนงัสือขอความอนเุคราะหเ์พ่ือสนทนากลุ่ม เพ่ือนดัหมายวนัเวลา
และสถานท่ีท่ีก าหนด 

4.3 น าแบบสนทนากลุ่ม พรอ้มทัง้รา่งวิสยัทศัน ์รา่งตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์รา่ง
พนัธกิจ ร่างแผนท่ีกลยุทธ์ ร่างแนวคิดกลยุทธ ์รา่งกลยุทธ ์และร่างตวัชีว้ดัหลัก ตามแนวคิดดลุย
ภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) ไปด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion Techniques) กบัผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีคณุสมบตัติรงตามท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้

5. การวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion 

Techniques) ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
5.1 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและน ามาวิเคราะหโ์ดยก าหนด

และคดัเลือกความคิดเห็นการสนทนากลุม่ท่ีไดค้ะแนนความถ่ี 5 คะแนน ขึน้ไป หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
70 ขึน้ไป พรอ้มทัง้น าขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการบนัทึกเสียงการสนทนากลุ่มมาทบทวนเพ่ือใหเ้กิด
ความเขา้ใจภาพรวมของขอ้มลูท่ีไดแ้ละพิจารณาประเดน็ท่ีส าคญั 

5.2 น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณา 
พรอ้มทัง้ประมวลขอ้มูลเชิงประจักษ์จากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดอ่ื้น ๆ เพ่ือปรบัแกไ้ขยุทธศาสตร์
การพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษใหเ้หมาะสม 

ข้ันตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

1. ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้หข้อ้มูลในการประเมินในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ท่ีด  ารงต าแหน่งตัง้แต่
ระดบัรองคณบดี/หวัหนา้หน่วยงาน ขึน้ไป และกรรมการสภาคณาจารยแ์ละพนกังานมหาวิทยาลยั
รวมจ านวน 53 ท่าน มีผูต้อบแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้  านวน 43 ท่าน คิด
เป็นรอ้ยละ 81.13 
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2. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
2.1 น ายุทธศาสตรก์ารมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาใน

ก ากับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีปรบัปรุงแลว้ ทัง้วิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์
พนัธกิจ แผนท่ีกลยทุธ์ แนวคิดกลยทุธ ์กลยทุธ ์และตวัชีว้ดัหลกั ตามกรอบของแนวคิดดลุยภาพท่ี
ยั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) 4 ดา้น คือ ดา้นความยั่งยืน ดา้นผูมี้ส่วนได้
สว่นเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา ในระยะท่ี 2 ขัน้ตอนท่ี 1 มาสรา้ง
เป็นแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้

2.2 น าเสนอยทุธศาสตรก์ารมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีปรบัปรุงแลว้ ทัง้วิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์
พันธกิจ แผนท่ีกลยุทธ์ แนวคิดกลยุทธ์ กลยุทธ์ และตัวชี ้วัดหลัก และใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดเ้พ่ือเก็บขอ้มูลกับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับมหาวิทยาลยันวมินทราธิราชท่ีมี
คณุสมบตัติรงตามท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้

3. ลักษณะของเคร่ืองมือ 
ลกัษณะของเครื่องมือเป็นแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้

สรา้งขึน้จากการประมวลประเดน็ส าคญัจากการด าเนินการสนทนากลุม่ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert’s Rating Scale) (Likert, 1932) เพ่ือใชใ้น
การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ก่ียวกับยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่ง
เมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิ เศษ วิสยัทศัน ์
ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ แผนท่ีกลยุทธ์ แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตวัชีว้ดัหลกั ตามกรอบของ
แนวคิดดุลยภาพท่ียั่ งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) 4 ด้าน คือ ด้านความ
ยั่งยืน ดา้นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได ้

ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเพ่ือใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้องยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ประกอบดว้ย 

วิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์และพนัธกิจ 
แนวคดิกลยทุธ ์กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดัหลกั 
แผนท่ีกลยทุธ ์
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ตอนท่ี 3 ข้อค าถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
เพิ่มเติมต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความคดิเห็นไดอ้ยา่ง
เสรี 

โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่าน า้หนกัคะแนนของแบบสอบถามตามระดบัของ
ความเหมาะสม ดงันี ้

5 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียความ
เหมาะสม ดงันี ้

คา่เฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

คา่เฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก 

คา่เฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คา่เฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยูร่ะดบัระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึงผูต้อบเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

และผูว้ิจยัไดก้ าหนดคา่น า้หนกัคะแนนของแบบสอบถามตามระดบัของ
ความเป็นไปได ้ดงันี ้

5 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 
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1 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียความ

เป็นไปได ้ดงันี ้
ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ามีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ามีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ามีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ามีความเป็นไปได้

อยูร่ะดบัระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึงผูต้อบเห็นว่ามีความเป็นไปได้

อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
ส่วนค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมให้

ผูต้อบแสดงความคดิเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
4.1 ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว์ิโรฒ ให้

ออกหนังสือขอความอนุเคราะหถ์ึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ใหอ้อกหนงัสือถึงผูท่ี้
เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพ่ือตอบแบบสอบถามการในการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากบัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

4.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลกับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมือง
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยผู้วิจัย
น าเสนอยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษและเก็บรวบรวมแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดท้างออนไลน ์
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4.3 น าแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ท่ีไดร้บัคืนมา
ตรวจสอบความเรียบรอ้ยและวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 

5. การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหค์วามเหมาะสมและความเป็นไปได้คิดเห็นของยุทธศาสตรก์าร

พฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รูปแบบพิเศษ โดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย (X̅) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเลือกค่า
คะแนนเฉล่ียความเหมาะสมของวิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ แนวคิดกลยุทธ ์กลยทุธ ์และ
ตวัชีว้ดัหลัก ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป มาสรุปเป็นยุทธศาสตรก์าร
พฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ 

  



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจยัเรื่องยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาใน
ก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีความมุ่งหมายของการวิจยัเพ่ือศึกษาอนาคต
ภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิ เศษ  และน ามาพัฒ นาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยแห่ ง เมื องส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

X̅  หมายถึง คา่เฉล่ีย 
S.D. หมายถึง คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
√  หมายถึง เห็นดว้ย 
X  หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 

 
ผูว้ิจยัแบง่การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่  1 ผลการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่ งเมื องส าห รับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

1.1 ผลการศึกษายุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
ความเป็นเมืองท่ีมีแนวปฏิบตัท่ีิดี 

1.2 ผลการศึ กษ าอน าคตภ าพ ขอ งมห าวิ ท ย าลั ย แห่ ง เมื อ งส าห รับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

1.3 ผลการวิเคราะหแ์นวโนม้ความเป็นไปไดข้องอนาคตภาพของมหาวิทยาลยั
แหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

1.4 อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

2.1 ผลการพฒันาพฒันายุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
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2.2 ผลการพิจารณายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

2.3 ผลการปรับแก้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

2.4 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดยุ้ทธศาสตร์การพฒันา
มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ระยะที ่1 ผลการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 

1.1 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นเมืองทีม่ีแนวปฏิบัตทิีด่ ี

จากศกึษาแผนยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
เมื อ ง โด ย ค้ น ห าค า ว่ า  City University, Metropolitan University, Urban University, แ ล ะ 
Prefectural University โดยเลือกมหาวิทยาลยัท่ีมีอนัดบัต ่ากว่า 500 จากการจดัอนัดบัในปี 2020 
ของ QS World University Rankings หรือ Times Higher Education จ านวน 28 มหาวิทยาลัย 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน 
ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และ
ดา้นการบริหารจัดการ เม่ือน ามาสังเคราะห์แนวคิดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง ในมาตรฐานแตล่ะดา้น ดงันี ้

1. ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน พบว่า มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็น
เมืองในเอเชียมุ่งเนน้การขยายขีดความสามารถของผูเ้รียนเป็นผูป้ระกอบการ ส่วนมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองในออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา มุ่งเนน้คณุภาพของ
บณัฑิต การพัฒนาทักษะผูเ้รียนใหมี้ประสบการณ์แปลกใหม่ในการแกปั้ญหาสงัคมและกระตุน้
กิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ การมีงานท า เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ในขณะท่ี
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในอาหรบัใหค้วามส าคญักบัความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของบณัฑิต ดงัภาพประกอบ 20 
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ภาพประกอบ 20 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง 
ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน 

2. ดา้นการวิจยัและนวตักรรม พบว่า มหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความเป็นเมืองในเอเชียมุ่งขยายการวิจยัแบบสหวิทยาการและการท างานเป็นทีม เช่นเดียวกนักบั
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในยโุรปท่ีใหค้วามส าคญักบัการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและอุตสาหกรรมทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาต ิ
ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในออสเตรเลียและอาหรบัเนน้ไป



  94 

ท่ีความเป็นเลิศทางวิจัย แต่เป็นท่ีน่าสนใจว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็น
เมืองในทุกภูมิภาคตา่งมุ่งเนน้สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบสงู เกิดองคค์วามรูใ้หม่ เพ่ือช่วยในการ
เปล่ียนแปลงในระดบัโลก ดงัภาพประกอบ 21 

 

 

ภาพประกอบ 21 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง 
ดา้นการวิจยัและนวตักรรม 
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3. ดา้นการบริการวิชาการ พบว่า มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นเมืองในเอเชียมุ่งเนน้การใหบ้ริการสาธารณะ ส่วนมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความเป็นเมืองในยุโรปใหค้วามส าคญักับการส่งเสริมการพฒันาชมุชน ขยายขอบเขตการบริการ
วิชาการใหช้มุชนมีความพรอ้มในอนาคต ผสานวิธีสหวิทยาการแบบมีสว่นรว่มในการเรียนการสอน
และการวิจยักบัชมุชนเพ่ือรว่มกนัแกปั้ญหาท่ีส าคญั ดงัภาพประกอบ 22 

 

 

ภาพประกอบ 22 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง 
ดา้นการบริการวิชาการ 
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4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พบว่า มหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในทกุภูมิภาคไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัศิลปวฒันธรรม ดงัจะเห็นไดจ้าก
มีเพียงมหาวิทยาลยั 1 แหง่ในเอเชีย คือ มหาวิทยาลยัจีนแห่งฮ่องกงเท่านัน้ท่ีมีแนวคดิกลยทุธด์า้น
ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสรา้งความผูกพันกับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมและยอมรับใน
วฒันธรรมและประเพณีท่ีโดดเดน่ ดงัภาพประกอบ 23 

 

 

ภาพประกอบ 23 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง 
ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

5. ดา้นบริหารจดัการ พบว่า มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง
มีการบริหารจดัการเก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้การบริหารงาน การบริหารจดัการบุคลากร การมี
ส่วนร่วมกับชมุชน สงัคม สถานประกอบการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล 
และการบรหิารหลกัสตูร 
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5.1 การจดัการเรียนรู ้พบว่า มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็น
เมืองในทกุภูมิภาคใหค้วามส าคญักบัการสง่มอบประสบการณก์ารเรียนรูแ้บบใหม่และมีนวตักรรม 
ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนรว่มผ่านสภาพแวดลอ้มการเรียนรูท่ี้ยืดหยุ่น บูรณาการ พรอ้มสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านวิชาการระดับโลก และผสมผสานระหว่างการวิจัยและการเรียนรูเ้ข้าด้วยกัน  ดัง
ภาพประกอบ 24 

 

 

ภาพประกอบ 24 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง 
ดา้นการบริหารจดัการในการจดัการเรียนรู ้
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5.2 การบริหารงาน พบว่า มหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็น
เมืองในทุกภูมิภาคให้ความส าคัญกับการสร้างความแข็งแกร่ง ความคล่องตัว โดยปรับ
กระบวนการการท างาน โครงสรา้งและการก ากบัดแูล ทัง้ทรพัยากรบคุคล ระบบไอทีและบรกิารขัน้
สงู เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลง การมีส่วนรว่มอยา่งกวา้งขวางและเกิดความมั่นใจ
ในระยะยาว ด้วยการสรา้งวัฒนธรรมชิงบวก ประกอบด้วย การเคารพ ความซ่ือสัตย์ ความ
ทะเยอทะยาน ความเป็นเลิศ การเช่ือมตอ่ ความหลากหลาย การรวมเป็นหนึ่ง และความเป็นธรรม 
ดงัภาพประกอบ 25 

 

 

ภาพประกอบ 25 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง 
ดา้นการบริหารจดัการในการบรหิารงาน 
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5.3 การบริหารจดัการบุคลากร พบว่า มหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความเป็นเมืองในออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา มุ่งเน้นการรักษาบริหารบุคลากรท่ีมีขีด
ความสามารถสงูอยา่งเป็นระบบตัง้แตก่ารสรรหา การรกัษา การพฒันา ใหมี้ความสามารถสงู สว่น
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในอาหรบัใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความ
ผกูพนั ดงัภาพประกอบ 26 

 

 

ภาพประกอบ 26 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง 
ดา้นการบริหารจดัการในการบรหิารจดัการบคุลากร 
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5.4 การมีส่วนรว่มกบัชมุชน สงัคม สถานประกอบการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
พบว่า มหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองในทุกภูมิภาคให้มุ่งเนน้การสรา้ง
ความเขม้แข็งใหก้ับชุมชนดา้นวิชาการโดยใชชุ้มชนการเรียนรูท้ั่วทัง้มหาวิทยาลยัแบบมีส่วนร่วม
แนวกวา้งและรกัษาความสัมพันธ์กับชุมชนในเขตเมือง ผู้ประกอบการ ผูบ้ริหารเมือง ในฐานะ
พนัธมิตรเชิงกลยทุธบ์นพืน้ฐานของผลประโยชนร์ว่มกัน เพ่ือเพิ่มโอกาสท่ีดีขึน้ส  าหรบัผูเ้รียน ช่วย
ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงใหส้ถาบนั ดงัภาพประกอบ 27 
 

 

ภาพประกอบ 27 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง 
ดา้นการบริหารจดัการในการมีสว่นรว่มกบัชมุชน สงัคม สถานประกอบการทัง้ภาครฐัและ

ภาคเอกชน 
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5.5 ความยั่งยืน พบว่า มหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง
ในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา ยึดมั่นความยั่งยืนเป็นหวัใจหลกัของมหาวิทยาลยัผ่าน
การจดัการทรพัยากรเพ่ือสรา้งคณุค่าระยะยาวทัง้การเติบโตดา้นรายไดอ้ย่างมั่นคงรวมทัง้สรา้ง
รายไดท่ี้มิใชร่ายไดห้ลกัเพิ่มเตมิ ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ดงัภาพประกอบ 28 
 

 

ภาพประกอบ 28 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง 
ดา้นการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัความยั่งยืน 
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5.6 ธรรมาภิบาล พบว่า มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง
ในเอเชีย ออสเตรเลีย และยโุรป ใหมุ้่งเนน้ส่งเสริมการก ากับดแูลท่ีมีประสิทธิภาพและการจดัการ
อย่างเป็นระบบ มีเหตผุล ตลอดจนมุ่งมั่นตอ่ความเสมอภาค ความยุติธรรมทางสงัคม และความ
รบัผิดชอบตอ่สาธารณะ ดงัภาพประกอบ 29 
 

 

ภาพประกอบ 29 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมือง 
ดา้นการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัธรรมาภิบาล 
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5.7 การบริหารหลักสูตร พบว่า มหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความ
เป็นเมืองในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา มุ่งเน้นหลักสูตรนานาชาติท่ี มีคุณภาพ 
องคค์วามรูใ้หม่ และมีความเป็นสหวิทยาการโดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนสากลและการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต เพ่ือดงึดดูผูเ้รียนตา่งชาตแิละสรา้งบรบิทระหวา่งประเทศ ดงัภาพประกอบ 30 

 

 

ภาพประกอบ 30 แนวคิดกลยทุธข์องมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมือง 
ดา้นการบริหารจดัการในการบรหิารหลกัสตูร 

 
สรุปไดว้่า มหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองในทุกภูมิภาคให้

มุ่งเนน้การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนดา้นวิชาการโดยใชชุ้มชนการเรียนรูท้ั่วทัง้มหาวิทยาลยั
แบบมีส่วนร่วมแนวกว้าง ยึดมั่นความยั่ งยืนเป็นหัวใจหลักของมหาวิทยาลัยผ่านการจัดการ
ทรพัยากรเพ่ือสรา้งคณุคา่ระยะยาว มุง่เนน้สง่เสรมิการก ากบัดแูลท่ีมีประสิทธิภาพและการจดัการ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือส่งมอบประสบการณก์ารเรียนรูแ้บบใหม่และมีนวตักรรม ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วน
รว่มผ่านสภาพแวดลอ้มการเรียนรูท่ี้ยืดหยุ่น บรูณาการ พรอ้มสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นวิชาการ
ระดบัโลก และผสมผสานระหว่างการวิจยัท่ีมีผลกระทบสงู เกิดองคค์วามรูใ้หม่ และการเรียนรูเ้ขา้
ดว้ยกนั มีความเป็นสหวิทยาการโดยใชแ้นวคดิหอ้งเรียนสากลและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
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การศกึษา - อบรม

ผูเ้รยีนรูต้ลอดชีวติใน

ฐานะผูน้  าระดบัโลก

เสนอหลกัสตูร

นานาชาตทิี่มี

คณุภาพโดยใช้

แนวคดิหอ้งเรยีนสากล

ความเป็นเลศิ ความรู ้

ใหม ่(หลกัสตูร) และ

ความเป็นสหวทิยาการ

แนวคิดกลยุทธ์

เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกา
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1.2 ผ ล ก ารศึ ก ษ าอน าค ตภ าพ ขอ งม ห าวิ ท ย า ลั ย แห่ ง เมื อ งส าห รับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยการสมัภาษณ ์แบง่เป็น 
4 กลุ่ม ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิดา้นการพฒันาการศกึษา จ านวน 5 คน ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 
จ านวน 4 คน ผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษหรือผูแ้ทน จ านวน 6 คน ผู้น  า
ชมุชน หรือสมาชิกของชมุชน จ านวน 4 คน รวมจ านวน 19 คน พบวา่ มีผลการศกึษา ดงัตาราง 4 

ตาราง 4 ผลการศกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

อนาคตภาพ ความถี ่ ร้อยละ 
ด้านผลลัพธผู้์เรียน   
- มีคณุลกัษณะและทกัษะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเมืองและ
แผนการพฒันาเมือง 

13 68.42 

- มีองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกบัชมุชนเมืองและมหานคร สามารถเขา้ถึง เขา้ใจ 
และปฏิบตัไิด ้

7 36.84 

- เป็นนกัปฏิบตัสิามารถท างานใหก้บัเมืองหรือรว่มกบัภาคสว่นอ่ืนใหเ้กิด
การแกไ้ขปัญหาของเมืองได ้

4 21.05 

- มีทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ทัง้ในดา้นความรูข้ัน้พืน้ฐาน 
ขีดความสามารถ และคณุลกัษณะเฉพาะ 

1 5.26 

- เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งมีความกลา้หาญทางจรยิธรรมรูถ้กู รูผ้ิด 1 5.26 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

อนาคตภาพ ความถี ่ ร้อยละ 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
- โจทยก์ารวิจยัมาจากเมืองเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของชมุชนและ
สงัคมโดยมุง่เนน้กรอบแนวคิดในการวิจยัและนวตักรรมไปท่ีปัญหาของ
เมือง 

15  78.95  

- งานวิจยัตอ้งมีผลกระทบสงูในวงกวา้งทัง้ในลกัษณะเชิงพืน้ท่ี 
(Area-based Research) ทัง้ระดบัชมุชน ระดบัเมือง และระดบัประเทศ 

3  15.79  

- งานวิจยัตอ้งด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็ (Speed) เพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิด
ประโยชนก์บัชมุชนและสงัคมไดท้นัเวลา 

1  5.26  

- สรา้งองคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการเมืองในทกุ ๆ ดา้นเช่ือมโยงกนั 
ใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัชมุชนและสงัคม 

5  26.32  

- บรูณาการความรว่มมือของบคุลากรหลายศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนัเพ่ือไปช่วย
แกปั้ญหาของเมืองตามแผนการพฒันาเมือง 

1  5.26  

- สรา้งงานวิจยัใหเ้ป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีส าหรบัการพฒันาเมือง 2  10.53  
- เมืองเป็นหอ้งทดลองขนาดใหญ่ (Living Lab) และเม่ือการวิจยัส าเรจ็แลว้ 
เมืองและภาคเอกชนจะเป็นผูน้  าไปขยายผลตอ่ไป 

2  10.53  

ด้านการบริการวิชาการ   
- สรา้งความรว่มมือระหวา่งมหาวิทยาลยั เมือง ภาคเอกชน และชมุชน 
ในลกัษณะพนัธมิตร (Partnership) โดยมหาวิทยาลยัเป็นแหลง่องคค์วามรู้
และการวิจยั (Wisdom Tank) 

1  5.26  

- บรูณาการความรว่มมือระหวา่งมหาวิทยาลยัและชมุชนใหเ้กิดผล
ประโยชนร์ว่มกนั เชน่ มหาวิทยาลยัถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นการพฒันา
ชมุชนและใหช้มุชนเป็นแหล่งเรียนรูท้ัง้การเรียนการสอนและการวิจยั 
เป็นตน้ 

6  31.58  

- สนบัสนนุชมุชนโดยรอบท่ีตัง้ของสถาบนัในดา้นการศกึษา สขุภาพ 
คณุภาพชีวิต สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

5  26.32  
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ตาราง 4 (ตอ่) 

อนาคตภาพ ความถี ่ ร้อยละ 
- มหาวิทยาลยัตอ้งท าหนา้ท่ีอบรมฝีมือ (Reskill / Upskill) เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพรอ้มใหก้บัคนเมืองและสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาเมือง 

5  26.32  

- ใหบ้ริการทางวิชาการอย่างตอ่เน่ืองโดยค านงึถึงความส าเรจ็ในการพฒันา
ชมุชนในระยะยาว 

1  5.26  

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
- สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัเมือง โดยน าศลิปวฒันธรรมมาเช่ือมโยงกบัการ
ทอ่งเท่ียวไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิตท าใหเ้กิดเศรษฐกิจชมุชน 

2 10.53 

- จดัเก็บองคค์วามรูช้มุชนในดา้นแหลง่ประวตัิศาสตร ์ศลิปวฒันธรรม โดย
จดัท าเป็นฐานขอ้มลู และเผยแพรข่อ้มลูของชมุชนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส  ์

4 21.05 

- ผลิตบคุลากรใหมี้ความรูเ้ช่ียวชาญในขัน้ท่ีจะรกัษาอนรุกัษ ์
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยได ้

3 15.79 

- ใชศ้ลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในบรบิทของเมืองนัน้เป็นส่ือในการเช่ือมโยงให้
สมาชิกในชมุชนมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชน 

1 5.26 

ด้านการบริหารจัดการ   
- การบรหิารจดัการแบบยืดหยุน่สงู (High Flexible Management) มีความ
คลอ่งตวั ไมย่ึดติดกบัระบบราชการ เพ่ือรองรบัพลวตัการเปล่ียนแปลง 

10 52.63 

- โครงสรา้งการบรหิารแบบมีสว่นรว่มระหวา่งสถาบนั ภาคเอกชน และภาค
ชมุชนสงัคม โดยเปิดโอกาสใหค้นในเมืองนัน้มีสว่นรว่มตัง้แตต่น้ทางถึง
ปลายทาง 

5 26.32 

- โครงสรา้งการบรหิารงานกระชบั มีล าดบัชัน้ในการบงัคบับญัชานอ้ย 
คลอ่งตวัในการบริหารจดัการทรพัยากรใหร้องรบัการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสรา้งของชมุชนเมืองในอนาคต 

1 5.26 

- บรหิารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลเพื่อสรา้งคณุคา่ใหก้บัชมุชนและ
สงัคมในระยะยาว 

2 10.53 

 



  107 

ตาราง 4 (ตอ่) 

อนาคตภาพ ความถี ่ ร้อยละ 
- การบรหิารตามแนวทางเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ี
เป็นเลิศ 

1 5.26 

- สง่เสรมิบคุลากรใหมี้คณุภาพ มีความสามารถในการสรา้งทกัษะในการ
เรียนรูใ้หก้บันิสิตนกัศกึษาเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

1 5.26 

- สนบัสนนุใหบ้คุลากรเขา้ถึงชมุชนผา่นการเรียนการสอน การวิจยั และการ
บรกิารวิชาการ 

4 21.05 

- บคุลากรตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก มีความรูล้กึ รูก้วา้ง 
และรูเ้ช่ือมโยงเชิงสงัคม 

1 5.26 

- บคุลากรมีแนวคิดในการตอบสนองความตอ้งการของหนว่ยงานก ากบั
ดแูล 

1 5.26 

- จดัการหลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุน่โดยสอดแทรกเนือ้หาในบรบิทเชิงพืน้ท่ี 
ชมุชนเมือง หรือภมูิภาคนัน้ รองรบัคนท่ีทกุเพศทกุวยัในลกัษณะหลกัสตูร
ปรญิญาและประกาศนียบตัร (Degree และ Non-degree program) 

2 10.53 

- จดัการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาเนน้เรื่องเมืองการบริหารจดัการเมือง 
การจดัการในเรื่องถ่ินท่ีอยู ่สภาพแวดลอ้ม คมนาคม สาธารณปูโภค 

4 21.05 

- จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
เนน้การเรียนรูท้างทฤษฎีไปพรอ้ม ๆ กบัการปฏิบตัใินพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของเมือง 

1 5.26 

แนวโน้มใดทีส่ าคัญทีค่วรน ามาพจิารณาและใช้ให้เกิดประโยชนใ์น
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพเิศษไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองด้านการบริหารจัดการ 

  

- การเรียนการสอนจงึตอ้งเปล่ียนแปลงไปจากการสอนหนา้ชัน้ไปเป็นแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) 

1 5.26 

- ปรบักรอบแนวคิดในการออกแบบหลกัสตูรใหเ้กิดการบรูณาการและสรา้ง
หลกัสตูรใหม ่ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัอนาคต 

1 5.26 

- ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและสขุภาพ 1 5.26 

 



  108 

ตาราง 4 (ตอ่) 

อนาคตภาพ ความถี ่ ร้อยละ 
- มหาวิทยาลยัก าลงัจะมีบทบาทลดลง หรือเป็น Sunset Industry 
อยา่งรวดเรว็ จงึตอ้งเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ดว้ยระบบการศกึษาใหม ่ๆ 

1 5.26 

- เมืองจะเขา้มามีบทบาทในการก าหนดเปา้หมาย ทิศทาง ของสถาบนั 1 5.26 
- การเขา้สู่ยคุดจิิตอลท่ีความตอ้งการของคนรุน่ใหมเ่ปล่ียนแปลงไป รวมทัง้
โครงสรา้งประชากรปรบัเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ 

1 5.26 

ความท้าทายใดทีส่ าคัญที่สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษต้องด าเนินการในอนาคตให้บรรลุ
วัตถุประสงคก์ารเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมือง 

  

- การปรบัเปล่ียนบทบาทของผูบ้รหิารการศกึษาจากผูก้  ากบัดแูล 
(Regulator) มาเป็นผูอ้  านวยการ (Facilitator) หรือ ผูส้นบัสนนุ (Enabler) 

1 5.26 

- สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งปรบัตวัใหเ้ปล่ียนแปลงไปตามโลกท่ีเปล่ียนแปลง
ไป เชน่ จ  านวนนกัศกึษาลดลง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
การขยายตวัของเมือง เป็นตน้ 

2 10.53 

- สรา้งผลงานท่ีมีความคุม้คา่อยา่งชดัเจนใหเ้กิดการยอมรบัจากหนว่ยงาน
ท่ีก ากบัดแูลและชมุชน 

5 26.32 

- ความอยูร่อด สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งสรา้ง Model ใหม ่ๆ เพ่ือใหอ้ยูร่อด
ในสภาวการณปั์จจบุนั เพ่ือสรา้งสถานะการเงินใหม้ั่นคงเพ่ือลดการพึ่งพิง
งบประมาณจากเมือง 

2 10.53 

- สรา้งตน้แบบการบรหิารจดัการส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชม้หาวิทยาลยัอ่ืน ๆ 

1 5.26 

- การเปล่ียนแนวคิด (Mindset) ของผูน้  าระดบัสงู กรรมการสภาสถาบนั 
และบคุลากร ในการพฒันาใหต้อบสนองความตอ้งการของหนว่ยงานก ากบั
ดแูล 

1 5.26 

- การบรหิารท่ียงัเป็นระบบราชการ 1 5.26 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

อนาคตภาพ ความถี ่ ร้อยละ 
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบ
พเิศษต้องมีความช านาญเร่ืองใดบ้างเพือ่ให้บรรลุผลส าเร็จการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งเมือง 

  

- เป็นสถาบนัท่ีมีองคค์วามรูท่ี้สนบัสนนุการพฒันาเมืองและมีความ
เช่ียวชาญในแตล่ะพืน้ท่ี 

3 15.79 

- มีแนวทางการบริหารจดัการเมืองท่ีดี (Best Practice) ในทกุ ๆ ดา้น 2 10.53 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียจ านวน 19 

ทา่น ตามมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ.2561 ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้น
การวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้น
การบรหิารจดัการ มีประเด็นท่ีนา่สนใจในแตล่ะดา้นโดยคดัเลือกจากคะแนนท่ีมีความถ่ีสงูในแตล่ะ
ดา้น ดงันี ้

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน พบว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษควรพัฒนาผูเ้รียนในดา้น
วิชาการและทกัษะเพื่อสนบัสนนุความเป็นมหาวิทยาลยัแหง่เมือง ดงันี ้1) มีคณุลกัษณะและทกัษะ
ของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของเมืองและแผนการพัฒนาเมือง รอ้ยละ 68.42 2) มี
องคค์วามรูท่ี้เก่ียวกับชมุชนเมืองและมหานคร สามารถเขา้ถึง เขา้ใจ และปฏิบตัิได้ รอ้ยละ 36.84 
และ 3) เป็นนักปฏิบตัิสามารถท างานใหก้ับเมืองหรือร่วมกับภาคส่วนอ่ืนใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหา
ของเมืองได ้รอ้ยละ 21.05 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นเมืองในเอเชียมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถของผู้เรียน เป็นผู้ประกอบการ 
เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองในออสเตรเลีย ยุโรป และ
อเมริกา มุ่งเน้นคุณภาพของบัณฑิต การพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีประสบการณ์  การเป็น
ผูป้ระกอบการ การมีงานท า เพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิตและตอบสนองความตอ้งการของ
เมืองในการพฒันาทัง้มิตเิศรษฐกิจและมิตสิงัคม 

2. ดา้นการวิจยัและนวตักรรม พบวา่ อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบั
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรมุ่งสรา้งงานวิจัยและ
นวตักรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสงัคม ดงันี ้1) โจทยก์ารวิจยัมาจากเมืองเพ่ือตอบโจทย์
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ความตอ้งการของชุมชนและสงัคมโดยมุ่งเนน้กรอบแนวคิดในการวิจยัและนวตักรรมไปท่ีปัญหา
ของเมือง รอ้ยละ 78.95 2) สรา้งองคค์วามรูใ้นการบริหารจดัการเมืองในทุก ๆ ดา้น เช่ือมโยงกัน 
ใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัชมุชนและสงัคม รอ้ยละ 26.32 และ 3) งานวิจยัตอ้ง
มีผลกระทบสงูในวงกวา้งทัง้ในลกัษณะเชิงพืน้ท่ี (Area-based Research) ทัง้ระดบัชมุชน ระดบั
เมือง และระดบัประเทศ รอ้ยละ 15.79 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ี
เก่ียวข้องกับความเป็นเมืองในยุโรปท่ีให้ความส าคัญกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
สถาบนัอดุมศกึษาและอตุสาหกรรมทัง้ในระดบัทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ และเป็นท่ีน่าสนใจว่า
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในทกุภูมิภาคตา่งมุ่งเนน้สรา้งงานวิจยัท่ีมี
ผลกระทบสงู เกิดองคค์วามรูใ้หม ่เพ่ือชว่ยในการเปล่ียนแปลงในระดบัโลก 

3. ดา้นการบริการวิชาการ พบว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบั
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษควรบริการวิชาการและ
ปฏิบัติการถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พ่ือส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดังนี ้1) บูรณาการความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวิทยาลยัและชมุชนใหเ้กิดผลประโยชนร์ว่มกนั เช่น มหาวิทยาลยัถ่ายทอดองคค์วามรู้
ในการพฒันาชมุชนและใหช้มุชนเป็นแหลง่เรียนรูท้ัง้การเรียนการสอนและการวิจยั เป็นตน้ รอ้ยละ 
31.58 2) สนบัสนุนชุมชนโดยรอบท่ีตัง้ของสถาบนัในดา้นการศึกษา สุขภาพ คณุภาพชีวิต สงัคม 
และสิ่งแวดลอ้ม รอ้ยละ 26.32 และ 3) ท าหนา้ท่ีอบรมฝีมือ (Reskill / Upskill) เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพรอ้มให้กับคนเมืองและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมือง รอ้ยละ 26.32 ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในยโุรปใหค้วามส าคญั
กับการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ขยายขอบเขตการบริการวิชาการให้ชุมชนมีความพรอ้มใน
อนาคต ผสานวิธีสหวิทยาการแบบมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการวิจัยกับชุมชนเพ่ือให้
เกิดผลประโยชนท่ี์ส าคญัรว่มกนั 

4. ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย พบว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่ง
เมืองส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษควรมีแนว
ทางการการสืบสานศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย ดงันี ้1) จัดเก็บองคค์วามรูชุ้มชนในดา้น
แหลง่ประวตัศิาสตร ์ศลิปวฒันธรรม โดยจดัท าเป็นฐานขอ้มลู และเผยแพรข่อ้มลูของชมุชนผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รอ้ยละ 21.05 2) ผลิตบุคลากรให้มีความรูเ้ช่ียวชาญในขั้นท่ีจะรักษา
อนรุกัษ ์ศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยได้ รอ้ยละ 15.79 และ 3) สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บั
เมือง โดยน าศิลปวฒันธรรมมาเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวไปสู่การพัฒนาคณุภาพชีวิตท าใหเ้ กิด
เศรษฐกิจชมุชน รอ้ยละ 10.53 ซึ่งแตกตา่งจากมหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็น
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เมืองในทกุภูมิภาคท่ีไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัศิลปวฒันธรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากมีเพียงมหาวิทยาลยั 
1 แห่งในเอเชีย คือ มหาวิทยาลยัจีนแห่งฮ่องกงเท่านัน้ท่ีมีแนวคิดกลยทุธด์า้นศิลปวฒันธรรม โดย
มุ่งเนน้การสรา้งความผกูพนักับชมุชนโดยการมีส่วนรว่มและยอมรบัในวฒันธรรมและประเพณีท่ี
โดดเดน่ 

5. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรมีการบริหารงานใหเ้กิด
ความยั่ งยืน ดังนี ้ 1) บริหารจัดการแบบยืดหยุ่นสูง  (High Flexible Management) มีความ
คล่องตัว ไม่ยึดติดกับระบบราชการ เพ่ือรองรับพลวัตการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 52.63 2) มี
โครงสรา้งการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถาบนั ภาคเอกชน และภาคชุมชนสังคม โดยเปิด
โอกาสให้คนในเมืองนั้นมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ร้อยละ 26.32 3) สนับสนุนให้
บุคลากรเขา้ถึงชุมชนผ่านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ รอ้ยละ 21.05 และ 
4) จดัการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาเนน้เรื่องเมืองการบรหิารจดัการเมือง การจดัการในเรื่ องถ่ิน
ท่ีอยู่ สภาพแวดล้อม คมนาคม สาธารณูปโภค รอ้ยละ 21.05 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในทกุภมูิภาคมุง่เนน้ส่งเสริมการก ากบัดแูล
ท่ีมีประสิทธิภาพและการจดัการอย่างเป็นระบบ ความคล่องตวั โดยปรบักระบวนการการท างาน 
โครงสรา้งและการก ากบัดแูล 

นอกจากนีย้ังสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวโน้ม ความท้าทาย และ
ความช านาญ เพ่ือใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดงันี ้

1. แนวโน้ม ท่ีส าคัญ  พบว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรน ามาพิจารณาและใชใ้ห้
เกิดประโยชน ์ดงันี ้1) ความก้าวหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ รอ้ยละ 5.26 2) 
มหาวิทยาลัยก าลังจะมีบทบาทลดลงอย่างรวดเร็ว จึงตอ้งเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วดว้ยระบบ
การศกึษาใหม่ ๆ รอ้ยละ 5.26 3) ปรบักรอบแนวคิดในการออกแบบหลกัสตูรใหเ้กิดการบรูณาการ
และสรา้งหลกัสูตรใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกับอนาคต รอ้ยละ 5.26 และ 4) การเรียนการสอนจึงตอ้ง
เปล่ียนแปลงไปจากการสอนหนา้ชัน้ไปเป็นแบบผสมผสาน (Blended Learning) รอ้ยละ 5.26 

2. ความท้าทายท่ีส าคัญ พบว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษตอ้งด าเนินการในอนาคตให้
บรรลวุตัถปุระสงคก์ารเป็นมหาวิทยาลยัแหง่เมือง ดงันี ้1) สรา้งผลงานท่ีมีความคุม้คา่อยา่งชดัเจน
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ใหเ้กิดการยอมรบัจากหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลและชุมชน รอ้ยละ 26.32 2) ปรบัตวัใหเ้ปล่ียนแปลง
ไปตามโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น จ านวนนักศึกษาลดลง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การ
ขยายตวัของเมือง เป็นตน้ รอ้ยละ 10.53 และ 3) สรา้งรูปแบบ ( Model) ใหม่ ๆ เพ่ือใหอ้ยู่รอดใน
สภาวการณปั์จจบุนั เพ่ือสรา้งสถานะการเงินใหม้ั่นคงเพ่ือลดการพึ่งพิงงบประมาณจากเมือง รอ้ย
ละ 10.53 

3. ความช านาญ  พบว่า  อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่ ง เมื องส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษตอ้งมีความช านาญหลาย
ดา้นเพ่ือใหบ้รรลุผลส าเร็จการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมือง ดงันี ้1) มีองคค์วามรูท่ี้สนับสนุนการ
พฒันาเมืองและมีความเช่ียวชาญในแต่ละพืน้ท่ี รอ้ยละ 15.79 และ 2) มีแนวทางการบริหารจัด
การเมืองท่ีดี (Best Practice) ในทกุ ๆ ดา้น รอ้ยละ 10.53 

 
1.3 ผลการวิเคราะหแ์นวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพของมหาวิทยาลัย

แห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 
การวิเคราะหอ์นาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษรอบท่ี 2 (EDFR รอบท่ี 2) ผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีไดร้บัจากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรา้งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่ออนาคตภาพ
มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert’s Rating Scale) 
(Likert, 1932) น ากลบัไปใหผู้ท้รงคณุวุฒิและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มเดิมแสดงความคิดเห็น โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical 
Feedbacks) เป็นของกลุ่ม โดยแสดงค่ามัธยฐานของกลุ่ม และค าตอบเดิมของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือ
ยืนยันค าตอบความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเป็นความเห็นพ้องตอ้งกัน 
(Consensus) ดงันี ้
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ตาราง 5 แนวโนม้ความเป็นไปไดข้องอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน 

อนาคตภาพ ค่า 
มัธยฐาน 

ความ
เหมาะสม 

Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

ด้านผลลัพธผู้์เรียน     
- มีคณุลกัษณะและทกัษะสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของเมืองและแผนการพฒันา
เมือง 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- มีองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกบัชมุชนเมืองและ
มหานคร สามารถเขา้ถึง เขา้ใจ และปฏิบตัิ
ได ้

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- เป็นนกัปฏิบตัสิามารถท างานใหก้บัเมือง
หรือรว่มกบัภาคสว่นอ่ืนใหเ้กิดการแกไ้ข
ปัญหาของเมืองได ้

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- มีทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ทัง้ใน
ดา้นความรูข้ัน้พืน้ฐาน ขีดความสามารถ 
และคณุลกัษณะเฉพาะ 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งมีความกลา้หาญ
ทางจรยิธรรมรูถ้กู รูผ้ิด 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตาราง 5 แสดงว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาใน

ก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ท่ีผูท้รงคณุวฒุิและผูมี้ส่วนได้
สว่นเสียมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั (Q3-Q1 ≤ 1.50) และมีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก
ท่ีสุด (Median ≥ 4.51) ทัง้หมด ไดแ้ก่ มีคุณลักษณะและทักษะสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
เมืองและแผนการพัฒนาเมือง มีองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกับชุมชนเมืองและมหานคร สามารถเขา้ถึง 
เขา้ใจ และปฏิบตัิได ้เป็นนกัปฏิบตัิสามารถท างานใหก้บัเมืองหรือรว่มกบัภาคส่วนอ่ืนใหเ้กิดการ
แก้ไขปัญหาของเมืองได้ มีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ทั้งในดา้นความรูข้ั้นพืน้ฐาน ขีด
ความสามารถ และคณุลกัษณะเฉพาะ เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งมีความกลา้หาญทางจรยิธรรมรูถ้กู รู ้
ผิด โดยผูท้รงคุณวุฒิท่านหนึ่งไดก้ล่าวว่า “ผูเ้รียนนัน้จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการ
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ของเมืองนัน้ ๆ ในอนาคต การไปสู่อนาคตไดจ้ะตอ้งมีปัจจยัของอดีตและรากเหงา้ ถา้อยู่กรุงเทพฯ 
แล้วมาเรียนท่ีน่ี ตอ้งรูเ้รื่องกรุงเทพฯ อย่างลึกซึง้ว่ามีประวตัิศาสตรค์วามเป็นมาอย่างไร มีขอ้ดี
อย่างไร ทรพัยากรมีอะไรบา้ง และเม่ือจบแลว้ ไม่ว่าจะท างานท่ีไหนในเมืองก็ตอ้งท าใหดี้ขึน้ตาม
ยทุธศาสตรข์องเมือง คณุสมบตัขิองผูเ้รียนจงึตอ้งสอดคลอ้งกบัเมือง ตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัเมือง” 

ตาราง 6 แนวโนม้ความเป็นไปไดข้องอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดา้นวิจยัและนวตักรรม 

อนาคตภาพ ค่า 
มัธยฐาน 

ความ
เหมาะสม 

Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

ด้านวิจัยและนวัตกรรม     
- โจทยก์ารวิจยัมาจากเมืองเพ่ือตอบโจทย์
ความตอ้งการของชมุชนและสงัคมโดย
มุง่เนน้กรอบแนวคดิในการวิจยัและ
นวตักรรมไปท่ีปัญหาของเมือง 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- งานวิจยัตอ้งมีผลกระทบสงูในวงกวา้งทัง้
ในลกัษณะเชิงพืน้ท่ี (Area-based 
Research) ทัง้ระดบัชมุชน ระดบัเมือง 
และระดบัประเทศ 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- งานวิจยัตอ้งด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
(Speed) เพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บั
ชมุชนและสงัคมไดท้นัเวลา 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- สรา้งองคค์วามรูใ้นการบรหิารจดั
การเมืองในทกุ ๆ ดา้นเช่ือมโยงกนั ใช้
ประโยชนไ์ดจ้รงิ และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บั
ชมุชนและสงัคม 

5.00 มากท่ีสดุ 0.00 สอดคลอ้ง 

- บรูณาการความรว่มมือของบคุลากร
หลายศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนัเพ่ือไปชว่ย
แกปั้ญหาของเมืองตามแผนการพฒันา
เมือง 

5.00 มากท่ีสดุ 0.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

อนาคตภาพ ค่า 
มัธยฐาน 

ความ
เหมาะสม 

Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

- สรา้งงานวิจยัใหเ้ป็นแนวปฏิบตัท่ีิดี
ส าหรบัการพฒันาเมือง 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- เมืองเป็นหอ้งทดลองขนาดใหญ่ (Living 
Lab) และเม่ือการวิจยัส าเรจ็แลว้ เมืองและ
ภาคเอกชนจะเป็นผูน้  าไปขยายผลตอ่ไป 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตาราง 6 แสดงว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาใน

ก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดา้นวิจยัและนวตักรรม ผูท้รงคณุวฒุิและผูมี้ส่วน
ไดส้่วนเสียมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน (Q3-Q1 ≤ 1.50) และมีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบั
มากท่ีสดุ (Median ≥ 4.51) ทัง้หมด ไดแ้ก่ โจทยก์ารวิจยัมาจากเมืองเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นกรอบแนวคิดในการวิจัยและนวัตกรรมไปท่ีปัญหาของเมือง 
งานวิจยัตอ้งมีผลกระทบสูงในวงกวา้งทัง้ในลกัษณะเชิงพืน้ท่ี (Area-based Research) ทัง้ระดบั
ชุมชน ระดับเมือง และระดับประเทศ งานวิจัยต้องด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว (Speed) เพ่ือ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัชมุชนและสงัคมไดท้นัเวลา สรา้งองคค์วามรูใ้นการบริหารจดัการเมือง
ในทกุ ๆ ดา้นเช่ือมโยงกนั ใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัชมุชนและสงัคม บรูณาการ
ความร่วมมือของบุคลากรหลายศาสตรเ์ข้าดว้ยกันเพ่ือไปช่วยแก้ปัญหาของเมืองตามแผนการ
พฒันาเมือง สรา้งงานวิจยัใหเ้ป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีส าหรบัการพฒันาเมือง เมืองเป็นหอ้งทดลองขนาด
ใหญ่ (Living Lab) และเม่ือการวิจยัส าเร็จแลว้ เมืองและภาคเอกชนจะเป็นผูน้  าไปขยายผลตอ่ไป 
โดยผูท้รงคุณวุฒิท่านหนึ่งไดก้ล่าวว่า “งานวิจัยตอ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการของสังคม เพราะ
ประเทศไทยไม่ไดมี้งบประมาณมากพอในการใหท้นุวิจยักบัทกุคน สองตอ้งมี Impact และสดุทา้ย
ตอ้งเร็ว เพราะในโลกนีถ้า้ไม่มีเรื่องเหล่านีแ้ลว้งานวิจยัเสรจ็ชา้ก็ไดใ้ชป้ระโยชนน์อ้ย ถา้มีเงินจ ากดั
ก็ใหง้านวิจัยตอบโจทย ์3 เรื่องเหล่านี ้ถ้าเป็นเชิงพืน้ท่ี ตอบตอบโจทยก์ับสงัคมไหม จะท าไดเ้ร็ว
ไหม จะเสร็จไหม เห็นผลไหม เห็นผลปีนีไ้หม เห็นผลปีหนา้ไหม” และผูท้รงคณุวฒุิอีกท่านหนึ่งได้
กล่าวว่า “ถือว่าเป็นวาระแห่งเมือง ตอ้งวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาของเมืองเป็นโจทยปั์ญหาของเมืองเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาของเมือง รวมไปถึงเรื่องทรพัยส์ินทางปัญญา การสรา้งเทคโนโลยีนวตักรรมจะตอ้ง fit 
for เมือง” 
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ตาราง 7 แนวโนม้ความเป็นไปไดข้องอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดา้นการบรกิารวิชาการ 

อนาคตภาพ ค่า 
มัธยฐาน 

ความ
เหมาะสม 

Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

ด้านการบริการวิชาการ     
- สรา้งความรว่มมือระหวา่งมหาวิทยาลยั 
เมือง ภาคเอกชน และชมุชน ในลกัษณะ
พนัธมิตร (Partnership) โดยมหาวิทยาลยั
เป็นแหลง่องคค์วามรูแ้ละการวิจยั 
(Wisdom Tank) 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- บรูณาการความรว่มมือระหวา่ง
มหาวิทยาลยัและชมุชนใหเ้กิดผลประโยชน์
รว่มกนั เชน่ มหาวิทยาลยัถ่ายทอดองค์
ความรูใ้นการพฒันาชมุชนและใหช้มุชน
เป็นแหลง่เรียนรูท้ัง้การเรียนการสอนและ
การวิจยั เป็นตน้ 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- สนบัสนนุชมุชนโดยรอบท่ีตัง้ของสถาบนั
ในดา้นการศกึษา สขุภาพ คณุภาพชีวิต 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- มหาวิทยาลยัตอ้งท าหนา้ท่ีอบรมฝีมือ 
(Reskill / Upskill) เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพรอ้มใหก้บัคนเมืองและสอดคลอ้ง
กบัแผนการพฒันาเมือง 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- ใหบ้ริการทางวิชาการอย่างตอ่เน่ืองโดย
ค านงึถึงความส าเรจ็ในการพฒันาชมุชนใน
ระยะยาว 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 
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จากตาราง 7 แสดงว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาใน
ก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดา้นการบริการวิชาการ ผูท้รงคณุวฒุิและผูมี้ส่วน
ไดส้่วนเสียมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน (Q3-Q1 ≤ 1.50) และมีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบั
มากท่ีสุด (Median ≥ 4.51) ทั้งหมด ได้แก่  สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เมือง 
ภาคเอกชน และชมุชน ในลกัษณะพนัธมิตร (Partnership) โดยมหาวิทยาลยัเป็นแหลง่องคค์วามรู้
และการวิจยั (Wisdom Tank) บูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัและชุมชนใหเ้กิดผล
ประโยชนร์่วมกัน เช่น มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นการพัฒนาชุมชนและใหชุ้มชนเป็น
แหล่งเรียนรูท้ัง้การเรียนการสอนและการวิจยั เป็นตน้ สนบัสนนุชมุชนโดยรอบท่ีตัง้ของสถาบนัใน
ดา้นการศกึษา สขุภาพ คณุภาพชีวิต สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัตอ้งท าหนา้ท่ีอบรมฝีมือ 
(Reskill / Upskill) เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มใหก้บัคนเมืองและสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันา
เมือง ใหบ้รกิารทางวิชาการอย่างตอ่เน่ืองโดยค านึงถึงความส าเร็จในการพฒันาชมุชนในระยะยาว 
โดยผูท้รงคณุวฒุิท่านหนึ่งไดก้ล่าวว่า “จะตอ้งเป็น Partner กบัภาคเอกชน ทอ้งถ่ิน คือภาคเอกชน 
ทอ้งถ่ิน กบัเมือง จะตอ้งท างานรว่มกนั แลว้บอกว่าตอ้งการความรูอ้ะไรจากมหาวิทยาลยั เช่น ใช้
เมืองเป็น Living Lab เม่ือส าเร็จก็ขยายออกไปในชมุชนรอบ ๆ หรือ พฒันาคนเมืองในสิ่งท่ีมีความ
จ าเป็นกบัยทุธศาสตรเ์มือง” 

ตาราง 8 แนวโนม้ความเป็นไปไดข้องอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

อนาคตภาพ ค่า 
มัธยฐาน 

ความ
เหมาะสม 

Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย     
- สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัเมือง โดยน า
ศลิปวฒันธรรมมาเช่ือมโยงกบัการ
ทอ่งเท่ียวไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิตท า
ใหเ้กิดเศรษฐกิจชมุชน 

5.00 มากท่ีสดุ 0.00 สอดคลอ้ง 

- จดัเก็บองคค์วามรูช้มุชนในดา้นแหลง่
ประวตัิศาสตร ์ศลิปวฒันธรรม โดยจดัท า
เป็นฐานขอ้มลู และเผยแพรข่อ้มลูของ
ชมุชนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

อนาคตภาพ ค่า 
มัธยฐาน 

ความ
เหมาะสม 

Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

- ผลิตบคุลากรใหมี้ความรูเ้ช่ียวชาญในขัน้
ท่ีจะรกัษาอนรุกัษ ์ศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
และความเป็นไทยได ้

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- ใชศ้ลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในบรบิทของ
เมืองนัน้เป็นส่ือในการเช่ือมโยงใหส้มาชิก
ในชมุชนมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชน 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตาราง 8 แสดงว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาใน

ก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิ เศษ  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ผูท้รงคณุวฒุิและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั (Q3-Q1 ≤ 1.50) และมีแนวโนม้
ความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด (Median ≥ 4.51) ได้แก่ สรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับเมือง โดยน า
ศลิปวฒันธรรมมาเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิตท าใหเ้กิดเศรษฐกิจชมุชน 
จดัเก็บองคค์วามรูช้มุชนในดา้นแหลง่ประวตัิศาสตร ์ศิลปวฒันธรรม โดยจดัท าเป็นฐานขอ้มลู และ
เผยแพรข่อ้มลูของชมุชนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผลิตบคุลากรใหมี้ความรูเ้ช่ียวชาญในขัน้ท่ีจะรกัษา
อนรุกัษ์ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยได ้โดยผูท้รงคณุวฒุิท่านหนึ่งไดก้ล่าวว่า “เรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยก็จะคล้าย ๆ กัน จะลงไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต จะมี
หน่วยงานเหมือนกบับริการทางวิชาการมาท าหนา้ท่ีนี ้เนน้เรื่องการท่องเท่ียว การสรา้งรายไดม้าก
ขึน้ จะโยงไปท่ีเศรษฐกิจ” ส่วนแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก (Median ≥ 3.51) คือ ใช้
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในบริบทของเมืองนัน้เป็นส่ือในการเช่ือมโยงใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วนรว่ม
ในการพฒันาชมุชน 
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ตาราง 9 แนวโนม้ความเป็นไปไดข้องอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดา้นการบรหิารจดัการ 

อนาคตภาพ ค่า 
มัธยฐาน 

ความ
เหมาะสม 

Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

- การบรหิารจดัการแบบยืดหยุน่สงู (High 
Flexible Management) มีความคล่องตวั 
ไมย่ดึติดกบัระบบราชการ เพ่ือรองรบั
พลวตัการเปล่ียนแปลง 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- โครงสรา้งการบรหิารแบบมีสว่นรว่ม
ระหวา่งสถาบนั ภาคเอกชน และภาค
ชมุชนสงัคม โดยเปิดโอกาสใหค้นในเมือง
นัน้มีสว่นรว่มตัง้แตต่น้ทางถึงปลายทาง 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- โครงสรา้งการบรหิารงานกระชบั มีล าดบั
ชัน้ในการบงัคบับญัชานอ้ย คลอ่งตวัใน
การบริหารจดัการทรพัยากรใหร้องรบัการ
เปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งของชมุชนเมือง
ในอนาคต 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- บรหิารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล
เพ่ือสรา้งคณุคา่ใหก้บัชมุชนและสงัคมใน
ระยะยาว 

5.00 มากท่ีสดุ 0.00 สอดคลอ้ง 

- การบรหิารตามแนวทางเกณฑค์ณุภาพ
การศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอ้ง 

- สง่เสรมิบคุลากรใหมี้คณุภาพ มี
ความสามารถในการสรา้งทกัษะในการ
เรียนรูใ้หก้บันิสิตนกัศกึษาเพ่ือใหเ้กิดการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

อนาคตภาพ ค่า 
มัธยฐาน 

ความ
เหมาะสม 

Q3-Q1 ความ
สอดคล้อง 

- สนบัสนนุใหบ้คุลากรเขา้ถึงชมุชนผา่น
การเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ
วิชาการ 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- บคุลากรตอ้งไดร้บัการยอมรบัจาก
ภายนอก มีความรูล้กึ รูก้วา้ง และรู ้
เช่ือมโยงเชิงสงัคม 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- บคุลากรมีแนวคิดในการตอบสนองความ
ตอ้งการของหน่วยงานก ากบัดแูล 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- จดัการหลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุน่โดย
สอดแทรกเนือ้หาในบรบิทเชิงพืน้ท่ี ชมุชน
เมือง หรือภมูิภาคนัน้ รองรบัคนท่ีทกุเพศ
ทกุวยัในลกัษณะหลกัสตูรปริญญาและ
ประกาศนียบตัร (Degree และ Non-
degree program) 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- จดัการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาเนน้
เรื่องเมืองการบรหิารจดัการเมือง การ
จดัการในเรื่องถ่ินท่ีอยู่ สภาพแวดลอ้ม 
คมนาคม สาธารณูปโภค 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

- จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย เนน้
การเรียนรูท้างทฤษฎีไปพรอ้ม ๆ กบัการ
ปฏิบตัใินพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของเมือง 

5.00 มากท่ีสดุ 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตาราง 9 แสดงว่า อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาใน

ก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดา้นการบริหารจดัการ ผูท้รงคณุวฒุิและผูมี้สว่นได้
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สว่นเสียมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั (Q3-Q1 ≤ 1.50) และมีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก
ท่ีสุด (Median ≥ 4.51) ไดแ้ก่ การบริหารจดัการแบบยืดหยุ่นสูง (High Flexible Management) มี
ความคล่องตวั ไม่ยึดติดกบัระบบราชการ เพ่ือรองรบัพลวตัการเปล่ียนแปลง โครงสรา้งการบริหาร
แบบมีส่วนรว่มระหวา่งสถาบนั ภาคเอกชน และภาคชมุชนสงัคม โดยเปิดโอกาสใหค้นในเมืองนัน้
มีส่วนร่วมตัง้แต่ตน้ทางถึงปลายทาง โครงสรา้งการบริหารงานกระชับ มีล าดบัชัน้ในการบังคับ
บญัชานอ้ย คล่องตวัในการบริหารจดัการทรพัยากรใหร้องรบัการเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งของ
ชุมชนเมืองในอนาคต บริหารจัดการโดยใชห้ลักธรรมาภิบาลเพ่ือสรา้งคุณค่าให้กับชุมชนและ
สงัคมในระยะยาว โดยผูท้รงคณุวุฒิท่านหนึ่งไดก้ล่าวว่า “การเปล่ียนแปลงขา้งนอกแทรกเขา้มา
แลว้แต่ปรบัตวัไม่ทัน มหาวิทยาลยัไหนท่ีปรบัตวัไม่ไดก็้ล าบาก ตอ้งท าใหเ้กิด Flexible ท่ีผ่านมา
ท าตามรูปแบบการบริหารท่ีถูกก าหนดมาตัง้แต่ตน้ norm เดิม ๆ” นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังให้
สง่เสริมบคุลากรใหมี้คณุภาพ มีความสามารถในการสรา้งทกัษะในการเรียนรูใ้หก้บันิสิตนกัศกึษา
เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต สนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ถึงชมุชนผ่านการเรียนการสอน การวิจยั 
และการบริการวิชาการ บุคลากรตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก มีความรูล้ึก รูก้วา้ง และรู้
เช่ือมโยงเชิงสังคม บุคลากรมีแนวคิดในการตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานก ากับดูแล 
จดัการหลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุ่นโดยสอดแทรกเนือ้หาในบริบทเชิงพืน้ท่ี ชุมชนเมือง หรือภูมิภาค
นั้น รองรบัคนท่ีทุกเพศทุกวัยในลักษณะหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ 
Non-degree program) จดัการศกึษาในระดบับณัฑิตศึกษาเนน้เรื่องเมืองการบริหารจดัการเมือง 
การจัดการในเรื่องถ่ินท่ีอยู่ สภาพแวดล้อม คมนาคม สาธารณูปโภค จัดการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย เนน้การเรียนรูท้างทฤษฎีไปพรอ้ม ๆ กับการ
ปฏิบตัิในพืน้ท่ีต่าง ๆ ของเมือง ซึ่งมีผูท้รงคณุวุฒิท่านหนึ่งไดก้ล่าวว่า “รูปแบบการเรียนการสอน
ควรจะเป็นภาคทฤษฎีไม่เกิน 30 เปอรเ์ซ็นตท่ี์เหลือเป็นการฝึกทกัษะความเก่งทางดา้นนกัปฏิบตัิ” 
ส่วนแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดบัมาก (Median ≥ 3.51) คือ การบริหารตามแนวทางเกณฑ์
คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

1.4 อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

จากการศกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษดว้ยเทคนิควิธี EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) ได้ 33 แนวโน้ม โดยมีแนวโน้มความเป็นไปได้ท่ีน่าสนใจและได้รับฉันทามติจาก
ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียมีแนวโนม้ความเป็นไปได้สอดคลอ้งกันและแนวโนม้ความ
เป็นไปไดใ้นระดับมากท่ีสุดเกือบทั้งหมด ส่วนแนวโนม้ความเป็นไปได้ในระดับมากมีเพียงดา้น
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ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย คือ ใชศ้ิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินในบริบทของเมืองนัน้เป็นส่ือใน
การเช่ือมโยงใหส้มาชิกในชมุชนมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชน และดา้นการบริหารจดัการ คือ การ
บรหิารตามแนวทางเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

 
ผูว้ิจัยน าแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก (Median ≥ 3.51) และความคิดเห็น

สอดคลอ้งกนั (Q3-Q1 ≤ 1.50) น ามาเรียบเรียง ไดด้งันี ้
1. ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน มีคณุลกัษณะและทกัษะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

เมืองและแผนการพัฒนาเมือง มีองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกับชุมชนเมืองและมหานคร สามารถเขา้ถึง 
เขา้ใจ และปฏิบตัิได ้สามารถท างานใหก้บัเมืองหรือรว่มกบัภาคส่วนอ่ืนใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาของ
เมืองได ้มีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ทัง้ในดา้นความรูข้ัน้พืน้ฐาน ขีดความสามารถ และ
คณุลกัษณะเฉพาะ และเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งมีความกลา้หาญทางจรยิธรรมรูถ้กู รูผ้ิด 

2. ดา้นการวิจัยและนวัตกรรม โจทยก์ารวิจัยมาจากเมืองเพ่ือตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเนน้กรอบแนวคิดในการวิจัยและนวัตกรรมไปท่ีปัญหาของ
เมือง สรา้งผลกระทบสูงในวงกว้างทั้งในลักษณะเชิงพืน้ท่ี (Area-based Research) ทั้งระดับ
ชุมชน ระดับเมือง และระดับประเทศ สามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว (Speed) ให้เป็นแนว
ปฏิบตัิท่ีดีเพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนก์ับชมุชนและสงัคมไดท้นัเวลา เช่ือมโยงองคค์วามรูใ้นการ
บริหารจดัการเมืองในทกุ ๆ ดา้นกนั ใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัชมุชนและสงัคม 
ดว้ยบรูณาการความรว่มมือของบคุลากรหลายศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนัโดยใชเ้มืองเป็นหอ้งทดลองขนาด
ใหญ่ (Living Lab) และเม่ือการวิจยัส าเรจ็แลว้ เมืองและภาคเอกชนจะเป็นผูน้  าไปขยายผลตอ่ไป 

3. ด้านการบริการวิชาการ สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เมือง 
ภาคเอกชน และชุมชน ในลักษณะพันธมิตร (Partnership) ให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งองคค์วามรูแ้ละการวิจยั (Wisdom Tank) สนบัสนนุชมุชนโดยรอบท่ีตัง้ของ
สถาบนัในดา้นการศกึษา สขุภาพ คณุภาพชีวิต สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งตอ่เน่ืองโดยค านึงถึง
ความส าเร็จในการพฒันาชมุชนในระยะยาว ตลอดจนท าหนา้ท่ีอบรมฝีมือ (Reskill / Upskill) เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพรอ้มใหก้บัคนเมืองและสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาเมือง 

4. ดา้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับเมือง โดยน า
ศลิปวฒันธรรมมาเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิตท าใหเ้กิดเศรษฐกิจชมุชน 
มีการจัดเก็บองค์ความรู้ชุมชนในด้านแหล่งประวัติศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดท าเป็น
ฐานขอ้มลู และเผยแพรข่อ้มลูของชมุชนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนผลิตบคุลากรใหมี้ความรู้
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เช่ียวชาญในขั้นท่ีจะรักษาอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และความเป็นไทยได้  เพ่ือใช้
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในบริบทของเมืองนัน้เป็นส่ือในการเช่ือมโยงใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วนรว่ม
ในการพฒันาชมุชน 

5. ดา้นการบริหารจดัการ การบริหารจดัการท่ีมีความยืดหยุ่นสงู (High Flexible 
Management) มีความคล่องตวั กระชบั มีล าดบัชัน้ในการบังคบับญัชาน้อย ไม่ยึดติดกับระบบ
ราชการ มีโครงสรา้งการบริหารแบบมีส่วนรว่มระหว่างสถาบนั ภาคเอกชน และภาคชุมชนสงัคม
เพ่ือรองรบัพลวตัการเปล่ียนแปลง บริหารจดัการโดยใชห้ลักธรรมาภิบาลเพ่ือสรา้งคุณค่าใหก้ับ
ชุมชนและสังคมในระยะยาวด้วยการบริหารตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนสง่เสริมบคุลากรใหมี้คณุภาพ มีความสามารถในการสรา้งทกัษะใน
การเรียนรูใ้หก้บันิสิตนกัศกึษาเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต เขา้ถึงชมุชนผ่านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากภายนอก มีความรูล้ึก รูก้วา้ง และรู้
เช่ือมโยงเชิงสงัคม ตอบสนองความตอ้งการของหนว่ยงานก ากบัดแูล รวมทัง้จดัการศกึษาในระดบั
บณัฑิตศึกษาเน้นเรื่องเมืองการบริหารจัดการเมือง การจัดการในเรื่องถ่ินท่ีอยู่ สภาพแวดลอ้ม 
คมนาคม สาธารณูปโภค สอดแทรกเนือ้หาในบริบทเชิงพืน้ท่ี ชุมชนเมือง หรือภูมิภาคนัน้ รองรบั
คนท่ีทุกเพศทุกวยัในลกัษณะหลกัสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (Degree และ Non-degree 
program) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย เนน้การเรียนรูท้างทฤษฎีไปพรอ้ม ๆ 
กบัการปฏิบตัใินพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของเมือง 

 
ผูว้ิจยัน าสรุปเป็นภาพอนาคตมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษา

ในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ไดด้งัภาพประกอบ 31 
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ภาพประกอบ 31 อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
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ระยะที ่2 ผลการพัฒนายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

2.1 ผลการพัฒนาพัฒนายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัในก ากบัองคก์รปกคอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ผูว้ิจัยไดน้  าผลการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ในระยะท่ี 1 ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน ดา้นการวิจัย
และนวตักรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบรหิาร
จดัการ มาจดัท ายทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดว้ยแนวคิดดลุยภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced 
Scorecard: SBSC) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านความยั่ งยืน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา โดยแสดง รา่งวิสยัทศัน ์รา่งพนัธกิจ รา่งแผนท่ี
กลยทุธ ์รา่งแนวคดิกลยทุธ ์รา่งกลยทุธ ์และรา่งตวัชีว้ดัหลกั น าเสนอไดด้งันี ้

2.1.1 รา่งวิสยัทศัน ์
บูรณาการศาสตรเ์ขตเมืองเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่ งยืน (Integration of 

Urban Science for Sustainable Urban Development) โดยมีรา่งตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์ดงันี ้
1) อันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของเมืองและชุมชน 

(Sustainable cities and communities: SDG 11) โดย Times Higher Education (THE) ในรอบ
ปีปฏิทินท่ีผา่นมา 

2) ร้อยละความส าเร็จของแนวทางการบริหารจัดการเมือง (Urban 
Management Framework) 

2.1.2 รา่งพนัธกิจ 
ผูว้ิจยัน าแนวโนม้ความเป็นไปไดจ้ากผลการศกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่ง

เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ในระยะท่ี 1 ตาม
มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ดงันี ้

ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ประกอบดว้ยผูเ้รียนหลายกลุ่มทัง้ผูอ้ยูใ่นระบบการศกึษา 
บคุลากรของเมือง และประชาชนของเมือง ใหมี้องคค์วามรูท่ี้จ  าเป็นในการพฒันาคณุภาพชีวิตและ
รองรบัแผนการพฒันาเมือง 
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ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการวิจัยท่ีเป็นปัญหาของเมืองและ
ผลกระทบสงู มีการด าเนินการอย่างรวดเร็ว และใชช้มุชนเมืองเป็นฐานในการวิจยัและตอ่ยอดไปสู่
นวตักรรมของเมือง 

ดา้นการบริการวิชาการ ใหค้วามส าคญักับการสรา้งความร่วมมือโดยเมือง
เป็นผูข้บัเคล่ือนหลกั (Key Mover) สถาบนัอดุมศกึษาเป็นผูส้นบัสนนุ (Supporter) และหน่วยงาน
เอกชนและชมุชนเป็นผูป้ฏิบตั ิ(Implementer) 

ดา้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มุ่งสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับเมืองผ่าน
แผนภูมิศิลปวัฒนธรรมของเมือง (Socio-Cultural Scape) ฐานขอ้มูลศิลปวฒันธรรม (Cultural 
Database) และบคุลากรท่ีเช่ียวชาญศลิปวฒันธรรมของเมือง (Cultural Expertise) 

ดา้นการบริหารจดัการ แบบยืดหยุ่นโดยยึดมั่นความยั่งยืนดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาลยดึมั่นความยั่งยืนดว้ยการใชบ้เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

โดยน ามาจดัท ารา่งพนัธกิจ ดงันี ้
1) สรา้งคนส าหรบัอนาคตใหร้องรบักบัความตอ้งการของเมืองและแผนการ

พฒันาเมือง 
2) สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบสูงเพ่ือแก้ไขปัญหาของเมือง ตลอดจนสรา้ง

ความรูท่ี้เป็นปัญญา พฒันาสูแ่นวปฏิบตัท่ีิดี และตอ่ยอดเป็นนวตักรรมของเมือง 
3) สรา้งสังคมโดยเช่ือมโยงสถาบนัอุดมศึกษา เมือง หน่วยงานเอกชน และ

ชมุชน เขา้ดว้ยกนั 
4) สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัเมืองโดยใชป้ระโยชนจ์ากศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินใน

บรบิทของเมืองนัน้มาชว่ยยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชน 
5) บรหิารจดัการแบบยืดหยุน่โดยยดึมั่นความยั่งยืนดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

2.1.3 รา่งแผนท่ีกลยทุธ ์รา่งแนวคดิกลยทุธ ์และรา่งกลยทุธ ์
ผูว้ิจยัน าแนวโนม้ความเป็นไปได ้ขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนั

หรือ ใกล้ เคีย งกัน ท่ี ได้จากผลการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่ ง เมื องส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ในระยะท่ี 1 มาไว้กลุ่ม
เดียวกัน รวมทั้งประมวลข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งข้อมูล ท่ี เช่ือถือได้อ่ืน ๆ พร้อมทั้ง
ประสบการณข์องผูว้ิจยัเอง ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 การเช่ือมโยงแนวโนม้ความเป็นไปไดข้องอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเขา้ไปสูร่า่งกลยทุธ ์

ร่างกลยุทธ ์ อนาคตภาพ 

สรา้งพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์ สรา้งความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลยั เมือง ภาคเอกชน 
และชมุชน ในลกัษณะพนัธมิตร (Partnership) โดย
มหาวิทยาลยัเป็นแหลง่องคค์วามรูแ้ละการวิจยั (Wisdom 
Tank) 

ขยายความรว่มมือกบัทกุภาค

สว่น 

บูรณาการความร่วมมือของบุคลากรหลายศาสตรเ์ข้า
ด้วยกันเพ่ือไปช่วยแก้ปัญหาของเมืองตามแผนการ
พฒันาเมือง 
บูรณาการความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
ให้เกิดผลประโยชนร์่วมกัน เช่น มหาวิทยาลัยถ่ายทอด
องคค์วามรูใ้นการพัฒนาชุมชนและให้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรูท้ัง้การเรียนการสอนและการวิจยั เป็นตน้ 
ใชศ้ิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในบริบทของเมืองนัน้เป็นส่ือใน
การเช่ือมโยงใหส้มาชิกในชมุชนมีส่วนรว่มในการพัฒนา
ชมุชน 

เพิ่มความสามารถใหก้บัผูเ้รียน

รูท้กุกลุม่ 

มีคณุลกัษณะและทกัษะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
เมืองและแผนการพฒันาเมือง 

 มีองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกบัชมุชนเมืองและมหานคร สามารถ
เขา้ถึง เขา้ใจ และปฏิบตัไิด ้

 เป็นนกัปฏิบตัิสามารถท างานใหก้บัเมืองหรือรว่มกบัภาค
สว่นอ่ืนใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาของเมืองได ้

 มีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ทั้งในดา้นความรูข้ัน้
พืน้ฐาน ขีดความสามารถ และคณุลกัษณะเฉพาะ 

 เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งมีความกลา้หาญทางจริยธรรมรูถ้กู 
รูผ้ิด 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ร่างกลยุทธ ์ อนาคตภาพ 

 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นเรื่องเมืองการ
บ ริห า รจั ด ก า ร เมื อ ง  ก า รจั ด ก า ร ใน เรื่ อ ง ถ่ิ น ท่ี อ ยู ่
สภาพแวดลอ้ม คมนาคม สาธารณปูโภค 
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดส้่วนเสีย เน้นการเรียนรูท้างทฤษฎีไปพรอ้ม ๆ กับ
การปฏิบตัใินพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของเมือง 

พฒันาแพลตฟอรม์การเรียนรู้

ใหเ้กิดผล 

มหาวิทยาลัยตอ้งท าหนา้ท่ีอบรมฝีมือ (Reskill / Upskill) 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มใหก้บัคนเมืองและสอดคลอ้ง
กบัแผนการพฒันาเมือง 
จดัการหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นโดยสอดแทรกเนือ้หาใน
บริบทเชิงพืน้ท่ี ชมุชนเมือง หรือภูมิภาคนัน้ รองรบัคนท่ีทุก
เพศทกุวยัในลกัษณะหลกัสตูรปรญิญาและประกาศนียบตัร 
(Degree และ Non-degree program) 

สนบัสนนุชมุชนเมืองใหเ้กิด

ความยั่งยืน 

สนบัสนุนชุมชนโดยรอบท่ีตัง้ของสถาบนัในดา้นการศึกษา 
สขุภาพ คณุภาพชีวิต สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมือง โดยน าศิลปวัฒนธรรมมา
เช่ือมโยงกบัการทอ่งเท่ียวไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิตท าให้
เกิดเศรษฐกิจชมุชน 

ขบัเคล่ือนงานวิจยัและ

นวตักรรมท่ีมีผลกระทบสงู 

โจทยก์ารวิจยัมาจากเมืองเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
นวตักรรมไปท่ีปัญหาของเมือง 
งานวิจัยตอ้งมีผลกระทบสูงในวงกวา้งทั้งในลักษณะเชิง
พืน้ท่ี (Area-based Research) ทัง้ระดบัชุมชน ระดบัเมือง 
และระดบัประเทศ 
งานวิจัยต้องด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว (Speed) เพ่ือ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัชมุชนและสงัคมไดท้นัเวลา 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ร่างกลยุทธ ์ อนาคตภาพ 

ขยายผลสูส่งัคมอยา่งตอ่เน่ือง เมืองเป็นหอ้งทดลองขนาดใหญ่ (Living Lab) และเม่ือการ
วิจยัส าเรจ็แลว้ เมืองและภาคเอกชนจะเป็นผูน้  าไปขยายผล
ตอ่ไป 

ให้บ ริก ารทางวิ ช าการอย่ า งต่ อ เน่ื อ ง โดยค านึ งถึ ง
ความส าเรจ็ในการพฒันาชมุชนในระยะยาว 

ยกระดบัการบรหิารจดัการสู่

ความเป็นเลิศ 

บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือสรา้งคุณค่า
ใหก้บัชมุชนและสงัคมในระยะยาว 

การบริหารตามแนวทางเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

บรหิารจดัการใหมี้ความ

ยืดหยุ่นสงู 

การบ ริห า รจั ด ก า รแบบ ยื ดห ยุ่ น สู ง  (High Flexible 

Management) มีความคล่องตวั ไม่ยึดตดิกบัระบบราชการ 
เพ่ือรองรบัพลวตัการเปล่ียนแปลง 

โครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน 
ภาคเอกชน และภาคชุมชนสังคม โดยเปิดโอกาสใหค้นใน
เมืองนัน้มีสว่นรว่มตัง้แตต่น้ทางถึงปลายทาง 

โครงสรา้งการบริหารงานกระชับ มีล าดบัชัน้ในการบังคับ
บัญชาน้อย คล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรให้
รองรบัการเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งของชุมชนเมืองใน
อนาคต 

พฒันาบคุลากรใหมี้ความ

พรอ้ม 

ส่งเสริมบคุลากรใหมี้คณุภาพ มีความสามารถในการสรา้ง
ทักษะในการเรียนรูใ้ห้กับนิสิตนักศึกษาเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

ผลิตบคุลากรใหมี้ความรูเ้ช่ียวชาญในขัน้ท่ีจะรกัษาอนรุกัษ ์
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยได ้

สนับสนุนให้บุคลากรเขา้ถึงชุมชนผ่านการเรียนการสอน 
การวิจยั และการบรกิารวิชาการ 



  130 

ตาราง 10 (ตอ่) 

ร่างกลยุทธ ์ อนาคตภาพ 

 บุคลากรตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก มีความรูล้ึก 
รูก้วา้ง และรูเ้ช่ือมโยงเชิงสงัคม 

บุคลากรมีแนวคิดในการตอบสนองความต้องการของ
หนว่ยงานก ากบัดแูล 

บรหิารองคค์วามรูอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

สรา้งองคค์วามรูใ้นการบริหารจัดการเมืองในทุก ๆ ด้าน
เช่ือมโยงกัน ใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง และสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับ
ชมุชนและสงัคม 
สรา้งงานวิจยัใหเ้ป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีส าหรบัการพฒันาเมือง 
จัดเก็บองค์ความรู้ชุมชนในด้านแหล่งประวัติศาสตร ์
ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูล และเผยแพร่
ขอ้มลูของชมุชนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

 
จากนั้นน าแนวโน้มความเป็นไปได้ของอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมือง

ส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมาสรุปแลว้เขียนเป็น
กลยุทธท่ี์ขึน้ตน้ดว้ยค ากริยาและเป็นขอ้ความสัน้กระชบัไดใ้จความ พรอ้มทัง้เขียนค าอธิบายกล
ยุทธ์เพิ่มเติมเพ่ือให้เข้าใจความหมายชัดเจน  ตลอดจนน ามาจัดกลุ่ม 6 ร่างแนวคิดกลยุทธ ์
ประกอบดว้ย ร่างแนวคิดกลยุทธ ์1 ขบัเคล่ือนสู่ความยั่งยืน ร่างแนวคิดกลยุทธ ์2 การมีส่วนร่วม
อย่างเขม้แข็ง รา่งแนวคิดกลยทุธ ์3 การพลิกโฉมการเรียนรู ้รา่งแนวคิดกลยุทธ ์4 การสรา้งผลเชิง
บวกทางสงัคม รา่งแนวคดิกลยทุธ ์5 ผลกัดนัการบรหิารจดัการท่ีเป็นเลิศ และรา่งแนวคิดกลยทุธ ์6 
องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสงู ดงันี ้

2.1.3.1 รา่งแนวคดิกลยทุธ ์และรา่งกลยทุธ ์
รา่งแนวคดิกลยทุธ ์1 ขบัเคล่ือนสูค่วามยั่งยืน ประกอบดว้ย 2 รา่งกลยทุธ ์

คือ 1) ใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยก์ารศกึษา 2) บรหิารรายไดอ้ยา่งสมดลุ ดงัภาพประกอบ 32 
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ภาพประกอบ 32 รา่งกลยทุธข์องรา่งแนวคดิกลยทุธ ์1 ขบัเคล่ือนสู่ความยั่งยืน 

ร่างแนวคิดกลยุทธ์ 2 การมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็ง ประกอบดว้ย 2 ร่าง 
กลยุทธ ์คือ 1) สรา้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ ์2) ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ดงัภาพประกอบ 
33 

 

 

ภาพประกอบ 33 รา่งกลยทุธข์องรา่งแนวคดิกลยทุธ ์2 การมีสว่นรว่มอยา่งเขม้แข็ง 

รา่งแนวคิดกลยทุธ ์3 การพลิกโฉมการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 2 รา่งกลยทุธ ์
คือ 1) เพิ่มความสามารถให้กับผู้เรียนรูทุ้กกลุ่ม 2) พัฒนาแพลตฟอรม์การเรียนรู้ให้เกิดผล 
ดงัภาพประกอบ 34 
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ภาพประกอบ 34 รา่งกลยทุธข์องรา่งแนวคดิกลยทุธ ์3 การพลิกโฉมการเรียนรู ้

รา่งแนวคิดกลยทุธ ์4 การสรา้งผลเชิงบวกทางสงัคม ประกอบดว้ย 3 รา่ง
กลยุทธ์ คือ 1) สนับสนุนชุมชนเมืองใหเ้กิดความยั่งยืน 2) ขับเคล่ือนงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมี
ผลกระทบสงู 3) ขยายผลสูส่งัคมอยา่งตอ่เน่ือง ดงัภาพประกอบ 35 

 

 

ภาพประกอบ 35 รา่งกลยทุธข์องรา่งแนวคดิกลยทุธ ์4 การสรา้งผลเชิงบวกทางสงัคม 

รา่งแนวคิดกลยุทธ ์5 ผลกัดนัการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ ประกอบดว้ย  
2 รา่งกลยทุธ ์คือ 1) ยกระดบัการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลิศ 2) บรหิารจดัการใหมี้ความยืดหยุ่น
สงู ดงัภาพประกอบ 36 
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ภาพประกอบ 36 รา่งกลยทุธข์องรา่งแนวคดิกลยทุธ ์5 ผลกัดนัการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 

ร่างแนวคิดกลยุทธ์ 6 องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประกอบดว้ย 3 ร่าง 
กลยุทธ ์คือ 1) พัฒนาบุคลากรใหมี้ความพรอ้ม 2) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหาร
จดัการ 3) บรหิารองคค์วามรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัภาพประกอบ 37 

 

 

ภาพประกอบ 37 รา่งกลยทุธข์องรา่งแนวคดิกลยทุธ ์6 องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสงู 
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จากร่างแนวคิดกลยุทธ ์และรา่งกลยทุธ์ ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหก์ารเช่ือมโยงมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ไปสู่เทคนิคดุลยภาพท่ียั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard) 
ตามภาพประกอบ 38 

 

 

ภาพประกอบ 38 การเช่ือมโยงมาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ไปสูเ่ทคนิคดลุยภาพท่ียั่งยืน 

โดยน าผลการศกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาใน
ก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ในระยะท่ี 1 มาสรุปเป็นกลยทุธแ์ละค าอธิบายกล
ยทุธ ์ดงัภาพประกอบ 32-37 และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัเรียงกลยทุธด์ว้ยแนวคิดดลุยภาพท่ียั่งยืน 
(Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นความยั่งยืน ดา้นผูมี้
ส่วนไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา ตามภาพประกอบ 38 ได้
รา่งแผนท่ีกลยทุธม์หาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัในก ากบัองคก์รปกคองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ ดงัภาพประกอบ 39 
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ภาพประกอบ 39 รา่งแผนท่ีกลยทุธม์หาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัในก ากบั 
องคก์รปกคองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

2.1.4 ตารางรา่งตวัชีว้ดัหลกั 
ผูว้ิจัยจัดท าร่างตารางตัวชีว้ัดดว้ยการสังเคราะหต์วัชีว้ดัหลักในระดบัผลลัพธ์

หรือผลกระทบของแต่ละกลยุทธ์ ก าหนดให ้1 กลยุทธ์ มีตวัชีว้ัดหลักไม่เกิน 2 ตวัชีว้ัด โดยอาจ
แสดงรูปแบบของตัวชี ้วัด เป็นจ านวนหรือตัวเลข (Absolute Number) ดัชนี (Index) อันดับ 
(Ranking) สดัส่วน (Ratio) คะแนนนิยม (Rating) หรือ อตัราส่วนรอ้ยละ (Percentage) ดงัตาราง 
11 
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ตาราง 11 รา่งแนวคิดกลยทุธ ์รา่งกลยทุธ ์และรา่งตวัชีว้ดัหลกั 

ร่างแนวคิด 

กลยุทธ ์

ร่างกลยุทธ ์ ร่างตัวชีวั้ดหลัก 

1. ขบัเคล่ือน

สูค่วามยั่งยืน 

1. ใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัย์

การศกึษา 

1. อตัราผลตอบแทนทางสงัคมจากการ
ลงทนุ (Social Return on Investment: 
SROI) 

2. บรหิารรายไดอ้ย่างสมดลุ 2. สดัสว่นรายไดจ้ากคา่หนว่ยกิตตอ่รายได้
ท่ีไมใ่ชค่า่หนว่ยกิต 

2. การมีสว่น

รว่มอยา่ง

เขม้แข็ง 

3. สรา้งพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์ 3. รอ้ยละของพนัธมิตรเชิงกลยทุธท่ี์มี
คณุคา่สงู (High-Value Strategic Partner) 

4. ขยายความรว่มมือกบัทกุ

ภาคสว่น 

4. รอ้ยละของความรว่มมือท่ีน าสูก่ารปฏิบตัิ 
5. อตัราการคงอยูข่องคูค่วามรว่มมือ 

3. การพลิก

โฉมการเรียนรู ้

5. เพิ่มความสามารถใหก้บั

ผูเ้รียนรูท้กุกลุม่ 

6. รอ้ยละของบณัฑิตท่ีท างานในเขตความ
รบัผิดชอบของเมือง 
7. รอ้ยละของบคุลากรของหนว่ยงานก ากบั
ไดร้บัการพฒันาตามแผนการพฒันาเมือง 
8. รอ้ยละของประชาชนของเมืองไดร้บัการ
พฒันาตามแผนการพฒันาเมือง 

6. พฒันาแพลตฟอรม์การ

เรียนรูใ้หเ้กิดผล 

9. ระดบัการใชแ้พลตฟอรม์การเรียนรู ้
10. รอ้ยละของหลกัสตูรท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของเมืองและแผนการพฒันาเมือง 

4. การสรา้ง

ผลเชิงบวก

ทางสงัคม 

7. สนบัสนนุชมุชนเมืองใหเ้กิด

ความยั่งยืน 

11. รอ้ยละของจ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ี

เล่ือนระดบั 

8. ขบัเคล่ือนงานวิจยัและ

นวตักรรมท่ีมีผลกระทบสงู 

12. รอ้ยละของงานวิจยัหรือนวตักรรมท่ี
น าไปใชใ้นการพฒันาเมือง 
13. จ านวนนวตักรรมของเมือง 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ร่างแนวคิด 

กลยุทธ ์

ร่างกลยุทธ ์ ร่างตัวชีวั้ดหลัก 

 9. ขยายผลสูส่งัคมอย่าง

ตอ่เน่ือง 

14. จ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเกิดจาก
การขยายผล 

5. ผลกัดนั

การบริหาร

จดัการท่ีเป็น

เลิศ 

10 ยกระดบัการบรหิารจดัการ

สูค่วามเป็นเลิศ 

15. รอ้ยละความส าเรจ็ในการด าเนิน
โครงการพฒันาองคก์ร 
16. คะแนนตามเกณฑ ์EdPEx 

11. บริหารจดัการใหมี้ความ

ยืดหยุ่นสงู 

17. รอ้ยละความส าเรจ็ในการบรหิาร
จดัการตามแผน 

6. องคก์รท่ีมี

ประสิทธิภาพ

สงู 

12. พฒันาบคุลากรใหมี้ความ

พรอ้ม 

18. รอ้ยละของบคุลากรท่ีมีขีดสมรรถนะ
ตามท่ีก าหนด 

13. สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี

ดจิิทลัในการบริหารจดัการ 

19. รอ้ยละของระบบงานท่ีน าไปใชแ้ลว้ได้
อยา่งสมบรูณ ์

14. บริหารองคค์วามรูอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

20. รอ้ยละความส าเรจ็ในการจดัท าระบบ
การบริหารองคค์วามรู ้
21. จ านวนแนวปฏิบตัิท่ีดี 

 
2.2 ผลการพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 
ผูว้ิจยัด าเนินการสนทนากลุม่กบัผูท้รงคณุวฒุิจ  านวน 7 ทา่น โดยแบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการพัฒนายุทธศาสตรแ์ละแนวคิดดุลยภาพ จ านวน 4 ท่าน  และกลุ่ม
ผูบ้ริหารของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ปี 2563 ใน
ระดบัผูช้ว่ยอธิการบดีขึน้ไป จ านวน 3 ทา่น มีความคดิเห็นดว้ยคดิเป็นรอ้ยละ 98.32 ดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 ผลการพิจารณายทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
รา่งวิสยัทศัน:์ บรูณาการศาสตรเ์ขตเมืองเพ่ือ
การพฒันาเมืองอยา่งยั่งยืน (Integration of 
Urban Science for Sustainable Urban 
Development) 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ควรนิยามบรูณาการศาสตร ์คืออะไร ระดบัไหน เพราะบูรณาการมีหลายลกัษณะ และหลาย
ระดบั ค าว่า เขตเมืองความเขา้ใจอาจไม่ตรงกนั ควรใชช่ื้อตรงกบัหวัขอ้ คือใชแ้ห่งเมือง เพราะมี
นิยามศพัทแ์ลว้ และจะครอบคลมุถึงทอ้งถ่ินทั่วประเทศดว้ย 
2. Vision = The picture of future. ผลลพัธส์ดุทา้ยของยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่ง
เมือง ฯ คืออะไร 
3. ก าหนดค าจ ากดัความศาสตรเ์ขตเมืองใหช้ดัเจน เพ่ือความเขา้ใจตรงกนัในการน าไปปฏิบตัิ 
รา่งตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์1 : อนัดบัมหาวิทยาลยั
ดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนของเมืองและ
ชมุชน (Sustainable cities and 
communities: SDG 11) โดย Times Higher 
Education (THE) ในรอบปีปฏิทินท่ีผา่นมา 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ตอ้งระวงั เพราะเกณฑค์่อนขา้งกวา้ง มีใหเ้ลือก 17 ตวั ไดอ้นัดบัโลกแต่ไม่ตอบโจทยปั์ญหา
เมือง 
2. ควรพิจารณาดูตัวชีว้ัดท่ีปรากฏใน SDG Ranking ด้วยว่าสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ท่ีอยากได้
ครบถว้นสมบรูณห์รือไม ่
3. ตัวชีว้ัดความยั่ งยืนควรก าหนดให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย เป็นรูปธรรมท่ี
ประเมินได ้เชน่ อาจเลือกมาเฉพาะตวัชีว้ดับางตวัใน QS/THE 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
4. ค าจ ากัดความความยั่งยืน ควรพิจารณาถึงความหยืดหยุ่นและพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากการก าหนดยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยจะตอ้งสอดคลอ้งกับหรือตอบสนองนโยบาย/
ยทุธศาสตรข์องกรุงเทพมหานครหรือผูบ้รหิารทอ้งถ่ินท่ีเปล่ียนไปตามวาระ 
5. เป็นความทา้ทายของมหาวิทยาลยั ซึ่งตอ้งมีการวางกลยทุธใ์หเ้หมาะสมเพราะเกณฑนี์ห้ลาย
มหาวิทยาลยัใช ้
รา่งตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์2 : รอ้ยละความส าเรจ็
ของแนวทางการบรหิารจดัการเมือง (Urban 
Management Framework) 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ตามหลกัการประเมินวิสยัทศัน ์คือการประเมินระบบแผน (แผนการใช ้การปรบัปรุง) เพราะ
ระบบแผนคลมุระบบงานทัง้หมด บรรลุกลยุทธ ์ก็คือ บรรลวุิสยัทศัน์ แผนระบุระยะเวลาชดัเจน 
ใดท้ิศทาง (Direction) 
2. เน่ืองจากวิสัยทัศน์เน้นเรื่องความยั่ งยืน ควรระมัดระวังว่าความส าเร็จในการบริหารจัด
การเมือง จะตอ้งสะทอ้นเรื่องความยั่งยืน 
3. ตวัชีว้ดันีก้วา้ง และในบทบาทของมหาวิทยาลยัอาจไมส่ามารถประเมินได ้นอกจากจะระบใุห้
ชดัเจนวา่ดา้นใด/เรื่องใด 
4. ควรปรบัแนวทางการบริหารจัดการเมืองใหมี้ความเฉพาะมากขึน้ หรืออาจเพิ่มดว้ยการใช้
นิยามศพัท ์
พนัธกิจ 1 : สรา้งคนส าหรบัอนาคตใหร้องรบั
กบัความตอ้งการของเมืองและแผนการ
พฒันาเมือง 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

1. กรณีท่ีพฒันาคนใหส้ามาถเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต ก็คงอยู่ในเรื่องการสรา้งคน จงึตอ้งนิยามศพัท ์
สรา้งและพฒันาดว้ยหรือไม่ 
2. มาตรฐานอดุมศกึษา หลบการผลิตบณัฑิต มาเป็นการจดัการความรู ้/ ผลลพัธก์ารเรียนรู  ้
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
3. เป็นค าท่ีกวา้ง หากปรบัใหเ้ฉพาะเจาะจงหรือนิยามศพัทใ์หเ้ขา้ใจตรงกนัจะท าใหส้ะทอ้นพนัธ
กิจ 
พนัธกิจ 2 : สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบสงู
เพ่ือแกไ้ขปัญหาของเมือง ตลอดจนสรา้ง
ความรูท่ี้เป็นปัญญา พฒันาสูแ่นวปฏิบตัท่ีิดี 
และตอ่ยอดเป็นนวตักรรมของเมือง 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. งานวิจยัท่ีมีผลกระทบสงูตอ้งใชเ้วลาท่ีสัน้จงึจะน ามาตอ่ยอดได ้
พนัธกิจ 3 : สรา้งสงัคมโดยเช่ือมโยง
สถาบนัอดุมศกึษา เมือง หน่วยงานเอกชน 
และชมุชน เขา้ดว้ยกนั 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. สรา้งสงัคม ก็ตอ้งนิยาม เพราะยงัไมช่ดัวา่ ท าสงัคมขึน้ใหม ่หรือพฒันา 
2. สว่นการเช่ือมโยง ทั่วไปจะใชเ้ครือขา่ย เพราะตอ้งท าขอ้ตกลงรว่มกนั มีกลุม่ชดัเจน พฒันาได ้
พนัธกิจ 4 : สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัเมืองโดยใช้
ประโยชนจ์ากศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ินใน
บรบิทของเมืองนัน้มาช่วยยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของชมุชน 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. มลูคา่ คิดเป็นตวัเงิน คณุคา่ ไม่เป็นตวัเงิน ศิลปวฒันธรรม จึงมีทัง้มลูคา่และคณุคา่ อาจตอ้ง
นิยามศพัท ์
พนัธกิจ 5 : บริหารจดัการแบบยืดหยุน่โดย
ยดึมั่นความยั่งยืนดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ดีมากขอ้นี ้ได ้Key words ของการบริหาร ส าหรบัค าวา่ ยืดหยุ่น ภาษาองักฤษ ใชไ้ดห้ลายค า 
ในยคุโควิดระบาด นิยมใชค้  าวา่ Resilience 
2. ขอ้นีด้เูหมือนจะเป็นสิ่งท่ีควรท าอยู่แลว้ ไม่ไดมี้ความเฉพาะเจาะจงเหมือนขอ้อ่ืน แต่ก็ไม่ได้
แปลวา่เป็นพนัธกิจไมไ่ด ้
ร่างแนวคิดกลยุทธ ์1 : ขับเคล่ือนสู่ความ
ย่ังยนื 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ค าว่า ความยั่งยืน ตามนิยามท่ีท่านเขียน มีองคป์ระกอบหลกัส าคญั 3 เรื่อง คือเรื่องเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม สิ่งแวดลอ้ม เป็นสิ่งส าคญัในมหาวิทยาลยั และทอ้งถ่ิน น่าจะเพิ่มตวัวดั
หรือ ไปเพิ่มท่ีเกณฑข์องตวัชีว้ดัในดา้นสงัคม 
รา่งกลยทุธ ์1: ใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัย์
การศกึษา 

√ √ √ X √ √ √ 6 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. สินทรพัยก์ารศกึษา ควรก าหนดใหช้ดัในการน าไปปฏิบตัิ 
2. ปรบัค าพดูใหแ้สดงถึงการสรา้งผลกระทบตอ่การพฒันาเมือง 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 1 : อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทนุเชิงสงัคม (Social Return on 
Investment: SROI) 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. กวา้งมาก ตอ้งนิยาม และคงวดัยาก หรือตอ้งใชเ้วลาในการรวมตวัเลข ทัง้ in cash, in kind
ตวัชีว้ดัท่ีดีตอ้งวดัไดง้่าย คนใชไ้มเ่บื่อ และสะทอ้นความเป็นจรงิตามสภาพ 
2. ตอ้งพิจารณาสูตรการค านวณใหดี้ว่าค านวณออกมาไดอ้ย่างไร และน าไปสู่ความยั่งยืนได้
อยา่งไร 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
3. ควรก าหนดนิยามใหช้ดัเพ่ือความเขา้ใจตรงกนัในการน าไปปฏิบตัิ 
รา่งกลยทุธ ์2: บรหิารรายไดอ้ยา่งสมดลุ √ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 2 : สดัสว่นรายไดจ้ากคา่
หนว่ยกิตตอ่รายไดท่ี้ไมใ่ชค่า่หนว่ยกิต 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คดิเห็นเพิ่มเตมิ 
1. รายได้ท่ีไม่ใช่ค่าหน่วยกิต คงต้องนิยามอีกเพราะ รายได้ท่ีไม่ใช่หน่วยกิตมีหลายทาง  
งบสนับสนุน งบบริจาค งบลงทุน เงินรายได้ต่าง  ๆ บางอย่างไม่ใช้ค่าหน่วยกิต เช่น 
คา่ลงทะเบียนลา่ชา้ เป็นตน้ จะจดัไวก้ลุม่ไหน 
2. ท่ีตอบไมเ่ห็นดว้ย ไม่ไดแ้ปลวา่ขดัขอ้ง แตต่วัวดันีค้วรจะตอ้งระบวุ่าสดัส่วนเทา่ไรจึงพอเหมาะ
และแสดงใหเ้ห็นความยั่งยืน ถ้าแปลว่า 50/50 ก็อาจจะไม่ใช่เสมอไป เพราะจะตอ้งดูจ  านวน
รายไดอี้กเช่นกัน การท าใหส้ดัส่วนนี ้Balance มนัอาจจะท าได ้2 อย่างคือ เพิ่มรายไดใ้นส่วนท่ี
ยงันอ้ยอยู่ (ซึ่งอนันีดี้) กับไปลดรายไดใ้นส่วนท่ีไดเ้ยอะอยู่แลว้ (ซึ่งอนันีไ้ม่ดี) ตอ้งระวงัในจุดนี ้
ดว้ย 
3. อาจตอ้งพิจารณา เช่น มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช มีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลซึ่ งมีรายได้
จากการบรกิารสขุภาพของโรงพยาบาลจ านวนมากและถือเป็นรายไดห้ลกัของมหาวิทยาลยั เม่ือ
เทียบสดัสว่นกบัรายไดจ้ากคา่หนว่ยกิตจะตา่งกนัมาก 
4. เพิ่มเรื่องนิยามศพัทใ์หช้ดัเจนเพ่ือการน าไปปฏิบตัไิด ้
ร่างแนวคิดกลยุทธ ์2 : การมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
รา่งกลยทุธ ์3: สรา้งพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์ √ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 3 : รอ้ยละของพนัธมิตร
เชิงกลยทุธท่ี์มีคณุคา่สงู (High-Value 
Strategic Partner)  

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. วดัท่ีจ  านวนคน บริษัท หน่วยงาน ชุมชน รวมกันคิดเป็นรอ้ยละอย่างไร คงเป็นจ านวนหน่วย 
คงตอ้งดท่ีูเกิดประกอบดว้ย คณุคา่สงูดอูยา่งไร คงตอ้งนิยาม 
2. การมีพนัธมิตรท่ีดีเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นแตค่งตอ้งมีการวดัท่ีจดัเจนว่าพนัธมิตรท่ี High-Value จะวดั
อยา่งไร 
3. การน าไปปฏิบตัิตอ้งระบวุ่าหมายถึงอะไรใหช้ดัเจน ซึ่งแตกตา่งกนัในแตล่ะมหาวิทยาลยัและ
ในแตล่ะชว่งเวลาดว้ยหรือไม ่
4. เน่ืองจากเป็นเชิงปรมิาณ จงึตอ้งนิยามศพัทช์ดัเจน 
รา่งกลยทุธ ์4: ขยายความรว่มมือกบัทกุภาค
สว่น 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 4 : รอ้ยละของความรว่มมือ
ท่ีน าสูก่ารปฏิบตัิ 

√ X √ √ √ √ √ 6 เห็นดว้ย 

1. ถา้ปรบัเป็นระดบัความส าเร็จ แลว้ใชเ้กณฑร์ะบบ Rubrics จะไดท้ัง้ Input Process Output 
และ Impact 
2. เป็นตวัวดัท่ีกวา้งมาก สมมตุิว่ามี Partner แค ่1 รายและมีความรว่มมือ 100% ซึ่งน าไปสู่การ
ปฏิบตั ิกบัการมี Partner ท่ีดี 10 ราย แตมี่ความรว่มมือกนั 90% อนัไหนจะดีกวา่กนั 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 5 : อตัราการคงอยูข่อง
คูค่วามรว่มมือ 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. นา่จะวดัคูก่บัระยะเวลาท่ี Active ดว้ย ไมเ่ชน่นัน้ อาจจะเป็นเพียงแคเ่วลาใน MOU เทา่นัน้ 
2. ท่ีมีการด าเนินการ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
ร่างแนวคิดกลยุทธ ์3: การพลิกโฉมการ
เรียนรู้ 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
พลิกโฉม มีประเด็นส าคัญ คือการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบออนไลน ์
(Blended learning) 
รา่งกลยทุธ ์5: เพิ่มความสามารถใหก้บั
ผูเ้รียนรูท้กุกลุม่ 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 6 : รอ้ยละของบณัฑิตท่ี
ท างานในเขตความรบัผิดชอบของเมือง 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ควรระวงัตวัชีว้ดันี ้เพราะกลยทุธนี์บ้อกวา่ตอ้งการเพิ่มความสามารถการเรียนรู ้ผูเ้รียนอาจจะ
เรียนรูไ้ดดี้และมีความสามารถ แตไ่มไ่ดท้  างานในเขตความรบัผิดชอบของเมืองก็ได ้
2. ไมส่ะทอ้นการท างานของบณัฑิตท่ีจบการศกึษาทัง้หมด 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 7 : รอ้ยละของบคุลากรของ
หนว่ยงานก ากบัไดร้บัการพฒันาตาม
แผนการพฒันาเมือง 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
การไดร้บัการพฒันา อาจจะไมไ่ดส่ื้อถึงความสามารถก็ได ้(แตค่ดิวา่ก็นา่จะสอดคลอ้งกนั) 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 8 : รอ้ยละของประชาชนของ
เมืองไดร้บัการพฒันาตามแผนการพฒันา
เมือง 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
การไดร้บัการพฒันา อาจจะไมไ่ดส่ื้อถึงความสามารถก็ได ้(แตค่ดิวา่ก็นา่จะสอดคลอ้งกนั) 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
รา่งกลยทุธ ์6: พฒันาแพลตฟอรม์การเรียนรู้
ใหเ้กิดผล 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
แพลตฟอรม์การเรียนรู ้:นิยามใหช้ดัเจน 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 9 : ระดบัการใชแ้พลตฟอรม์
การเรียนรู ้

√ √ √ √ X √ √ 6 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. การใช้แพลตฟอรม์การเรียนรู้ อาจจะไม่ได้ส่ือถึงความสามารถก็ได้ (แต่ก็คิดว่าน่าจะ
สอดคลอ้งกนั) 
2. ตอ้งก าหนดวา่จะประเมินอยา่งไร (ความหมายอาจกวา้งไป) 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 10 : รอ้ยละของหลกัสตูรท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของเมืองและ
แผนการพฒันาเมือง 

√ X √ √ √ √ √ 6 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
แทนท่ีจะวดัท่ีจ  านวนหลกัสูตร วดัจ านวนผูเ้รียนจบจากหลกัสตูรท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
เมืองและแผนการพฒันาเมืองนา่จะตรงกวา่ 
ร่างแนวคิดกลยุทธ ์4: การสร้างผลเชิง
บวกทางสังคม 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
ผลบวก หรือ ลบ ใชแ้นวคิดท่ีเป็นจดุตดัยาก ความคิดในการตดัสินต่างกัน เรื่องเดียวกันอีกคน
บอกบวก อีกคนบอกไมใ่ช ่ นิยามจะชว่ยได ้
รา่งกลยทุธ ์7: สนบัสนนุชมุชนเมืองใหเ้กิด
ความยั่งยืน 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 

ผลการพจิารณาของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 
แปล

ผล 
1 2 3 4 5 6 7 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 11 : รอ้ยละของจ านวน
ชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเล่ือนระดบั 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเล่ือนระดบั ตอ้งนิยาม ท่ีเห็นมีชมุชนเขม้แข็ง ชมุชนยั่งยืน และวดัได ้จึง
ตอ้งก าหนดมาตรฐาน (ขัน้ต  ่า) 
2. ควรมีนิยามของชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเล่ือนระดบัใหช้ดัเจน 
3. ควรพิจารณาเกณฑก์ารเล่ือนระดบัจะใชว้ดัอยา่งไร ควรขยายความหรือท าใหมี้ความชดัเจน 
รา่งกลยทุธ ์8: ขบัเคล่ือนงานวิจยัและ
นวตักรรมท่ีมีผลกระทบสงู 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 12 : รอ้ยละของงานวิจยัหรือ
นวตักรรมท่ีน าไปใชใ้นการพฒันาเมือง 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 13 : จ านวนนวตักรรมของ
เมือง 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
รา่งกลยทุธ ์9: ขยายผลสูส่งัคมอย่างตอ่เน่ือง √ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
ขยายผลอะไรสูส่งัคมอยา่งตอ่เน่ือง ตอ้งระบหุรือไม่ 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 14 : จ านวนชมุชนเมือง
ตน้แบบท่ีเกิดจากการขยายผล 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ควรมีนิยามของชมุชนเมืองตน้แบบท่ีชดัเจน 
2. อาจไปซอ้นกบัรา่งตวัชีว้ดัหลกัในรา่งกลยทุธท่ี์ 1 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 

ผลการพจิารณาของ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 
แปล

ผล 
1 2 3 4 5 6 7 

3. มีความสัมพันธ์กับชุมชนตน้แบบท่ีเล่ือนระดับ จะพิจารณาไดจ้ากการท าอย่างต่อเน่ือง มี
ความมั่นคงและยั่งยืนตามจ านวนปีท่ีมีการปฏิบตัิ 
ร่างแนวคิดกลยุทธ ์5: ผลักดันการบริหาร
จัดการทีเ่ป็นเลิศ 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
รา่งกลยทุธ ์10: ยกระดบัการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศ 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
จะยกระดบัตอ้งก าหนดมาตรฐานการบรหิารจดัการ คือตอ้งมี Based line 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 15 : รอ้ยละความส าเรจ็ใน
การด าเนินโครงการพฒันาองคก์ร 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
ตวัวดันีมี้ความกวา้งมาก โครงการพฒันาองคก์รคืออะไร 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 16 : คะแนนตามเกณฑ ์
EdPEx 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. เกณฑ ์EdPEx ไม่แน่ใจว่าจะน ามาใชท้กุตวัหรือไม่ ถา้ระบบประกนัท่ีไม่ใช ้EdPEx ถา้ใชบ้าง
ตวั ก็ตอ้งก าหนดลงไปในตวัเกณฑแ์ตล่ะตวั 
2. ก าหนดใชเ้จาะจงดา้นใดใหช้ดัเจน จะดีกวา่ 
3. เป็นคะแนนในภาพรวมหรือเฉพาะหมวด 
รา่งกลยทุธ ์11: บรหิารจดัการใหมี้ความ
ยืดหยุ่นสงู 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 17 : รอ้ยละความส าเรจ็ใน
การบริหารจดัการตามแผน 

√ X √ √ √ √ √ 6 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. รอ้ยละของการบรหิารจดัการแผน หรือ ความส าเร็จของแผนกลยทุธ ์ตามปกตจิะวดัท่ีตวัแผน 
เพราะเก่ียวโยงกบักลยทุธ ์การบรหิารจดัการตามแผน นา่จะวดักระบวนการ PDCA 
2. การท าไดส้  าเร็จตามแผน จะสะทอ้นถึงความยืดหยุ่นไดอ้ย่างไร (ร่างกลยุทธนี์ก้ล่าวถึงการ
บรหิารจดัการท่ีมีความยืดหยุน่สงู) 
ร่างแนวคิดกลยุทธ ์6: องคก์รทีม่ี
ประสิทธิภาพสูง 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
รา่งกลยทุธ ์12: พฒันาบคุลากรใหมี้ความ
พรอ้ม 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ความพรอ้ม มีหลายระดบั องักฤษใชม้าตรฐาน UKPSF 
2. อยากใหเ้พิ่มวา่พรอ้มตอ่อะไร 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 18 : รอ้ยละของบคุลากรท่ีมี
ขีดสมรรถนะตามท่ีก าหนด 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ตามท่ีก าหนด คือ มาตรฐาน OK 
2. ตอ้งมีการก าหนดสมรรถนะและวิธีการวดัท่ีชดัเจน 
3. ถา้พิจารณาประสิทธิภาพสงู ขีดความสามารถของบคุลากรควรมีสมรรถนะสงูกว่ามาตรฐาน
ไหม 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
รา่งกลยทุธ ์13: สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิิทลัในการบริหารจดัการ 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไมมี่ 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 19 : รอ้ยละของระบบงานท่ี
น าไปใชแ้ลว้ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ระบบงาน กว้างมาก เข้าใจว่าเป็นระบบเทคโนโลยี ซึ่งมีหลายระบบน่าจะวัดท่ีผลการใช้
เทคโนโลยี หรือไมก่ารวดัจ านวนระบบอยา่งสมบรูณ ์คือแคไ่หน อาจอยูใ่นเกณฑ ์
2. จะนับเฉพาะระบบงานทีเก่ียวข้องเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้นหรือไม่ และนับเฉพาะ
ระบบงานใหมท่ี่เกิดขึน้หรือนบัรวม 
3. ควรขยายความค าวา่ระบบงานเพ่ือความชดัเจน 
รา่งกลยทุธ ์14: บรหิารองคค์วามรูอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
บริหารองคค์วามรู ้น่าจะเป็นการจดัการความรู ้(KM) เพราะองคค์วามรู ้มีหลายประเภท  Tacit, 
Explicit, Embed ตอ้งระบใุหช้ดั 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 20 : รอ้ยละความส าเรจ็ใน
การจดัท าระบบการบรหิารองคค์วามรู ้

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ระดบัความส าเรจ็ วดัเป็นขอ้ หรือวดัเป็นระดบั จะวดัไดง้่ายกวา่ 
2. ควรมีการก าหนดนิยามของค าว่าระบบการบรหิารความรูใ้หช้ดัเจน 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ข้อคิดเหน็ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ท่านที)่ รวม 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7 
รา่งตวัชีว้ดัหลกั 21 : จ านวนแนวปฏิบตัท่ีิดี 
(Best Practice) 

√ √ √ √ √ √ √ 7 เห็นดว้ย 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. แนวปฏิบตัิท่ีดี เป็นเรื่องน่าสนใจ แตเ่กณฑก์ารวดัวา่ระดบัไหน เป็นแนวปฏิบตัท่ีิดี ผมท าเรื่อง
นีม้าหลายปีหาไดย้าก ตอ้งมีการประเมินและรบัรอง มีคนน าไปใช ้เป็นเรื่องทา้ทายควรท า ใชไ้ด้
แตต่อ้งอธิบายตวัขีว้ดัและเกณฑ ์
2. ควรมีการก าหนดนิยามของค าว่าแนวปฏิบตัท่ีิดีใหช้ดัเจน 
3. ในระยะแรกอาจเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดี ตอ่มาเม่ือพฒันาไปเรื่อย ๆ สม ่าเสมอจึงเป็นการปฏิบตัิท่ี
เป็นเลิศ 
ร่างแผนทีก่ลยุทธ ์(Strategy Map): √ X √ √ √ √ √ 6 เห็นดว้ย 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ 
1. ควรมีลกูศรชีค้วามเป็นเหตเุป็นผลระหวา่งรา่งกลยทุธ ์(ซึ่งจรงิ ๆ คือ Strategic Objective) ใน
แตล่ะเรื่องใหช้ดัเจน และมีค าถามว่าการเรียงมมุมอง 4 มมุมองนี ้มาจาก Model ท่ีน  าเสนอโดย
ใคร 
2. ความยั่งยืน อาจไมค่รอบคลมุ โดยเฉพาะการจ ากดัเฉพาะสินทรพัยท์างการศกึษา 
3. ควรเพิ่มความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงในแต่ละมิติใหมี้ความชดัเจนเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์ตัง้ไวคื้อ การ
พฒันาเมืองอยา่งยั่งยืน 

คะแนนเฉล่ีย 6.88 เห็นดว้ย 
คดิเป็นรอ้ยละ 98.32 เห็นดว้ย 

 

จากตาราง 12 แสดงผลการพิจารณายุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมือง
ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีคะแนนความถ่ีเฉล่ีย 
6.88 จากคะแนนเตม็ 7 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 98.32 ซึ่งแปลผลไดว้า่ เห็นดว้ย 
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นอกจากนีผู้ท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มยังไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็น
เพิ่มเตมิตอ่ยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดงันี ้

1. ควรตรวจสอบความสอดคลอ้ง จากบนลงล่าง จากวิสยัทศัน ์แนวคิดกลยุทธ์ 
กลยทุธ ์และตวัชีว้ดัหลกั และความสอดคลอ้งภายใน ระหว่างกลยุทธก์ับกลยุทธ ์ระหว่างแนวคิด
กบัแนวคดิ ระหวา่งควัชีว้ดัหลกั กบัตวัชีว้ดัหลกัจะเห็นความสมัพนัธ ์ 

2. ควรเสนอแนะใหน้ าระบบประกัน ระบบกลยุทธ ์และขอ้ตกลงของอธิการบดี
กบัสภามหาวิทยาลยัเป็นเรื่องเดียวกนั ท าเป็นแผนกลยทุธม์หาวิทยาลยั 

3. ควรให้มีการบริหารกลยุทธ์ เช่น มีผู้บริหารรับผิดชอบกลยุทธ์ หรือส านัก
บรหิารกลยทุธ ์ 

4. ควรมีการติดตาม และประเมินความส าเร็จของกลยุทธ ์พรอ้มปรบัปรุงอย่าง
ตอ่เน่ือง 

5. หากสามารถเพิ่มค านิยามของตวัชีว้ดัใหมี้ความชดัเจนและปรบัรา่งตวัชีว้ัดให้
มีความเฉพาะจะชว่ยใหก้ารน ายทุธศาสตรไ์ปสูก่ารใชจ้รงิเกิดประโยชนอ์ยา่งมาก 

 
2.3 ผลการปรับแก้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 
จากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิจากการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจัยได้

น าไปขอความคิดเห็นกับอาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือปรบัแกไ้ขยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัแห่ง
เมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษใหเ้หมาะสม 
น าเสนอไดด้งัตาราง 13 
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ตาราง 13 ผลการปรบัแกห้ลงัการสนทนากลุม่ 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

รา่งตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์2  : รอ้ยละ
ความส าเรจ็ของแนวทางการบรหิารจดั
การเมือง (Urban Management 
Framework) 

รา่งตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์2 : รอ้ยละความส าเรจ็ของ
คูมื่อการบริหารจดัการเมือง (Urban 
Management System Manual) 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 2  : สดัสว่นรายไดจ้ากคา่
หนว่ยกิตตอ่รายไดท่ี้ไมใ่ชค่า่หนว่ยกิต 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 2 : สดัสว่นรายไดท่ี้เก่ียวกบัการ
จดัการศกึษาตอ่รายไดท่ี้ไมเ่ก่ียวกบัการจดั
การศกึษา 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 4 : รอ้ยละของความ
รว่มมือท่ีน าสู่การปฏิบตัิ 

ร่างตวัชีว้ดัหลกั 4 : ระดบัความส าเร็จของความ
รว่มมือท่ีน าสูก่ารปฏิบตัิ 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 5 : อตัราการคงอยูข่อง
คูค่วามรว่มมือ 

ร่างตัวชีว้ัดหลัก 5 : อัตราการคงอยู่ของคู่ความ
รว่มมือท่ีมีการด าเนินการ 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 16 : คะแนนตามเกณฑ ์

EdPEx 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 16 : คะแนนภาพรวมตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 17 : รอ้ยละความส าเรจ็ใน
การบริหารจดัการตามแผน 

ร่างตัวชีว้ัดหลัก 17 : รอ้ยละความส าเร็จในการ
บรหิารจดัการตามแผนกลยทุธ ์

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 19 : รอ้ยละของระบบงาน
ท่ีน าไปใชแ้ลว้ไดอ้ย่างสมบรูณ ์

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 19 : รอ้ยละของระบบเทคโนโลยี
ดจิิทลัท่ีน าไปใชแ้ลว้ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 20 : รอ้ยละความส าเรจ็ใน
การจดัท าระบบการบรหิารองคค์วามรู ้

ร่างตัวชีว้ัดหลัก 20 : ระดับความส าเร็จในการ
จดัท าระบบการบรหิารองคค์วามรู ้

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 21 : จ านวนแนวปฏิบตัท่ีิดี 
(Best Practice) 

รา่งตวัชีว้ดัหลกั 21 : จ านวนแนวปฏิบตัท่ีิดี 
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จากตาราง 13 แสดงผลการปรับแก้ตัวชี ้วัดหลักในแต่ละแนวคิดกลยุทธ์ ให้มี
ความหมายชัดเจนมากยิ่งขึน้ ส่วนร่างวิสัยทัศน ์ร่างตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ ร่างพันธกิจ ร่างแนวคิด 
กลยทุธ ์รา่งกลยทุธ ์และรา่งแผนท่ีกลยทุธ ์รวมทัง้รา่งตวัชีว้ดัหลกัท่ีเหลือไมมี่การปรบัแก ้

ผู้วิจัยสามารถส รุปยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอุดมศกึษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ได ้6 รา่งแนวคิดกลยทุธ ์14 
รา่งกลยทุธ ์21 รา่งตวัชีว้ดัหลกั ดงันี ้

ร่างวิสัยทัศน์: บูรณาการศาสตรเ์ขตเมืองเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่ งยืน 
( Integration of Urban Science for Sustainable Urban Development) โด ย มี ร่ า ง ตั ว ชี ้ วั ด
วิสยัทศัน ์ดงันี ้

1) อันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของเมืองและชุมชน 
(Sustainable cities and communities: SDG 11) โดย Times Higher Education (THE) ในรอบ
ปีปฏิทินท่ีผา่นมา 

2) ร้อ ยล ะค วาม ส า เร็จ ขอ งคู่ มื อ ก ารบ ริห า รจัด ก าร เมื อ ง  (Urban 
Management System Manual) 

รา่งพนัธกิจ: 
1) สรา้งคนส าหรบัอนาคตใหร้องรบักบัความตอ้งการของเมืองและแผนการ

พฒันาเมือง 
2) สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบสูงเพ่ือแก้ไขปัญหาของเมือง ตลอดจนสรา้ง

ความรูท่ี้เป็นปัญญา พฒันาสูแ่นวปฏิบตัท่ีิดี และตอ่ยอดเป็นนวตักรรมของเมือง 
3) สรา้งสังคมโดยเช่ือมโยงสถาบนัอุดมศึกษา เมือง หน่วยงานเอกชน และ

ชมุชน เขา้ดว้ยกนั 
4) สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัเมืองโดยใชป้ระโยชนจ์ากศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินใน

บรบิทของเมืองนัน้มาชว่ยยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชน 
5) บรหิารจดัการแบบยืดหยุน่โดยยดึมั่นความยั่งยืนดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

และมีรา่งแนวคดิกลยทุธ ์รา่งกลยทุธ ์และรา่งตวัชีว้ดัหลกั ดงันี ้
รา่งแนวคิดกลยุทธท่ี์ 1 ขบัเคล่ือนสู่ความยั่งยืน ประกอบดว้ย 2 ร่างกลยุทธ ์

คือ 1) ใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยก์ารศึกษา และ 2) บริหารรายไดอ้ย่างสมดลุ และ 2 ร่างตวัชีว้ดั
หลัก คือ 1) อัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) 
และ 2) สดัสว่นรายไดท่ี้เก่ียวกบัการจดัการศกึษาตอ่รายไดท่ี้ไมเ่ก่ียวกบัการจดัการศกึษา 
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ร่างแนวคิดกลยุทธ์ท่ี 2 การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ประกอบด้วย 2 ร่าง 
กลยุทธ์ คือ 1) สรา้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และ 2) ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และ 3 ร่าง
ตวัชีว้ดัหลกั คือ 1) รอ้ยละของพนัธมิตรเชิงกลยุทธท่ี์มีคณุค่าสูง (High-Value Strategic Partner) 
2) ระดบัความส าเร็จของความรว่มมือท่ีน าสู่การปฏิบตัิ และ 3) อตัราการคงอยู่ของคูค่วามรว่มมือ
ท่ีมีการด าเนินการ 

รา่งแนวคิดกลยุทธท่ี์ 3 การพลิกโฉมการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 2 ร่างกลยุทธ ์
คือ 1) เพิ่มความสามารถใหก้ับผูเ้รียนรูทุ้กกลุ่ม และ 2) พัฒนาแพลตฟอรม์การเรียนรูใ้หเ้กิดผล 
และ 5 รา่งตวัชีว้ดัหลกั คือ 1) รอ้ยละของบณัฑิตท่ีท างานในเขตความรบัผิดชอบของเมือง 2) รอ้ย
ละของบุคลากรของหน่วยงานก ากับไดร้บัการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเมือง  3) รอ้ยละของ
ประชาชนของเมืองไดร้บัการพฒันาตามแผนการพฒันาเมือง 4) ระดบัการใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู ้และ 5) รอ้ยละของหลกัสตูรท่ีตอบสนองความตอ้งการของเมืองและแผนการพฒันาเมือง 

รา่งแนวคิดกลยุทธท่ี์ 4 การสรา้งผลเชิงบวกทางสังคม ประกอบดว้ย 3 ร่าง 
กลยุทธ์ คือ 1)  สนับสนุนชุมชนเมืองใหเ้กิดความยั่งยืน 2) ขบัเคล่ือนงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีมี
ผลกระทบสูง  และ 3) ขยายผลสู่สงัคมอย่างต่อเน่ือง และ 4 ร่างตวัชีว้ดัหลัก คือ 1) รอ้ยละของ
จ านวนชุมชนเมืองตน้แบบท่ีเล่ือนระดบั 2) รอ้ยละของงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ในการ
พฒันาเมือง 3) จ านวนนวตักรรมของเมือง และ 4) จ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเกิดจากการขยาย
ผล 

รา่งแนวคิดกลยุทธท่ี์ 5 ผลกัดนัการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 2 
ร่างกลยุทธ์ คือ 1) ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และ 2) บริหารจัดการใหมี้ความ
ยืดหยุ่นสงู และ 3 รา่งตวัชีว้ดัหลกั คือ 1) รอ้ยละความส าเร็จในการด าเนินโครงการพฒันาองคก์ร 
2) คะแนนภาพรวมตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) และ 3) 
รอ้ยละความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการตามแผนกลยทุธ ์

ร่างแนวคิดกลยุทธ์ท่ี  6 องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย 3 ร่าง 
กลยุทธ ์คือ 1)  พฒันาบุคลากรใหมี้ความพรอ้ม 2) ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหาร
จดัการ และ 3) บริหารองคค์วามรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ 4 รา่งตวัชีว้ดัหลกั คือ 1) รอ้ยละของ
บคุลากรท่ีมีขีดสมรรถนะตามท่ีก าหนด 2) รอ้ยละของระบบเทคโนโลยีดจิิทลัท่ีน าไปใชแ้ลว้ไดอ้ยา่ง
สมบรูณ ์3) ระดบัความส าเร็จในการจดัท าระบบการบรหิารองคค์วามรู้ และ 4) จ านวนแนวปฏิบตัิ
ท่ีดี 
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ตาราง 14 รา่งแนวคิดกลยทุธ ์รา่งกลยทุธ ์และรา่งตวัชีว้ดัหลกั หลงัการสนทนากลุม่ 

ร่างแนวคิด 
กลยุทธ ์

ร่างกลยุทธ ์ ร่างตัวชีวั้ดหลัก 

1. ขบัเคล่ือน
สูค่วามยั่งยืน 

1. ใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัย์
การศกึษา 

1. อตัราผลตอบแทนทางสงัคมจากการ
ลงทนุ (Social Return on Investment: 
SROI) 

2. บรหิารรายไดอ้ย่างสมดลุ 2. สดัสว่นรายไดท่ี้เก่ียวกบัการจดัการศกึษา
ตอ่รายไดท่ี้ไมเ่ก่ียวกบัการจดัการศกึษา 

2. การมีสว่น
รว่มอยา่ง
เขม้แข็ง 

3. สรา้งพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์ 3. รอ้ยละของพนัธมิตรเชิงกลยทุธท่ี์มี
คณุคา่สงู (High-Value Strategic Partner) 

4. ขยายความรว่มมือกบัทกุ
ภาคสว่น 

4. ระดบัความส าเรจ็ของความรว่มมือท่ี
น าสูก่ารปฏิบตัิ 
5. อตัราการคงอยูข่องคูค่วามรว่มมือท่ีมี
การด าเนินการ 

3. การพลิก
โฉมการเรียนรู ้

5. เพิ่มความสามารถใหก้บั
ผูเ้รียนรูท้กุกลุม่ 

6. รอ้ยละของบณัฑิตท่ีท างานในเขตความ
รบัผิดชอบของเมือง 
7. รอ้ยละของบคุลากรของหนว่ยงานก ากบั
ไดร้บัการพฒันาตามแผนการพฒันาเมือง 
8. รอ้ยละของประชาชนของเมืองไดร้บัการ
พฒันาตามแผนการพฒันาเมือง 

 6. พฒันาแพลตฟอรม์การเรียนรู้
ใหเ้กิดผล 

9. ระดบัการใชแ้พลตฟอรม์การเรียนรู ้
10. รอ้ยละของหลกัสตูรท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของเมืองและแผนการพฒันาเมือง 

4. การสรา้ง
ผลเชิงบวก
ทางสงัคม 

7. สนบัสนนุชมุชนเมืองใหเ้กิด
ความยั่งยืน 

11. รอ้ยละของจ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ี
เล่ือนระดบั 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ร่างแนวคิด 
กลยุทธ ์

ร่างกลยุทธ ์ ร่างตัวชีวั้ดหลัก 

 8. ขบัเคล่ือนงานวิจยัและ
นวตักรรมท่ีมีผลกระทบสงู 

12. รอ้ยละของงานวิจยัหรือนวตักรรมท่ี
น าไปใชใ้นการพฒันาเมือง 
13. จ านวนนวตักรรมของเมือง 

 9. ขยายผลสูส่งัคมอย่างตอ่เน่ือง 14. จ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเกิดจาก
การขยายผล 

5. ผลกัดนั
การบริหาร
จดัการท่ีเป็น
เลิศ 

10 ยกระดบัการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศ 

15. รอ้ยละความส าเรจ็ในการด าเนิน
โครงการพฒันาองคก์ร 
16. คะแนนภาพรวมตามเกณฑค์ณุภาพ
การศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

11. บริหารจดัการใหมี้ความ
ยืดหยุ่นสงู 

17. รอ้ยละความส าเรจ็ในการบรหิาร
จดัการตามแผนกลยทุธ ์

6. องคก์รท่ีมี
ประสิทธิภาพ
สงู 

12. พฒันาบคุลากรใหมี้ความ
พรอ้ม 

18. รอ้ยละของบคุลากรท่ีมีขีดสมรรถนะ
ตามท่ีก าหนด 

13. สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิิทลัในการบริหารจดัการ 

19. รอ้ยละของระบบเทคโนโลยีดจิิทลัท่ี
น าไปใชแ้ลว้ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

 14. บริหารองคค์วามรูอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

20. ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบ
การบริหารองคค์วามรู ้
21. จ านวนแนวปฏิบตัิท่ีดี 
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ผูว้ิจยัน ารา่งวิสยัทศัน ์รา่งพนัธกิจ รา่งแนวคดิกลยทุธ ์รา่งกลยทุธ ์มาเขียนรา่งแผนท่ี
กลยุทธ์ของยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ หลงัการสนทนากลุม่ ไดด้งัภาพประกอบ 40 

 

 

ภาพประกอบ 40 รา่งแผนท่ีกลยทุธม์หาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ หลงัการสนทนากลุม่ 

2.4 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพเิศษ 

การประเมินความเหมาะสม 
ผูว้ิจยัประเมินความเหมาะสมโดยหาคา่คะแนนเฉล่ีย (X̅) และคา่ความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยเลือกค่าคะแนนเฉล่ียความเหมาะสมของแนวคิดกลยุทธ์ กลยุทธ์ และ
ตวัชีว้ดั ท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป ดงันี ้
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ตาราง 15 การประเมินความเหมาะสมของวิสยัทศันแ์ละตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์

วิสัยทัศนแ์ละตัวชีวั้ดวิสัยทัศน ์ X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

วิสยัทศัน ์    
บรูณาการศาสตรเ์ขตเมืองเพ่ือการพฒันาเมืองอย่างยั่งยืน 
(Integration of Urban Science for Sustainable Urban 
Development) 

4.40 .73 มาก 

ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์    
1) อนัดบัมหาวิทยาลยัดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนของเมืองและ
ชมุชน (Sustainable cities and communities: SDG 11) โดย 
Times Higher Education (THE) ในรอบปีปฏิทินท่ีผา่นมา 

4.30 .74 มาก 

2) รอ้ยละความส าเรจ็ของคูมื่อการบรหิารจดัการเมือง (Urban 
Management System Manual) 

4.14 .89 มาก 

ภาพรวม 4.28 .72 มาก 

 
จากตาราง 15 แสดงว่า ความเหมาะสมของวิสัยทัศน์และตัวชีว้ัดวิสัยทัศน์ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าคะแนนเฉล่ีย 4.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป เม่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในรายขอ้พบวา่ทกุขอ้และโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
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ตาราง 16 การประเมินความเหมาะสมของพนัธกิจ 

พันธกิจ X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

1) สรา้งคนส าหรบัอนาคตใหร้องรบักบัความตอ้งการของ
เมืองและแผนการพฒันาเมือง 

4.44 .73 มาก 

2) สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบสงูเพ่ือแกไ้ขปัญหาของเมือง 
ตลอดจนสรา้งความรูท่ี้เป็นปัญญา พฒันาสูแ่นวปฏิบตัท่ีิดี 
และตอ่ยอดเป็นนวตักรรมของเมือง 

4.33 .81 มาก 

3) สรา้งสงัคมโดยเช่ือมโยงสถาบนัอดุมศกึษา เมือง 
หนว่ยงานเอกชน และชมุชน เขา้ดว้ยกนั 

4.33 .68 มาก 

4) สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัเมืองโดยใชป้ระโยชนจ์าก
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในบริบทของเมืองนัน้มาชว่ยยกระดบั
คณุภาพชีวิตของชมุชน 

4.19 .80 มาก 

5) บรหิารจดัการแบบยืดหยุ่นโดยยดึมั่นความยั่งยืนดว้ยหลกั
ธรรมาภิบาล 

4.37 .79 มาก 

ภาพรวม 4.33 .68 มาก 

 
จากตาราง 16 แสดงว่า ความเหมาะสมของพันธกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

ดว้ยคา่คะแนนเฉล่ีย 4.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป เม่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
รายขอ้พบวา่ทกุขอ้และโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
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ตาราง 17 การประเมินความเหมาะสมของแนวคดิกลยทุธ ์1 : ขบัเคล่ือนสูค่วามยั่งยืน 

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์1 : ขบัเคล่ือนสูค่วามยั่งยืน 4.35 .78 มาก 
กลยทุธ ์1 : ใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยก์ารศกึษา 4.33 .78 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 1 : อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเชิงสงัคม 
(Social Return on Investment: SROI) 

4.14 .83 มาก 

กลยทุธ ์2 : บรหิารรายไดอ้ย่างสมดลุ 4.19 .80 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 2 : สดัสว่นรายไดท่ี้เก่ียวกบัการจดัการศกึษาตอ่
รายไดท่ี้ไมเ่ก่ียวกบัการจดัการศกึษา 

4.07 .88 มาก 

ภาพรวม 4.21 .73 มาก 

 
จากตาราง 17 แสดงว่า ความเหมาะสมของแนวคิดกลยุทธ์ 1 : ขับเคล่ือนสู่ความ

ยั่งยืนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้
ไป เม่ือพิจารณาความเหมาะสมในรายขอ้พบวา่ทกุขอ้และโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
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ตาราง 18 การประเมินความเหมาะสมของแนวคดิกลยทุธ ์2 : การมีส่วนรว่มอยา่งเขม้แข็ง 

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์2 : การมีสว่นรว่มอย่างเขม้แข็ง 4.42 .70 มาก 
กลยทุธ ์3 : สรา้งพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์ 4.44 .70 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 3 : รอ้ยละของพนัธมิตรเชิงกลยทุธท่ี์มีคณุคา่สงู 
(High-Value Strategic Partner) 

4.35 .69 มาก 

กลยทุธ ์4 : ขยายความรว่มมือกบัทกุภาคส่วน 4.40 .73 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 4 : ระดบัความส าเรจ็ของความรว่มมือท่ีน าสูก่าร
ปฏิบตัิ 

4.23 .75 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 5 : อตัราการคงอยูข่องคูค่วามรว่มมือท่ีมีการ
ด าเนินการ 

4.23 .68 มาก 

ภาพรวม 4.35 .62 มาก 

 
จากตาราง 18 แสดงว่า ความเหมาะสมของแนวคิดกลยทุธ ์2 : การมีส่วนร่วมอย่าง

เขม้แข็งโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าคะแนนเฉล่ีย 4.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 
ขึน้ไป เม่ือพิจารณาความเหมาะสมในรายขอ้พบว่าทุกขอ้และโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบั
มาก 
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ตาราง 19 การประเมินความเหมาะสมของแนวคดิกลยทุธ ์3 : การพลิกโฉมการเรียนรู ้

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์3 : การพลิกโฉมการเรียนรู ้ 4.37 .76 มาก 
กลยทุธ ์5 : เพิ่มความสามารถใหก้บัผูเ้รียนรูท้กุกลุม่ 4.30 .77 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 6 : รอ้ยละของบณัฑิตท่ีท างานในเขตความ
รบัผิดชอบของเมือง 

4.28 .83 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 7 : รอ้ยละของบคุลากรของหนว่ยงานก ากบั
ไดร้บัการพฒันาตามแผนการพฒันาเมือง 

4.33 .72 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 8 : รอ้ยละของประชาชนของเมืองไดร้บัการ
พฒันาตามแผนการพฒันาเมือง 

4.12 .88 มาก 

กลยทุธ ์6 : พฒันาแพลตฟอรม์การเรียนรูใ้หเ้กิดผล 4.28 .83 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 9 : ระดบัการใชแ้พลตฟอรม์การเรียนรู ้ 4.21 .83 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 10 : รอ้ยละของหลกัสตูรท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของเมืองและแผนการพฒันาเมือง 

4.33 .89 มาก 

ภาพรวม 4.28 .74 มาก 

 
จากตาราง 19 แสดงว่า ความเหมาะสมของแนวคิดกลยุทธ์ 3 : การพลิกโฉมการ

เรียนรูโ้ดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยคา่คะแนนเฉล่ีย 4.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้
ไป เม่ือพิจารณาความเหมาะสมในรายขอ้พบวา่ทกุขอ้และโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
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ตาราง 20 การประเมินความเหมาะสมของแนวคดิกลยทุธ ์4 : การสรา้งผลเชิงบวกทางสงัคม 

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์4 : การสรา้งผลเชิงบวกทางสงัคม 4.37 .73 มาก 
กลยทุธ ์7 : สนบัสนนุชมุชนเมืองใหเ้กิดความยั่งยืน 4.28 .80 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 11 : รอ้ยละของจ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเล่ือน
ระดบั 

4.19 .82 มาก 

กลยทุธ ์8 : ขบัเคล่ือนงานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีผลกระทบสงู 4.33 .84 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 12 : รอ้ยละของงานวิจยัหรือนวตักรรมท่ีน าไปใช้
ในการพฒันาเมือง 

4.33 .78 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 13 : จ านวนนวตักรรมของเมือง 4.33 .75 มาก 
กลยทุธ ์9 : ขยายผลสูส่งัคมอยา่งตอ่เน่ือง 4.30 .74 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 14 : จ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเกิดจากการ
ขยายผล 

4.16 .84 มาก 

ภาพรวม 4.29 .72 มาก 

 
จากตาราง 20 แสดงว่า ความเหมาะสมของแนวคิดกลยทุธ ์4 : การสรา้งผลเชิงบวก

ทางสงัคมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าคะแนนเฉล่ีย 4.29 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 
ขึน้ไป เม่ือพิจารณาความเหมาะสมในรายขอ้พบว่าทุกขอ้และโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบั
มาก 
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ตาราง 21 การประเมินความเหมาะสมของแนวคดิกลยทุธ ์5 : ผลกัดนัการบรหิารจดัการท่ีเป็นเลิศ 

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์5 : ผลกัดนัการบรหิารจดัการท่ีเป็นเลิศ 4.44 .73 มาก 
กลยทุธ ์10 : ยกระดบัการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศ 4.40 .73 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 15 : รอ้ยละความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ
พฒันาองคก์ร 

4.26 .76 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 16 : คะแนนภาพรวมตามเกณฑค์ณุภาพ
การศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

4.26 .82 มาก 

กลยทุธ ์11 : บรหิารจดัการใหมี้ความยืดหยุน่สงู 4.40 .73 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 17 : รอ้ยละความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการ
ตามแผนกลยทุธ ์

4.30 .71 มาก 

ภาพรวม 4.34 .67 มาก 

 
จากตาราง 21 แสดงว่า ความเหมาะสมของแนวคิดกลยุทธ ์5 : ผลักดนัการบริหาร

จดัการท่ีเป็นเลิศโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยคา่คะแนนเฉล่ีย 4.34 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 
3.51 ขึน้ไป เม่ือพิจารณาความเหมาะสมในรายขอ้พบว่าทุกขอ้และโดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก 
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ตาราง 22 การประเมินความเหมาะสมของแนวคดิกลยทุธ ์6 : องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสงู 

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์6 : องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสงู 4.37 .76 มาก 
กลยทุธ ์12 : พฒันาบคุลากรใหมี้ความพรอ้ม 4.42 .73 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 18 : รอ้ยละของบคุลากรท่ีมีขีดสมรรถนะตามท่ี
ก าหนด 

4.44 .73 มาก 

กลยทุธ ์13 : สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัในการบริหาร
จดัการ 

4.44 .73 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 19 : รอ้ยละของระบบเทคโนโลยีดจิิทลัท่ีน าไปใช้
แลว้ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

3.86 .92 มาก 

กลยทุธ ์14 : บรหิารองคค์วามรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4.33 .75 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 20 : ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบการ
บรหิารองคค์วามรู ้

4.40 .76 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 21 : จ านวนแนวปฏิบตัิท่ีดี 4.33 .75 มาก 
ภาพรวม 4.37 .76 มาก 

 
จากตาราง 22 แสดงว่า ความเหมาะสมของแนวคิดกลยุทธ์ 6 : องค์กรท่ี มี

ประสิทธิภาพสงูโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยคา่คะแนนเฉล่ีย 4.37 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 
3.51 ขึน้ไป เม่ือพิจารณาความเหมาะสมในรายขอ้พบว่าทุกขอ้และโดยรวมมีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก 
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ตาราง 23 การประเมินความเหมาะสมของแผนท่ีกลยทุธ ์

แผนทีก่ลยุทธ ์ X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

 

4.28 .70 มาก 

 
จากตาราง 23 แสดงว่า ความเหมาะสมของแผนท่ีกลยุทธ์อยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่า

คะแนนเฉล่ีย 4.28 ซึ่งสงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป 
 
จะเห็นไดว้่า ผลการวิจัยการประเมินความเหมาะสมทุกข้ออยู่ในระดับมาก มีค่า

คะแนนเฉล่ียซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 3.51 ขึน้ไป ซึ่งจะน ามาสรุปเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
มหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษตอ่ไป 

 
การประเมินความเป็นไปได้ 

ผูว้ิจยัประเมินความเป็นไปไดโ้ดยหาคา่คะแนนเฉล่ีย (X̅) และคา่ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยเลือกคา่คะแนนเฉล่ียความเป็นไปไดข้องแนวคิดกลยทุธ ์กลยทุธ ์และตวัชีว้ดั 
ท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป ดงันี ้
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ตาราง 24 การประเมินความเป็นไปไดข้องวิสยัทศันแ์ละตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์

วิสัยทัศนแ์ละตัวชีวั้ดวิสัยทัศน ์ X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

วิสยัทศัน ์    
บรูณาการศาสตรเ์ขตเมืองเพ่ือการพฒันาเมืองอย่างยั่งยืน 
(Integration of Urban Science for Sustainable Urban 
Development) 

3.88 .91 มาก 

ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์    
1) อนัดบัมหาวิทยาลยัดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนของเมืองและ
ชมุชน (Sustainable cities and communities: SDG 11) โดย 
Times Higher Education (THE) ในรอบปีปฏิทินท่ีผา่นมา 

3.79 1.06 มาก 

2) รอ้ยละความส าเรจ็ของคูมื่อการบรหิารจดัการเมือง (Urban 
Management System Manual) 

3.58 .96 มาก 

ภาพรวม 3.75 .87 มาก 

 
จากตาราง 24 แสดงว่า ความเป็นไปไดข้องวิสยัทศันแ์ละตวัชีว้ดัวิสยัทศันโ์ดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยคา่คะแนนเฉล่ีย 3.75 ซึ่งสงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป เม่ือพิจารณา
ความเป็นไปไดใ้นรายขอ้พบวา่ทกุขอ้และโดยรวมมีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก  
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ตาราง 25 การประเมินความเป็นไปไดข้องพนัธกิจ 

พันธกิจ X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

1) สรา้งคนส าหรบัอนาคตใหร้องรบักบัความตอ้งการของเมือง
และแผนการพฒันาเมือง 

4.05 .93 มาก 

2) สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบสงูเพ่ือแกไ้ขปัญหาของเมือง 
ตลอดจนสรา้งความรูท่ี้เป็นปัญญา พฒันาสูแ่นวปฏิบตัท่ีิดี 
และตอ่ยอดเป็นนวตักรรมของเมือง 

3.84 1.00 มาก 

3) สรา้งสงัคมโดยเช่ือมโยงสถาบนัอดุมศกึษา เมือง หนว่ยงาน
เอกชน และชมุชน เขา้ดว้ยกนั 

3.98 .89 มาก 

4) สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัเมืองโดยใชป้ระโยชนจ์าก
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในบริบทของเมืองนัน้มาชว่ยยกระดบั
คณุภาพชีวิตของชมุชน 

3.70 .97 มาก 

5) บรหิารจดัการแบบยืดหยุ่นโดยยดึมั่นความยั่งยืนดว้ยหลกั
ธรรมาภิบาล 

3.91 .97 มาก 

ภาพรวม 3.89 .81 มาก 

 
จากตาราง 25 แสดงว่า ความเป็นไปไดข้องพันธกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ดว้ยค่าคะแนนเฉล่ีย 3.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้น
รายขอ้พบวา่ทกุขอ้และโดยรวมมีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
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ตาราง 26 การประเมินความเป็นไปไดข้องแนวคดิกลยทุธ ์1 : ขบัเคล่ือนสูค่วามยั่งยืน 

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์1 : ขบัเคล่ือนสูค่วามยั่งยืน 3.74 .76 มาก 
กลยทุธ ์1 : ใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยก์ารศกึษา 3.74 .95 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 1 : อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุเชิงสงัคม 
(Social Return on Investment: SROI) 

3.58 .88 มาก 

กลยทุธ ์2 : บรหิารรายไดอ้ย่างสมดลุ 3.74 1.00 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 2 : สดัสว่นรายไดท่ี้เก่ียวกบัการจดัการศกึษาตอ่
รายไดท่ี้ไมเ่ก่ียวกบัการจดัการศกึษา 

3.51 .86 มาก 

ภาพรวม 3.67 .77 มาก 

 
จากตาราง 26 แสดงว่า ความเป็นไปไดข้องแนวคิดกลยุทธ์ 1 : ขับเคล่ือนสู่ความ

ยั่งยืนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าคะแนนเฉล่ีย 3.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้
ไป เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้นรายขอ้พบวา่ทกุขอ้และโดยรวมมีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
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ตาราง 27 การประเมินความเป็นไปไดข้องแนวคดิกลยทุธ ์2 : การมีส่วนรว่มอยา่งเขม้แข็ง 

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์2 : การมีสว่นรว่มอย่างเขม้แข็ง 3.98 .91 มาก 
กลยทุธ ์3 : สรา้งพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์ 4.12 .85 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 3 : รอ้ยละของพนัธมิตรเชิงกลยทุธท่ี์มีคณุคา่สงู 
(High-Value Strategic Partner) 

3.86 .86 มาก 

กลยทุธ ์4 : ขยายความรว่มมือกบัทกุภาคส่วน 3.93 .83 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 4 : ระดบัความส าเรจ็ของความรว่มมือท่ีน าสูก่าร
ปฏิบตัิ 

3.81 .88 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 5 : อตัราการคงอยูข่องคูค่วามรว่มมือท่ีมีการ
ด าเนินการ 

3.84 .84 มาก 

ภาพรวม 3.92 .74 มาก 

 
จากตาราง 27 แสดงว่า ความเป็นไปไดข้องแนวคิดกลยทุธ ์2 : การมีส่วนร่วมอย่าง

เขม้แข็ง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าคะแนนเฉล่ีย 3.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 
ขึน้ไป เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้นรายขอ้พบว่าทุกขอ้และโดยรวมมีความเป็นไปไดใ้นระดบั
มาก 
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ตาราง 28 การประเมินความเป็นไปไดข้องแนวคดิกลยทุธ ์3 : การพลิกโฉมการเรียนรู ้

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์3 : การพลิกโฉมการเรียนรู ้ 3.93 .91 มาก 
กลยทุธ ์5 : เพิ่มความสามารถใหก้บัผูเ้รียนรูท้กุกลุม่ 3.79 1.06 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 6 : รอ้ยละของบณัฑิตท่ีท างานในเขตความ
รบัผิดชอบของเมือง 

3.88 1.01 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 7 : รอ้ยละของบคุลากรของหนว่ยงานก ากบัไดร้บั
การพฒันาตามแผนการพฒันาเมือง 

3.84 .92 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 8 : รอ้ยละของประชาชนของเมืองไดร้บัการ
พฒันาตามแผนการพฒันาเมือง 

3.42 .93 ปานกลาง 

กลยทุธ ์6 : พฒันาแพลตฟอรม์การเรียนรูใ้หเ้กิดผล 3.88 1.10 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 9 : ระดบัการใชแ้พลตฟอรม์การเรียนรู ้ 3.74 1.05 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 10 : รอ้ยละของหลกัสตูรท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของเมืองและแผนการพฒันาเมือง 

4.00 1.05 มาก 

ภาพรวม 3.81 .90 มาก 

 
จากตาราง 28 แสดงว่า ความเป็นไปไดข้องแนวคิดกลยุทธ์ 3 : การพลิกโฉมการ

เรียนรู ้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยคา่คะแนนเฉล่ีย 3.81 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้
ไป เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้นรายขอ้พบว่าตวัชีว้ัดหลัก 8 : รอ้ยละของประชาชนของเมือง
ไดร้บัการพฒันาตามแผนการพฒันาเมืองมีความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง ส่วนขอ้อ่ืน ๆ และ
โดยรวมมีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
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ตาราง 29 การประเมินความเป็นไปไดข้องแนวคดิกลยทุธ ์4 : การสรา้งผลเชิงบวกทางสงัคม 

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์4 : การสรา้งผลเชิงบวกทางสงัคม 3.84 1.02 มาก 
กลยทุธ ์7 : สนบัสนนุชมุชนเมืองใหเ้กิดความยั่งยืน 3.61 .98 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 11 : รอ้ยละของจ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ี
เล่ือนระดบั 

3.35 .97 ปานกลาง 

กลยทุธ ์8 : ขบัเคล่ือนงานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีผลกระทบสงู 3.74 1.07 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 12 : รอ้ยละของงานวิจยัหรือนวตักรรมท่ีน าไปใช้
ในการพฒันาเมือง 

3.72 1.03 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 13 : จ านวนนวตักรรมของเมือง 3.74 .90 มาก 
กลยทุธ ์9 : ขยายผลสูส่งัคมอยา่งตอ่เน่ือง 3.63 1.00 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 14 : จ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเกิดจากการ
ขยายผล 

3.51 .99 มาก 

ภาพรวม 3.84 1.02 มาก 

 
จากตาราง 29 แสดงว่า ความเป็นไปไดข้องแนวคิดกลยทุธ ์4 : การสรา้งผลเชิงบวก

ทางสงัคม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยคา่คะแนนเฉล่ีย 3.84 ซึ่งสงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 
ขึน้ไป เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้นรายขอ้พบว่าตวัชีว้ดัหลกั 11 : รอ้ยละของจ านวนชมุชนเมือง
ตน้แบบท่ีเล่ือนระดบัมีความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง ส่วนขอ้อ่ืน ๆ และโดยรวมมีความเป็นไป
ไดใ้นระดบัมาก 
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ตาราง 30 การประเมินความเป็นไปไดข้องแนวคดิกลยทุธ ์5 : ผลกัดนัการบรหิารจดัการท่ีเป็นเลิศ 

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์5 : ผลกัดนัการบรหิารจดัการท่ีเป็นเลิศ 3.79 .97 มาก 
กลยทุธ ์10 : ยกระดบัการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศ 3.91 .90 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 15 : รอ้ยละความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ
พฒันาองคก์ร 

3.81 .85 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 16 : คะแนนภาพรวมตามเกณฑค์ณุภาพ
การศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

3.65 .92 มาก 

กลยทุธ ์11 : บรหิารจดัการใหมี้ความยืดหยุน่สงู 3.70 1.06 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 17 : รอ้ยละความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการ
ตามแผนกลยทุธ ์

4.30 .71 มาก 

ภาพรวม 3.79 .85 มาก 

 
จากตาราง 30 แสดงว่า ความเป็นไปไดข้องแนวคิดกลยุทธ ์5 : ผลกัดนัการบริหาร

จัดการท่ีเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 3.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 3.51 ขึน้ไป เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้นรายขอ้พบว่าทกุขอ้และโดยรวมมีความเป็นไป
ไดใ้นระดบัมาก 
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ตาราง 31 การประเมินความเป็นไปไดข้องแนวคดิกลยทุธ ์6 : องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสงู 

แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และตัวชีวั้ดหลัก X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

แนวคิดกลยทุธ ์6 : องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสงู 3.81 .91 มาก 
กลยทุธ ์12 : พฒันาบคุลากรใหมี้ความพรอ้ม 3.84 .90 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 18 : รอ้ยละของบคุลากรท่ีมีขีดสมรรถนะตามท่ี
ก าหนด 

3.74 1.00 มาก 

กลยทุธ ์13 : สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัในการบริหาร
จดัการ 

3.84 1.05 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 19 : รอ้ยละของระบบเทคโนโลยีดจิิทลัท่ีน าไปใช้
แลว้ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

3.86 .92 มาก 

กลยทุธ ์14 : บรหิารองคค์วามรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3.63 .93 มาก 
ตวัชีว้ดัหลกั 20 : ระดบัความส าเรจ็ในการจดัท าระบบการ
บรหิารองคค์วามรู ้

3.63 1.00 มาก 

ตวัชีว้ดัหลกั 21 : จ านวนแนวปฏิบตัิท่ีดี 3.81 .88 มาก 
ภาพรวม 3.77 .85 มาก 

 
จากตาราง 31 แสดงว่า ความเป็นไปได้ของแนวคิดกลยุทธ์ 6 : องค์กรท่ี มี

ประสิทธิภาพสงู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยคา่คะแนนเฉล่ีย 3.77 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 
3.51 ขึน้ไป เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้นรายขอ้พบว่าทุกขอ้และโดยรวมมีความเป็นไปไดใ้น
ระดบัมาก 
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ตาราง 32 การประเมินความเป็นไปไดข้องแผนท่ีกลยทุธ ์

แผนทีก่ลยุทธ ์ X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

 

3.91 .72 มาก 

 
จากตาราง 32 แสดงว่า ความเป็นไปไดข้องแผนท่ีกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก ดว้ยคา่คะแนนเฉล่ีย 3.91 ซึ่งสงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป 
 
จะเห็นไดว้า่ ผลการวิจยัการประเมินความเป็นไปไดมี้ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป โดยมีตวัชีว้ดัหลกั 8 : รอ้ยละของประชาชนของเมืองไดร้บั
การพฒันาตามแผนการพฒันาเมือง และ ตวัชีว้ดัหลกั 11 : รอ้ยละของจ านวนชมุชนเมืองตน้แบบ
ท่ีเล่ือนระดบัมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งสถาบนัอดุมศกึษายงัไมไ่ดมี้มมุมองในดา้น
การพฒันาคณุภาพชีวิตตามปรชัญาอดุมศกึษา จึงควรขยายขอบเขตวิธีคิดเชิงกลยทุธใ์หมี้พนัธกิจ
ครอบคลมุทัง้การจดัการศกึษาและการพฒันาชมุชนเมืองใหเ้กิดความยั่งยืน 

  



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินการวิจัยเรื่องยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ในการวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยมี
ความมุง่หมายของการวิจยัและวิธีด  าเนินการวิจยั ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากับ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

2. เ พ่ื อ พัฒ น ายุ ท ธศ าสต ร์ก า รพัฒ น าม ห าวิ ท ย าลั ย แห่ ง เมื อ งส าห รับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ระยะท่ี 1 การศกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาใน
ก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิควิธี EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจ านวน 19 ท่าน มีขั้นตอน 
ดงันี ้

1. ก าหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ในรอบแรก จ านวน 4 กลุม่ ดงันี ้

1.1 ผูท้รงคณุวฒุิดา้นแผนการศกึษา จ านวน 5 ทา่น 
1.2 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีขึน้ไปหรือเคยด ารง

ต าแหน่งรองอธิการบดีขึน้ไปในมหาวิทยาลัยของรฐั หรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั จ  านวน  
4 ทา่น 

1.3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษหรือผู้แทนท่ีเป็น
หวัหนา้หนว่ยงานในระดบัส านกั/กอง/สว่น/กลุม่ขึน้ไป จ านวน 6 ทา่น 

1.4 ผูน้  าชมุชน หรือสมาชิกของชมุชน จ านวน 4 ท่าน ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาใน
ก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเคยจัดการเรียนการสอน การวิจยั หรือใหบ้ริการ
ทางวิชาการกบัชมุชนนัน้แลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 
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2. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้สงัเคราะหแ์ผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองโดยคน้หาค าว่า City University, 
Metropolitan University, Urban University, แ ล ะ  Prefectural University โ ด ย เ ลื อ ก
มหาวิทยาลัยท่ีมีอันดับต ่ากว่า 500 จากการจัดอันดับในปี 2020 ของ QS World University 
Rankings หรือ Times Higher Education จ านวน 28 มหาวิทยาลยั 

3. สัมภาษณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แบบสัมภาษณ์
อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ ซึ่งผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดย
พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และท าการวิเคราะหเ์ลือกขอ้ความท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของเนือ้หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้
ไป ผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence-IOC) พบว่า ขอ้ค าถามมี ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 1.0 ทุกข้อ แสดงว่ามีความเหมาะสมใช้ได้ ข้อค าถามตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลัพธ์ผูเ้รียน ดา้นการวิจยัและ
นวัตกรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบริหาร
จัดการ รวมทัง้ค  าถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้ม ความทา้ทาย และความช านาญท่ีส าคัญ
เพ่ือใหบ้รรลผุลส าเรจ็การเป็นมหาวิทยาลยัแหง่เมือง 

4. วิเคราะหแ์ละสังเคราะหข์อ้มูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) ท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในรอบแรก มาสรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ (EDFR รอบท่ี 2) มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของ 
ลิ เคิ ร ์ท  (Likert’s Rating Scale) (Likert, 1932) และด าเนินการสอบถามความคิด เห็นกับ
ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มเดิม  โดยผูเ้ช่ียวชาญจะไดร้บัขอ้มูลป้อนกลับเชิงสถิต ิ
(Statistical Feedbacks) เป็นของกลุม่โดยสว่นรวมโดยหาคา่รอ้ยละของกลุม่ 

5. วิเคราะหแ์นวโน้มความเป็นไปไดข้องอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมือง
ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มาวิเคราะหด์ว้ยสถิติ
พืน้ฐาน เพ่ือท าการจ าแนกความคิดเห็นในการหาฉันทามติ (Consensus) โดยหาค่ามัธยฐาน 
(Median) ตั้งแต่ 3.51 ขึน้ไปและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ควอไทล์ท่ี 1 
และควอไทลท่ี์ 3 (Q3-Q1) ไมเ่กิน 1.5 ของแตล่ะขอ้ค าถามในแตล่ะดา้น 
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6. เขียนอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ตามมาตรฐานการอดุมศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบดว้ย 
มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบรกิารวิชาการ ดา้น
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบรหิารจดัการ 

ระยะท่ี  2 การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ผูว้ิจยัไดน้  าผลการศึกษา
อนาคตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธ์
ผูเ้รียน ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบรกิารวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
และด้านการบริหารจัดการ มาจัดท ายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดว้ยแนวคิดดลุยภาพท่ียั่งยืน 
(Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นความยั่งยืน ดา้นผูมี้
สว่นไดส้่วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา โดยแสดง วิสยัทศัน ์พนัธ
กิจ แผนท่ีกลยุทธ ์แนวคิดกลยุทธ์ กลยุทธ ์และตวัชีว้ดัหลัก โดยด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion Techniques) กบัผูท้รงคณุวฒุิจ  านวน 7 ทา่น มีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ  านวน 2 
กลุม่ ดงันี ้

1.1 ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพัฒนายุทธศาสตรแ์ละแนวคิดดุลยภาพ จ านวน 
4 ทา่น 

1.2 อธิการบดีและรองอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ปี 2563 จ านวน 3 ทา่น 

2. ผูว้ิจยัด  าเนินการพฒันายทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบั
สถาบนัอุดมศกึษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ โดยจดัท ารา่งแผนท่ีกลยทุธ ์
ดว้ยการสังเคราะหว์ิสัยทัศน ์พันธกิจ และจัดกลุ่มกลยุทธ์ในแต่ละดา้นตามแนวคิดดุลยภาพท่ี
ยั่งยืน (Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) คือ ด้านความยั่งยืน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพัฒนา ท่ีเช่ือมโยงและสนับสนุนอย่างเป็น
เหตเุป็นผลกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั และรา่งตารางตวัชีว้ดั 

3. ด า เนิ นการสนทนากลุ่ ม  (Focus Group Discussion Techniques) กับ
ผูท้รงคณุวุฒิ โดยใชแ้บบสนทนากลุ่มเพ่ือวิพากษ์ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลยัแห่งเมือง
ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ พรอ้มทัง้รา่งแผนท่ีกล
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ยุทธ์ ร่างแนวคิดกลยุทธ์ ร่างกลยุทธ์ และร่างตัวชี ้วัดหลัก ตามแนวคิดดุลยภาพท่ียั่ งยืน 
(Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) 

4. วิเคราะหโ์ดยก าหนดและคดัเลือกความคิดเห็นการสนทนากลุ่มท่ีไดค้ะแนน
ความถ่ี 5 คะแนน ขึน้ไป หรือคิดเป็นรอ้ยละ 70 ขึน้ไป พรอ้มทั้งน าข้อเสนอแนะท่ีได้จากการ
บนัทึกเสียงการสนทนากลุม่มาทบทวนเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจภาพรวมของขอ้มลูท่ีไดแ้ละพิจารณา
ประเดน็ท่ีส าคญั 

5. น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณา พรอ้มทัง้
ประมวลขอ้มลูเชิงประจกัษ์จากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดอ่ื้น ๆ เพ่ือปรบัแกไ้ขยทุธศาสตรก์ารพฒันา
มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ
ใหเ้หมาะสม 

6. พัฒ น ายุ ท ธ ศ าส ต ร์ก า รพัฒ น าม ห าวิ ท ย าลั ย แ ห่ ง เมื อ งส าห รับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ตามแนวคิดดลุยภาพท่ียั่งยืน 
(Sustainability Balanced Scorecard: SBSC) 4 ดา้น คือ ดา้นความยั่งยืน ดา้นผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา 

7. ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ
กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ท่ีด  ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดับรองคณบดี/หัวหน้า
หน่วยงาน ขึน้ไป และกรรมการสภาคณาจารยแ์ละพนกังานมหาวิทยาลยัรวมจ านวน 53 ท่าน มี
ผูต้อบแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้  านวน 43 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 81.13 

8. วิเคราะหค์วามเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยหาคา่คะแนนเฉล่ีย (X̅) และ
คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเลือกค่าคะแนนเฉล่ียความเหมาะสมของแนวคิดกลยุทธ ์
กลยทุธ ์และตวัชีว้ดั ท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป มาสรุปเป็นยทุธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในก ากับขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

สรุปผลการวิจัย 
ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัตามความมุง่หมายการวิจยั ดงันี ้
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ระยะที ่1 อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 

อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ตามฉันทามติของผูท้รงคณุวฒุิและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย โดยหา
ค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.51 ขึน้ไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) 
ควอไทลท่ี์ 1 และควอไทลท่ี์ 3 (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 ของแตล่ะขอ้ค าถามในแตล่ะดา้น สรุปวา่มี 33 
แนวโน้ม โดยแยกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ 
ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทย และดา้นการบรหิารจดัการ ดงัภาพประกอบ 31 แสดงรายละเอียด ดงันี ้

1. ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน มี 5 แนวโนม้ คือ 
1.1 มีคุณลักษณะและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของเมืองและ

แผนการพฒันาเมือง 
1.2 มีองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกับชุมชนเมืองและมหานคร สามารถเขา้ถึง เขา้ใจ 

และปฏิบตัไิด ้
1.3 เป็นนกัปฏิบตัิสามารถท างานใหก้ับเมืองหรือร่วมกับภาคส่วนอ่ืนใหเ้กิด

การแกไ้ขปัญหาของเมืองได ้
1.4 มีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ทั้งในด้านความรูข้ั้นพื ้นฐาน ขีด

ความสามารถ และคณุลกัษณะเฉพาะ 
1.5 เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งมีความกลา้หาญทางจรยิธรรมรูถ้กู รูผ้ิด 

2. ดา้นการวิจยัและนวตักรรม มี 7 แนวโนม้ คือ 
2.1 โจทยก์ารวิจัยมาจากเมืองเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของชุมชนและ

สงัคมโดยมุง่เนน้กรอบแนวคดิในการวิจยัและนวตักรรมไปท่ีปัญหาของเมือง 
2.2 งานวิจัยตอ้งมีผลกระทบสูงในวงกว้างทั้งในลักษณะเชิงพืน้ท่ี (Area-

based Research) ทัง้ระดบัชมุชน ระดบัเมือง และระดบัประเทศ 
2.3 งานวิจัยต้องด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว (Speed) เพ่ือน ามาใช้ให้เกิด

ประโยชนก์บัชมุชนและสงัคมไดท้นัเวลา 
2.4 สรา้งองคค์วามรูใ้นการบริหารจดัการเมืองในทุก ๆ ดา้นเช่ือมโยงกัน ใช้

ประโยชนไ์ดจ้รงิ และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัชมุชนและสงัคม 
2.5 บรูณาการความรว่มมือของบคุลากรหลายศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนัเพ่ือไปช่วย

แกปั้ญหาของเมืองตามแผนการพฒันาเมือง 
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2.6 สรา้งงานวิจยัใหเ้ป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีส าหรบัการพฒันาเมือง 
2.7 เมืองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ (Living Lab) และเม่ือการวิจัยส าเร็จ

แลว้ เมืองและภาคเอกชนจะเป็นผูน้  าไปขยายผลตอ่ไป 
3. ดา้นการบรกิารวิชาการ มี 5 แนวโนม้ คือ 

3.1 สรา้งความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลยั เมือง ภาคเอกชน และชมุชน ใน
ลกัษณะพันธมิตร (Partnership) โดยมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งองคค์วามรูแ้ละการวิจัย (Wisdom 
Tank) 

3.2 บูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนให้เกิดผล
ประโยชนร์่วมกัน เช่น มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นการพัฒนาชุมชนและใหชุ้มชนเป็น
แหลง่เรียนรูท้ัง้การเรียนการสอนและการวิจยั เป็นตน้ 

3.3 สนับสนุนชุมชนโดยรอบท่ีตั้งของสถาบันในด้านการศึกษา สุขภาพ 
คณุภาพชีวิต สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

3.4 มหาวิทยาลัยตอ้งท าหน้าท่ีอบรมฝีมือ (Reskill / Upskill) เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพรอ้มใหก้บัคนเมืองและสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาเมือง 

3.5 ให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองโดยค านึงถึงความส าเร็จในการ
พฒันาชมุชนในระยะยาว 

4. ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย มี 4 แนวโนม้ คือ 
4.1 สรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับเมือง โดยน าศิลปวัฒนธรรมมาเช่ือมโยงกับการ

ทอ่งเท่ียวไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิตท าใหเ้กิดเศรษฐกิจชมุชน 
4.2 จดัเก็บองคค์วามรูช้มุชนในดา้นแหลง่ประวตัศิาสตร ์ศิลปวฒันธรรม โดย

จดัท าเป็นฐานขอ้มลู และเผยแพรข่อ้มลูของชมุชนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
4.3 ผลิ ตบุ คลาก รให้ มี ค วาม รู้เ ช่ี ย วชาญ ในขั้น ท่ี จ ะรักษ าอนุ รักษ ์

ศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยได ้
4.4 ใชศ้ิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในบรบิทของเมืองนัน้เป็นส่ือในการเช่ือมโยงให้

สมาชิกในชมุชนมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชน 
5. ดา้นการบรหิารจดัการ มี 12 แนวโนม้ คือ 

5.1 การบริหารจดัการท่ีมีความยืดหยุ่นสูง (High Flexible Management) มี
ความคลอ่งตวั ไมย่ดึตดิกบัระบบราชการ เพ่ือรองรบัพลวตัการเปล่ียนแปลง 
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5.2 โครงสรา้งการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน ภาคเอกชน และ
ภาคชมุชนสงัคม โดยเปิดโอกาสใหค้นในเมืองนัน้มีสว่นรว่มตัง้แตต่น้ทางถึงปลายทาง 

5.3 โครงสรา้งการบริหารงานกระชับ มีล าดับชั้นในการบังคับบัญชาน้อย 
คล่องตวัในการบรหิารจดัการทรพัยากรใหร้องรบัการเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งของชมุชนเมืองใน
อนาคต 

5.4 บริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลเพ่ือสรา้งคณุค่าใหก้ับชุมชนและ
สงัคมในระยะยาว 

5.5 การบริหารตามแนวทางเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ี
เป็นเลิศ 

5.6 ส่งเสริมบุคลากรใหมี้คณุภาพ มีความสามารถในการสรา้งทกัษะในการ
เรียนรูใ้หก้บันิสิตนกัศกึษาเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

5.7 สนับสนุนใหบุ้คลากรเขา้ถึงชุมชนผ่านการเรียนการสอน การวิจยั และ
การบรกิารวิชาการ  

5.8 บุคลากรตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก มีความรูล้ึก รูก้วา้ง และรู้
เช่ือมโยงเชิงสงัคม  

5.9 บุคลากรมีแนวคิดในการตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานก ากับ
ดแูล 

5.10 จดัการหลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุน่โดยสอดแทรกเนือ้หาในบรบิทเชิงพืน้ท่ี 
ชุมชนเมือง หรือภูมิภาคนั้น รองรับคนท่ีทุกเพศทุกวัยในลักษณะหลักสูตรปริญญาและ
ประกาศนียบตัร (Degree และ Non-degree program) 

5.11 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นเรื่องเมืองการบริหารจัด
การเมือง การจดัการในเรื่องถ่ินท่ีอยู ่สภาพแวดลอ้ม คมนาคม สาธารณปูโภค 

5.12 จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส้่วน
เสีย เนน้การเรียนรูท้างทฤษฎีไปพรอ้ม ๆ กบัการปฏิบตัใินพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของเมือง 

 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการศกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่ง

เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดงัภาพประกอบ 
41 
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ภาพประกอบ 41 ภาพรวมประเดน็ส าคญัของอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ระยะที ่2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ได ้6 แนวคิดกลยุทธ ์14 กลยุทธ ์21 ตวัชีว้ัดหลัก โดย
พบวา่ ทัง้หมดมีความเหมาะสมสงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ขึน้ไป มีรายละเอียดดงันี ้

วิสัยทัศน์: บูรณาการศาสตร์เขตเมืองเพ่ื อการพัฒนาเมืองอย่างยั่ ง ยืน 
(Integration of Urban Science for Sustainable Urban Development) มีความหมาย ดงันี ้

บูรณาการศาสตรเ์ขตเมือง: การบูรณาการศาสตรเ์ขตเมืองโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทางดา้นการศกึษา สขุภาพ คณุภาพชีวิต สงัคม ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือสนบัสนนุ
การเปล่ียนรูปองคค์วามรูสู้ก่ารเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดี 

การพฒันาเมืองอย่างยั่งยืน: การประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเมืองให้เกิดความ
ยั่งยืนทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

โดยมีตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์ดงันี ้
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1) อันดับมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของเมืองและชุมชน 
(Sustainable cities and communities: SDG 11) โดย Times Higher Education (THE) ในรอบ
ปีปฏิทินท่ีผา่นมา 

ตวัชีว้ดันี ้Times Higher Education (THE) ก าหนดเกณฑก์ารประเมินไว ้
4 ด้าน คือ 1) งานวิจัยท่ีให้ความส าคัญกับความยั่ งยืนของเมืองและชุมชน เช่น จ านวนการ
เผยแพรง่านวิจยั ดชันีอา้งอิงผลงานวิจยั (Citation Index) เป็นตน้ 2) การสนบัสนนุศลิปวฒันธรรม
ของเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั เช่น หอ้งสมุด พืน้ท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 3) 
งบประมาณในการสนบัสนุนศิลปวฒันธรรมของเมือง และ 4) การปฏิบตัิเพ่ือใหเ้กิดความยั่งยืน 
เชน่ การสนบัสนนุชมุชน การสรา้งมาตรฐานการปฏิบตัท่ีิยั่งยืน เป็นตน้ 

2) ร้อ ยล ะค วาม ส า เร็จ ขอ งคู่ มื อ ก ารบ ริห า รจัด ก า ร เมื อ ง  (Urban 
Management System Manual) 

ประกอบดว้ยหลกัการและความคาดหวงัขององคป์ระกอบในการบริหาร
จดัการเมืองทางดา้นการศึกษา สุขภาพ คณุภาพชีวิต สังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอ้ม ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี โดยแสดง 1) กระบวนการ (Process) เป็นการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 2) ตัวชี ้วัด (KPIs) เป็นการวัดผลความส าเร็จจากการ
ด าเนินการ และ 3) เครื่องมือในการบริหารจัดการ (Management Tools) เช่น มาตรฐานสากล 
เป็นตน้ โดยสถาบนัอุดมศกึษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษสามารถก าหนด
เป็นรอ้ยละความส าเรจ็ของการจดัท าคูมื่อการบริหารจดัการเมืองซึ่งแสดงความครบถว้นและความ
สมบรูณข์องคูมื่อการบรหิารจดัการเมือง 

พนัธกิจ: 
1) สรา้งคนส าหรบัอนาคตใหร้องรบักบัความตอ้งการของเมืองและแผนการ

พฒันาเมือง 
2) สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบสูงเพ่ือแก้ไขปัญหาของเมือง ตลอดจนสรา้ง

ความรูท่ี้เป็นปัญญา พฒันาสูแ่นวปฏิบตัท่ีิดี และตอ่ยอดเป็นนวตักรรมของเมือง 
3) สรา้งสังคมโดยเช่ือมโยงสถาบนัอุดมศึกษา เมือง หน่วยงานเอกชน และ

ชมุชน เขา้ดว้ยกนั 
4) สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัเมืองโดยใชป้ระโยชนจ์ากศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินใน

บรบิทของเมืองนัน้มาชว่ยยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชน 
5) บรหิารจดัการแบบยืดหยุน่โดยยดึมั่นความยั่งยืนดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
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แนวคดิกลยทุธ ์1 ขบัเคล่ือนความยั่งยืน 
กลยุทธท่ี์ 1 ใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยก์ารศึกษา หมายถึง การน าสินทรพัย์

การศึกษา เช่น งานวิจัย นวัตกรรม องคค์วามรู ้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้เป็นต้น ไปก่อให้เกิด
ผลประโยชนก์บัมหาวิทยาลยัและชมุชนทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน (In cash) และไม่เป็นตวัเงิน (In kind) โดย
ผลลพัธด์า้นสงัคม (Social impact) ในดา้นตา่ง ๆ จะน ามาค านวณหามูลค่า (Monetized Value) 
เป็นตวัเงินดว้ย มี 1 ตวัชีว้ดั คือ 

ตัวชีว้ัดหลักท่ี 1 อัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social 
Return on Investment: SROI) หมายถึง ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ท่ีเกิดขึน้กับเมืองและชุมชนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินจากการใช้
สินทรพัยก์ารศกึษาคืองานวิจยั สิทธิบตัร นวตักรรม และการบริการวิชาการ เทียบกบังบประมาณ
ท่ีใช้ไปในการด าเนินกิจการเพ่ือประเมินว่าสามารถสรา้งผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ท่ีเกิดขึน้กบัเมืองและชมุชนคิดเป็นมูลค่าเท่าไรตอ่เงิน  
1 บาทท่ีลงทนุไป 

กลยทุธท่ี์ 2 บรหิารรายไดอ้ย่างสมดลุ หมายถึง การบรหิารสดัสว่นของรายได้
ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าปรบั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ เทียบกับ
รายได้ท่ีไม่เก่ียวกับการจัดการศึกษา เช่น รายได้จากการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สิทธิบัตร 
นวัตกรรม ค่าบริการวิชาการ เงินทุนวิจัย เงินบริจาค เป็นตน้ เพ่ือใหม้หาวิทยาลัยมีความมั่นคง
ทางดา้นรายไดแ้ละสามารถสรา้งคณุคา่ในระยะยาว มี 1 ตวัชีว้ดั คือ 

ตวัชีว้ดัหลกัท่ี 2 สดัส่วนรายไดท่ี้เก่ียวกับการจดัการศึกษาต่อรายไดท่ี้ไม่
เก่ียวกับการจัดการศึกษา หมายถึง สัดส่วนของรายได้ท่ี เ ก่ียวกับการจัดการศึกษา เช่น 
คา่ลงทะเบียน คา่ปรบั คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ เทียบกับรายไดท่ี้ไม่เก่ียวกบัการจดัการศกึษา 
เช่น รายไดจ้ากการใชป้ระโยชนจ์ากงานวิจัย สิทธิบตัร นวตักรรม ค่าบริการวิชาการ เงินทุนวิจัย 
เงินบริจาค เป็นตน้ เพ่ือแสดงถึงความสามารถของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองในการน าสินทรพัย์
การศกึษาคืองานวิจยั สิทธิบตัร นวตักรรม และการบรกิารวิชาการ ไปก่อใหเ้กิดรายได ้

แนวคดิกลยทุธ ์2 การมีสว่นรว่มอยา่งเขม้แข็ง 
กลยุทธ์ท่ี 3 สรา้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การมีส่วนร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัย เมือง หน่วยงานเอกชน และชุมชน ในลักษณะพันธมิตร (University Society 
Private and City Partnership) โดยสนบัสนุนการท างานร่วมกันตามบทบาทหนา้ท่ีของพันธมิตร
แตล่ะรายอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง มี 1 ตวัชีว้ดั คือ 
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ตวัชีว้ดัหลกัท่ี 3 รอ้ยละของพันธมิตรเชิงกลยุทธท่ี์มีคณุค่าสูง (High-Value 
Strategic Partner) หมายถึง พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งเมืองกับหน่วยงาน
ภายนอกทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ในการสนบัสนนุการด าเนินการตามพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลยั โดยก าหนดเง่ือนไขในการจัดระดบัความสัมพันธท่ี์มีคณุค่าสูง เช่น ระยะเวลา 
มลูคา่ความรว่มมือ ความตอ่เน่ือง เป็นตน้ 

กลยุทธ์ท่ี 4 ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน หมายถึง การขยายความ
รว่มมือของบุคลากรหลายศาสตรใ์นมหาวิทยาลยั ระหว่างมหาวิทยาลยั ระหว่างมหาวิทยาลยักับ
ชมุชน และระหว่างหน่วยงานอ่ืน ๆ ในเมือง ใหเ้กิดผลประโยชนร์ว่มกันเพ่ือไปช่วยแกปั้ญหาของ
เมืองตามแผนการพฒันาเมือง มี 2 ตวัชีว้ดั คือ 

ตัวชีว้ัดหลักท่ี 4 ระดับความส าเร็จของความร่วมมือท่ีน าสู่การปฏิบัต ิ
หมายถึง ระดบัความส าเร็จการสรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาสงัคม ในการสนบัสนุนการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านการลง
นาม MOU และมีการความร่วมมือน ามาปฏิบัติแล้ว โดยก าหนดระดับความส าเร็จดว้ยระบบ 
Rubrics Score 

ตัวชีว้ัดหลักท่ี 5 อัตราการคงอยู่ของคู่ความร่วมมือท่ีมีการด าเนินการ 
หมายถึง คูค่วามรว่มมือทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ท่ียงัสนบัสนนุการด าเนินการ
ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 

แนวคดิกลยทุธ ์3 การพลิกโฉมการเรียนรู ้
กลยุทธท่ี์ 5 เพิ่มความสามารถใหก้ับผูเ้รียนรูทุ้กกลุ่ม หมายถึง การสรา้งคน

ทัง้บณัฑิต บุคลากรของเมือง และประชาชน ใหมี้คณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 
21 เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งมีความกลา้หาญทางจรยิธรรมรูถ้กู รูผ้ิด สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
เมืองและแผนการพัฒนาเมือง มีองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกับชุมชนเมืองและมหานคร สามารถเขา้ถึง 
เขา้ใจ และเป็นนกัปฏิบตัิสามารถท างานใหก้บัเมืองหรือรว่มกบัภาคสว่นอ่ืนใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหา
ของเมืองได้ โดยเน้นการเรียนรู้ทางทฤษฎีไปพร้อมกับการปฏิบัติในพื ้นท่ีต่าง ๆ ของเมือง  
มี 3 ตวัชีว้ดั คือ 

ตวัชีว้ดัหลักท่ี 6 รอ้ยละของบณัฑิตท่ีท างานในเขตความรบัผิดชอบของ
เมือง หมายถึง มหาวิทยาลัยแห่งเมืองเตรียมความพรอ้มใหก้ับบณัฑิตทัง้ระดบัปริญญาตรีและ
บณัฑิตศกึษา โดยการเพิ่มความสามารถหรือทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานในเขตความรบัผิดชอบ
ของเมือง ซึ่งเป็นไปตามคูมื่อการประเมินการก าหนดกลุม่สถาบนัอดุมศกึษาเชิงยทุธศาสตร ์กลุม่ 3 
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การพฒันาชมุชน เชิงพืน้ท่ี (Area Based and Community) ท่ีระบตุวัชีว้ดัอตัราการไดง้านในพืน้ท่ี
หรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพืน้ท่ีท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้
รบัผิดชอบดแูล (350 กม.) 

ตวัชีว้ดัหลกัท่ี 7 รอ้ยละของบคุลากรของหน่วยงานก ากบัไดร้บัการพฒันา
ตามแผนการพฒันาเมือง หมายถึง มหาวิทยาลยัแห่งเมืองมีหนา้ท่ีในการพฒันาบคุลากรทกุระดบั
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษใหมี้ความสามารถและทกัษะท่ีส าคญัใหร้องรบักับ
แผนการพฒันาเมืองในแตล่ะชว่งของแผน 

ตัวชีว้ัดหลักท่ี 8 รอ้ยละของประชาชนของเมืองได้รับการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนาเมือง หมายถึง มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมีหน้าท่ีในการเตรียมความพรอ้มให้กับ
ประชาชนของเมืองโดยการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นใหร้องรบักับแผนการพัฒนา
เมืองในแตล่ะชว่งของแผน 

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาแพลตฟอรม์การเรียนรูใ้ห้เกิดผล หมายถึง การพัฒนา
แพลตฟอรม์การเรียนรูท่ี้มีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมาช่วยสนบัสนนุรูปแบบการเรียนรูต้า่ง ๆ เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน การอบรมฝีมือ (Reskill/Upskill) การ
ด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ให้กับคนทุกเพศทุกวัยในลักษณะหลักสูตร
ปรญิญาและประกาศนียบตัร (Degree และ Non degree) มี 2 ตวัชีว้ดั คือ 

ตัวชีว้ัดหลักท่ี 9 ระดับการใช้แพลตฟอรม์การเรียนรู ้หมายถึง การใช้
แพลตฟอรม์การเรียนรูใ้ห้เกิดประโยชนใ์นการเรียนรูใ้นหลักสูตรปริญญา ครอบคลุมหลักสูตร 
รายวิชา รูปแบบการเรียนรู ้รวมถึงหลกัสูตรในระบบคลงัหน่วยกิต และประกาศนียบตัร (Degree 
และ Non degree) ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยก าหนดระดับเป็น 3 ระดับ คือ Basic, 
Advanced, และ Significant มีองคป์ระกอบ 1) จ านวนหลักสูตร 2) จ านวนรายวิชา 3) รอ้ยละ
ของผูส้อนท่ีใชแ้พลตฟอรม์การเรียนรู ้4) จ านวนรูปแบบการเรียนรู ้

ตวัชีว้ดัหลกัท่ี 10 รอ้ยละของหลกัสตูรท่ีตอบสนองความตอ้งการของเมือง
และแผนการพฒันาเมือง หมายถึง หลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้ทัง้หลกัสตูรปริญญาและประกาศนียบตัร 
(Degree และ Non degree) โดยใชค้วามตอ้งการของเมืองและเป็นไปตามแผนการพฒันาเมืองใน
การพฒันาทนุมนษุยใ์หก้บัเมืองในอนาคต 

แนวคดิกลยทุธ ์4 การสรา้งผลเชิงบวกทางสงัคม 
กลยุทธ์ท่ี 7 สนับสนุนชุมชนเมืองให้เกิดความยั่ งยืน หมายถึง สนับสนุน

ชมุชนเมืองท่ีสถาบนัตัง้อยู่ในดา้นการศกึษา สขุภาพ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บั
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เมืองโดยน าศิลปวัฒนธรรมมาเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าใหเ้กิด
เศรษฐกิจชมุชน มี 1 ตวัชีว้ดั คือ 

ตัวชี ้วัดหลักท่ี 11 ร้อยละของจ านวนชุมชนเมืองต้นแบบท่ีเล่ือนระดับ 
หมายถึง ชุมชนเมืองตน้แบบท่ีไดร้บัการยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองในดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาและสรา้ง
ความเขม้แข็งในระดับพืน้ท่ี ดว้ยสินทรพัยก์ารศึกษาคืองานวิจัย สิทธิบัตร นวัตกรรม และการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลยัแห่งเมือง โดยชุมชนเมืองตน้แบบอาจแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ
ระดับมาตรฐาน (Standard) ระดับเข้มแข็ง (Strength) และระดับยั่ งยืน (Sustainability) ตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด เช่น สภาพเศรษฐกิจในชมุชน สขุภาพ ความปลอดภยั สภาพสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
ทัง้นีใ้หน้บัจ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเล่ือนระดบัจากการเล่ือนระดบัมาตรฐานเป็นเขม้แข็ง หรือ
เล่ือนระดบัเขม้แข็งเป็นยั่งยืน 

กลยทุธท่ี์ 8 ขบัเคล่ือนงานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีผลกระทบสงู หมายถึง โจทย์
การวิจยัมาจากเมืองเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของชุมชนและสงัคมโดยมุ่งเนน้กรอบแนวคิดใน
การวิจยัและนวตักรรมไปท่ีปัญหาของเมือง สรา้งผลกระทบสูงในวงกวา้งทัง้ในลกัษณะเชิงพืน้ท่ี 
(Area-based Research) ทัง้ระดบัชุมชน ระดบัเมือง และระดบัประเทศ และด าเนินการไดอ้ย่าง
รวดเรว็ (Speed) เพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัชมุชนและสงัคมไดท้นัเวลา มี 2 ตวัชีว้ดั คือ 

ตวัชีว้ดัหลกัท่ี 12 รอ้ยละของงานวิจยัหรือนวตักรรมท่ีน าไปใชใ้นการพฒันา
เมือง หมายถึง งานวิจยัท่ีมาจากปัญหาของเมืองในดา้นการศกึษา สขุภาพ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ การน านวตักรรมไปใชใ้นการพฒันาเมือง เพ่ือสรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดีใหก้ับ
ประชาชน 

ตวัชีว้ดัหลกัท่ี 13 จ านวนนวตักรรมของเมือง หมายถึง จ  านวนนวตักรรมท่ี
เกิดจากงานวิจัยในด้านการศึกษา สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้
แกปั้ญหาใหก้บัเมือง มีผลลพัธท่ี์ดีในการน ามาพฒันาเมือง 

กลยทุธท่ี์ 9 ขยายผลสู่สงัคมอยา่งตอ่เน่ือง หมายถึง การน าผลการวิจยัท่ีผ่าน
การวิจยัในเชิงพืน้ท่ี (Area-based Research) แลว้ โดยมหาวิทยาลยัถ่ายทอดองคค์วามรู ้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรูท้ัง้การเรียนการสอนและการวิจัย เมืองและหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นผูส้นบัสนุนและ
น าไปขยายผลต่อไป รวมทัง้ใหบ้ริการทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองโดยค านึงถึงความส าเร็จในการ
พฒันาชมุชนในระยะยาว มี 1 ตวัชีว้ดั คือ 
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ตัวชี ้วัดหลักท่ี  14 จ านวนชุมชนเมืองต้นแบบท่ี เกิดจากการขยายผล 
หมายถึง ชมุชนเมืองท่ีน าแนวทางของชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเกิดผลแลว้น าไปปฏิบตัิตอ่จนเป็นชมุชน
เมืองตน้แบบ ซึ่งสมัพนัธก์บัตวัชีว้ดัรอ้ยละของจ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเล่ือนระดบั 

แนวคดิกลยทุธ ์5 ผลกัดนัการบรหิารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ท่ี 10 ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง บริหาร

จดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลเพ่ือสรา้งคณุคา่ใหก้บัชมุชนและสงัคมในระยะยาวดว้ยการบรหิาร
ตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ มี 2 ตวัชีว้ดั คือ 

ตวัชีว้ดัหลักท่ี 15 รอ้ยละความส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนาองคก์ร 
หมายถึง การด าเนินโครงการพัฒนาองคก์รในทุกมิติเพ่ือปรบัปรุงผลการด าเนินการตามเกณฑ์
คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ เช่น การเรียนรูข้องผูเ้รียน การวิจยั การสนบัสนุน
ชุมชน กระบวนการ บุคลากร การน าองคก์ารและการก ากับดูแล เป็นตน้ รวมถึงงบประมาณ 
การเงิน และการตลาด 

ตวัชีว้ัดหลักท่ี 16 คะแนนภาพรวมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) หมายถึง คะแนนภาพรวมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ไดแ้ก่ หมวดท่ี 1) การน าองคก์ร หมวดท่ี 2) กลยทุธ ์หมวดท่ี 3) ลูกคา้ หมวด
ท่ี 4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้หมวดท่ี 5) บคุลากร หมวดท่ี 6) การปฏิบตัิการ 
และ หมวดท่ี 7) ผลลัพธ์ โดยหมวดท่ี 1) – 6) ประเมินตามแนวทาง ADLI กล่าวคือ แสดง
กระบวนการใหเ้ห็นว่ามีแนวทางการด าเนินการ (Approach) การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบตัิอย่าง
คงเส้นคงวา (Deploy) การเรียน รู้เพ่ื อปรับป รุง (Learning) และการบู รณ าการมากขึ ้น 
(Integration) และหมวดท่ี 7) ประเมินตามแนวทาง LeTCI กล่าวคือ แสดงผลลัพธ์ให้เห็นว่า 
มีผลการด าเนินการในระดบัท่ีดีอย่างชดัเจน (Level) มีแนวโนม้ท่ีดี (Trend) พรอ้มดว้ยขอ้มูลเชิง
เปรียบเทียบท่ีเหมาะสม (Comparison) และมีการบูรณาการ (Integration) กบัความตอ้งการของ
สถาบนัหรือพนัธกิจ 

กลยทุธท่ี์ 11 บริหารจดัการใหมี้ความยืดหยุ่นสงู หมายถึง การบริหารจดัการ
ท่ีมีความคล่องตวั ไม่ยึดติดกับระบบราชการ โครงสรา้งการบริหารงานกระชบั มีล าดบัชัน้ในการ
บงัคบับญัชานอ้ย การบรหิารแบบมีสว่นรว่มระหวา่งสถาบนั ภาคเอกชน และภาคชมุชนสงัคม โดย
เปิดโอกาสใหค้นในเมืองนัน้มีส่วนร่วมตัง้แต่ตน้ทางถึงปลายทาง สามารถปรบัเปล่ียนหรือสรา้ง
กฎระเบียบเพ่ือรองรบัพลวตัการเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งของชมุชนเมืองในอนาคต มี 1 ตวัชีว้ดั 
คือ 
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ตวัชีว้ดัหลกัท่ี 17 รอ้ยละความส าเร็จในการบริหารจดัการตามแผนกลยุทธ ์
หมายถึง การบรหิารจดัการตามแผนกลยทุธท่ี์ก าหนดเป็นโครงการขึน้เพ่ือใหส้ถาบนัอุดมศกึษาใน
ก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษสามารถบริหารจดัการใหมี้ความยืดหยุ่นสงูภายใต้
หลกัธรรมาภิบาล เช่น การปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร การปรบัเปล่ียนกระบวนการไปสู่ดิจิทลั การ
แกไ้ขระเบียบปฏิบตัติา่ง ๆ เป็นตน้ 

แนวคดิกลยทุธ ์6 องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสงู 
กลยุทธท่ี์ 12 พฒันาบคุลากรใหมี้ความพรอ้ม หมายถึง การพฒันาบุคลากร

ใหมี้ความรู ้ทักษะ และขีดสมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยตอ้งการเพ่ือรองรบักับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต เช่น ความสามารถในการสรา้งทกัษะในการเรียนรูต้ลอดชีวิตใหก้บัผูเ้รียน มาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนตาม UKPSF ทักษะดิจิทัล การส่ือสาร เขา้ถึงชุมชนผ่านการเรียนการสอน 
การวิจยั การบริการวิชาการ และศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ไดร้บัการยอมรบัจาก
ภายนอก มีความรูล้กึ รูก้วา้ง และรูเ้ช่ือมโยงเชิงสงัคม เป็นตน้ มี 1 ตวัชีว้ดั คือ 

ตัวชี ้วัดหลักท่ี 18 ร้อยละของบุคลากรท่ีมี ขีดสมรรถนะตามท่ีก าหนด 
หมายถึง ขีดความสามารถของบคุลากรทัง้สายวิชาการและสายสนบัสนนุท่ีมหาวิทยาลยัแห่งเมือง
ก าหนด  อาจก าหนด ขีดสมรรถนะประจ าต าแหน่ งงาน  (Static competency) และ ขีด
ความสามารถท่ีคาดหวงัท่ีเปล่ียนแปลงไปตามวิสยัทศัน ์(Dynamic competency) 

กลยุทธท่ี์ 13 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหารจดัการ หมายถึง 
การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารมหาวิทยาลยั เช่น การบริหารทรพัยากรมนษุย ์
งบประมาณ  บัญ ชี การเงิน การจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและความเป็นไทย เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีคลาวด ์ระบบเครือข่าย
ความเร็วสูงใหร้องรบัการท างานแบบทุกท่ี ทุกเวลา และทุกรูปแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ทนัสมยัอ่ืนท่ีเป็นประโยชนต์อ่การบรหิารจดัการในอนาคต มี 2 ตวัชีว้ดั คือ 

ตวัชีว้ดัหลกัท่ี 19 รอ้ยละของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีน าไปใชแ้ลว้ไดอ้ย่าง
สมบรูณ ์หมายถึง ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหารจดัการ เช่น คอมพิวเตอร ์โทรศพัท ์แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และส่ือออนไลน ์มาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ในการส่ือสาร การปฏิบตัิงาน 
และการท างานรว่มกัน หรือใชเ้พ่ือพัฒนากระบวนการท างาน ในองคก์รใหมี้ความทนัสมัยและมี
ประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรมผูใ้ชใ้หมี้ทกัษะในการน าไปใชจ้รงิไดอ้ยา่งสมบรูณแ์ลว้ 
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กลยทุธท่ี์ 14 บริหารองคค์วามรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การสรา้งองค์
ความรูใ้นการบริหารจดัการเมืองในทุก ๆ ดา้น ใหเ้ป็นความรูท่ี้เป็นปัญญา พฒันาสู่แนวปฏิบตัิท่ีดี 
และตอ่ยอดเป็นนวตักรรม เพิ่มชว่ยสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัชมุชนและสงัคม มี 2 ตวัชีว้ดั คือ 

ตัวชี ้วัดหลักท่ี 20 ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบการบริหารองค์
ความรู ้หมายถึง องคค์วามรูท่ี้เกิดจากการด าเนินงานเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริหารจดัการ น ามาจดัท าเป็นระบบการบรหิารตัง้แตก่ารก าหนดองคค์วามรู ้การ
จดัเก็บ การเผยแพร่ การทบทวน และการพัฒนาสู่นวตักรรม เพ่ือขบัเคล่ือนไปสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู ้

ตวัชีว้ดัหลกัท่ี 21 จ านวนแนวปฏิบตัิท่ีดี หมายถึง การน าองคค์วามรูท่ี้มีอยู่
หรือการพฒันากระบวนการมาพฒันาใหดี้ขึน้ เชน่ ลดระยะเวลา เพิ่มผลผลิต เป็นตน้ และสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้

ผู้วิจัยน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวคิดกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาเขียนแผนท่ีกลยุทธ์ของ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ไดด้งัภาพประกอบ 42 

 

 

ภาพประกอบ 42 แผนท่ีกลยทุธม์หาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
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อภปิรายผล 
จากการศึกษาคน้คว้าวิจัยเพ่ือพัฒนายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมือง

ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  ผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลการวิจยัตามความมุง่หมายการวิจยั ดงันี ้

1. อนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

การศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีขอ้คน้พบโดยแยกตามมาตรฐานการอดุมศึกษา พ.ศ.
2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการ
บรกิารวิชาการ ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบรหิารจดัการ ดงันี ้

1. ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน จากการศึกษาพบว่าสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษควรพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของเมืองและแผนการพฒันาเมือง มีองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกบัชุมชนเมืองและมหานคร 
สามารถเขา้ถึง เขา้ใจ และปฏิบตัไิด ้เป็นนกัปฏิบตัิสามารถท างานใหก้บัเมืองหรือร่วมกบัภาคส่วน
อ่ืนใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาของเมืองได ้รวมทัง้มีทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ทัง้ในดา้นความรู้
ขัน้พืน้ฐาน ขีดความสามารถ และคณุลกัษณะเฉพาะ ตลอดจนเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งมีความกลา้
หาญทางจริยธรรมรูถู้ก รูผ้ิด ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมีบทบาทส าคญัในการพฒันาทุนมนุษยเ์พ่ือเตรียมคนส าหรบัอนาคตใหก้ับ
เมืองท่ีสถาบนัอดุมศกึษานัน้ตัง้อยู่ การเตรียมคนส าหรบัอนาคตนัน้ไม่ไดห้มายถึงการผลิตบณัฑิต
ทัง้ในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษาตามความตอ้งการของเมืองเทา่นัน้ แตย่งัครอบคลมุไปถึง
การสรา้งคนท่ีจะไปท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษโดยเฉพาะ และการเตรียม
ความพรอ้มใหก้ับประชาชนในเมืองเพ่ือรองรบัแผนการพัฒนาเมืองดว้ย  โดยมุ่งเนน้องคค์วามรู้
ด้าน วิ ท ยาการนค ร  (Urban Science) ท่ี ไม่ ส าม ารถ เรีย น รู้ห รื อห า เรียน รู้ได้ย ากจา ก
สถาบนัอุดมศึกษาโดยทั่วไป เช่น บุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญดา้นเวชศาสตรเ์ขต
เมือง วิศวกรเมืองดา้นมลพิษสิ่งแวดลอ้มในเมือง นกับริหารจดัการเมือง เป็นตน้ ซึ่งผลลพัธผ์ูเ้รียน
ในมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 นั้น ก าหนดไว้ในลักษณะกว้างเพ่ือให้ครอบคลุมทุก
สถาบันอุดมศึกษา คือ เป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ มีทักษะศตวรรษท่ี 21 สามารถใน
การบรูณาการศาสตรต์า่ง ๆ เพ่ือพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาสงัคม และเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง สามารถ
เทียบเคียงกบัแนวคิดการพฒันาคนของมหาวิทยาลยัองคก์ร (Corporate University) ท่ี มารม์อน 
(Marmol, 2015) พบว่า มีวัตถุประสงค์ในการสร้างบุคลากรตามความต้องการเฉพาะของ
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หน่วยงาน ใหค้วามส าคญักับทักษะการปฏิบตัิ และสามารถไปท างานใหก้ับหน่วยงานนัน้ ๆ ได ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นนักปฏิบัติสามารถท างานให้กับเมืองหรือร่วมกับภาคส่วนอ่ืนเพ่ือ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการเมืองอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกับ ไพฑูรย ์สินลารตัน์ (2555, น. 
169) ท่ีระบุว่าสนับสนุนใหบ้ณัฑิตรูจ้กัและเขา้ใจชุมชน สงัคมของตนเอง ใหค้วามส าคญัไปท่ีการ
เรียนรูใ้นชุมชนหรือจากชุมชน และผสมผสานการเรียนรูใ้หบ้ณัฑิตมีบทบาทเขา้ไปมีส่วนรว่มกับ
ชุมชนด้วยพรอ้มกันไป สามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือ
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ มากขึน้ และสอดคล้องกับ สเนล และลู (Snell & Lau, 2020, p.66) ได้
วิจยัเรื่อง การพัฒนาตวัชีว้ดัผลลัพธก์ารเรียนรู ้พบว่า ผลลัพธ์การเรียนรูส้ามารถแบ่งออกเป็น 4 
องคป์ระกอบ คือ ความรู ้ทกัษะสว่นบคุคล ความเขา้ใจชมุชน และการตระหนกัรูใ้นตนเอง 

2. ดา้นการวิจยัและนวตักรรม จากการศึกษาพบว่าสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษควรพัฒนาโจทยก์ารวิจัยมาจากปัญหาของเมืองและ
ยทุธศาสตรข์องเมืองเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของชุมชนและสงัคมโดยมุ่งเนน้กรอบแนวคิดใน
การวิจัยและนวัตกรรมไปท่ีปัญหาของเมืองผ่านการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรหลาย
ศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนัเพ่ือไปช่วยแกปั้ญหาของเมืองตามแผนการพฒันาเมืองและใชแ้นวคดิชมุชนเป็น
หอ้งทดลองขนาดใหญ่ (Living Lab) เพ่ือสรา้งองคค์วามรูใ้นการบริหารจดัการเมืองในทกุ ๆ ดา้น
ให้มีผลกระทบสูงในวงกว้างทั้งในลักษณะเชิงพืน้ท่ี (Area-based Research) และน าไปสู่การ
สรา้งนวัตกรรมท่ีเหมาะสมทั้งระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับประเทศ  ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ไดใ้หค้วามส าคญักับผลลัพธข์องการวิจัยและนวัตกรรมมี
ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผูเ้รียน การสรา้งคุณภาพชีวิต หรือการสรา้งโอกาส สรา้งมูลค่าเพิ่ม 
และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ไดจ้ดัตัง้หน่วยบริหารและจดัการทุนดา้นการพัฒนาระดบัพืน้ท่ี 
(บพท.) ขึน้เพ่ือจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมส าหรบัการพัฒนาเชิงพืน้ท่ี การพัฒนาชุมชน หรือ
ทอ้งถ่ิน มุ่งตอบโจทยท์า้ทายของสงัคม เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นเมืองในทุกภูมิภาคตา่งมุ่งเนน้สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบสูง เกิดองคค์วามรูใ้หม่ เพ่ือช่วยใน
การเปล่ียนแปลงในระดบัโลก ท าใหส้ถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษตอ้งให้ความส าคัญกับการสรา้งองคค์วามรูจ้ากงานวิจัยเพ่ือมุ่งน าไปประยุกตใ์ช้ให้เกิด
ประโยชนต์่อสงัคมโดยวิเคราะหปั์ญหาเพ่ือน ามาก าหนดทรพัยากรทัง้องคค์วามรูแ้ละบุคลากรท่ี
จ าเป็นส าหรบัจดัท าเป็นโครงการวิจยัเพ่ือสรา้งงานวิจยัใหเ้กิดเป็นปัญญา (Wisdom knowledge) 
เป็นแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) และต่อยอดเป็นนวัตกรรม (Innovation) ส าหรบัแก้ไข
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ปัญหาของเมือง ท่ีซับซ้อนได้ ดัง ท่ี  ริชาร์ดสัน  (Richardson, 2010) ได้เสนอแนวคิด  The 
Innovation X เริ่มจากการคน้หาและระบปัุญหาอย่างรอบดา้น วิเคราะหศ์กัยภาพและทรพัยากรท่ี
มีอยู ่น าเสนอทางเลือก และปรบัใชใ้หเ้หมาะสม อย่างไรก็ตามผูเ้ช่ียวชาญบางทา่นไดใ้หค้วามเห็น
เพิ่มเติมว่า สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษนัน้ไม่จ  าเป็น
จะตอ้งท างานวิจัยท่ีหลากหลายมากนัก แต่ควรเน้นท่ีการน าองคค์วามรูใ้หม่ๆ ท่ีน าไปใชแ้ล้วดี
กวา่เดิม วดัผลไดช้ดัเจน ท าใหเ้กิดมลูคา่เพิ่มก่อใหเ้กิดสงัคมท่ีมีความผกูพนักนัมากขึน้ เพ่ือใหเ้ห็น
ความส าคญัและคณุคา่ของการมีมหาวิทยาลยัแห่งเมืองอยู่ สอดคลอ้งกับ โลเวล, เบอเกน้, โดโน
แวน และอัลเทนเบิรก์ (Lovell, Bergen, Donovan & Altenburg, 2019, p. 77) ไดว้ิจัยเรื่อง การ
เช่ือมโยงเชิงกลยุทธร์ะหว่างมหาวิทยาลยักับชุมชน พบว่า มหาวิทยาลยัสามารถเขา้ถึงชุมชนได้
โดยการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ใหดี้ขึน้ผ่านการวิจยัท่ีเก่ียวกับการบริการประชาชน การศึกษา 
สขุภาพ และความปลอดภยั 

3. ดา้นการบริการวิชาการ จากการศึกษาพบว่าสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรบูรณาการความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลยั เมือง 
ภาคเอกชน และชมุชนในลกัษณะพนัธมิตร (Partnership) ในดา้นการศกึษา สขุภาพ คณุภาพชีวิต 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้มโดยมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งองคค์วามรูแ้ละการวิจัย (Wisdom Tank) ให้
เกิดผลประโยชนร์่วมกนั เช่น มหาวิทยาลยัถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นการพฒันาชุมชนและใหช้มุชน
เป็นแหล่งเรียนรูท้ัง้การเรียนการสอนและการวิจยั เป็นตน้ นอกจากนีย้งัตอ้งท าหนา้ท่ีอบรมฝีมือ 
(Reskill / Upskill) เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มใหก้บัคนเมืองและสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันา
เมือง และใหบ้ริการทางวิชาการอย่างตอ่เน่ืองโดยค านึงถึงความส าเรจ็ในการพฒันาชมุชนในระยะ
ยาวดว้ย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมี
ท าหนา้ท่ีจัดการเรียนการสอนและการวิจยัเป็นหลกั ไม่ไดมี้บทบาทน าในการบริการวิชาการกับ
สงัคม แตเ่ป็นผูส้นบัสนนุ (Supporter) เป็นแหล่งองคค์วามรูแ้ละการวิจยั (Wisdom Tank) เท่านัน้ 
ส่วนหน่วยงานเอกชนและชุมชนเป็นผู้น  าไปปฏิบัติ ( Implementer) และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเป็นผูข้บัเคล่ือนหลกั (Key Mover) การบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัแห่ง
เมืองจึงมีบทบาทเจาะจงไปท่ีการขับเคล่ือนร่วมกับพันธมิตร มุ่งเน้นการสรา้งองคค์วามรูแ้ละ
งานวิจัยเพ่ือสนองตอบความตอ้งการของชุมชน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของเมือง ดัง
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมท่ี ไวทลี์ย ์และเซยด์ (Whiteley & Seyd, 2002) อธิบายไวว้่า ผูมี้ส่วนไดส้่วน
เสียตอ้งมีความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีของแต่คนและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือไดร้บัประโยชน์
รว่มกัน ซึ่งมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองในยุโรปใหค้วามส าคญักบัการ
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สง่เสริมการพฒันาชมุชน ขยายขอบเขตการบรกิารวิชาการใหค้รอบคลมุการสนบัสนนุคนในชมุชน
ใหมี้ความพรอ้มในอนาคต ผสานวิธีสหวิทยาการแบบมีส่วนรว่มในการเรียนการสอนและการวิจยั
กับชุมชนเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาท่ีส าคญั ลดผลกระทบดา้นความหลากหลาย ความเท่าเทียมใน
ทอ้งถ่ิน และสรา้งความโดดเด่นในระดบัเมืองและภูมิภาค สอดคลอ้งกับ เบนเนเวิรธ์, ชารล์ และ 
มาดานิ ปัว  (Benneworth, Charles & Madanipour, 2010, pp. 1625-1627) ได้วิจัยเรื่อง การ
สรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมหาวิทยาลยัและเมืองต่าง ๆ ผ่านการพฒันาเชิงพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั 
พบวา่ มหาวิทยาลยัเป็นส่วนหนึ่งของเมือง มีหนา้ท่ีบรูณาการความรว่มมือกบัเมืองท่ีมหาวิทยาลยั
ตั้งอยู่ส  าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถ่ินและตอบสนองแผนการพัฒนาเมือง โดย
สนับสนุนองคค์วามรู ้ก าลังคน สิ่งอ านวยความะดวก ตลอดจนทรพัยากร เพ่ือแก้ไขปัญหาของ
เมืองในลักษณะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนโดยรอบท่ีตัง้ของสถาบันในดา้นการศึกษา สุขภาพ คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เช่นเดียวกับ ฟริตซ ์และอิวามา (Fritz & Iwama, 2019) ไดว้ิจัยเรื่อง พลังของบริบทเชิงพืน้ท่ีช่วย
สรา้งการมีส่วนรว่มของชมุชน พบวา่ สถาบนัอดุมศกึษาสามารถสรา้งคณุคา่ของการศกึษาท่ีสงูขึน้
นัน้ตอ้งเช่ือมโยงกบัชมุชนในระดบัพืน้ท่ีทัง้ในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 

4. ด้ าน ศิ ล ป วัฒ น ธ รรม แล ะค ว าม เป็ น ไท ย  จ าก ก า รศึ ก ษ าพ บ ว่ า
สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษสามารถมีบทบาทในการสืบ
สานศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยดว้ยการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัเมือง โดยน าศิลปวฒันธรรม
มาเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิตท าใหเ้กิดเศรษฐกิจชุมชน มีการจดัเก็บ
องคค์วามรูชุ้มชนในดา้นแหล่งประวตัิศาสตร ์ศิลปวฒันธรรม โดยจดัท าเป็นฐานขอ้มูล  (Cultural 
Database) หรือแผนท่ีภูมิศิลปวัฒนธรรมของเมือง (Socio-Cultural Scape) และเผยแพร่ขอ้มูล
ของชมุชนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นชอ่งทางตา่ง ๆ รวมทัง้ผลิตบคุลากรใหมี้ความรูเ้ช่ียวชาญในขัน้
ท่ีจะรกัษา อนุรกัษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และความเป็นไทยได ้ใชศ้ิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินใน
บริบทของเมืองนัน้เป็นส่ือในการเช่ือมโยงใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วนรว่มในการพฒันาชุมชน ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะหน่วยงานของเมืองท าหนา้ท่ีอนุรกัษ์ สืบสาน และรกัษาศิลปวฒันธรรมและความ
เป็นไทยอยู่แลว้ แตย่งัขาดการรวบรวมจดัเก็บและถ่ายทอดอย่างเป็นระบบดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั 
รวมทั้งใชป้ระโยชนจ์ากศิลปวัฒนธรรมไปเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจเพ่ือสรา้งมูลค่าเพิ่มอย่างเป็น
รูปธรรม ในขณะท่ีสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนก็มุง่ท  านบุ  ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยและจดัท า
เพียงโครงการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในโอกาสต่าง ๆ เท่านั้น ตลอดจน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองในทุกภูมิภาคก็ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักับ
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ศิลปวัฒนธรรมมากนัก ดังจะเห็นได้จากมีเพียงมหาวิทยาลัย 1 แห่งในเอเชียเท่านั้น  คือ 
มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงท่ีมีแนวคิดกลยุทธ์ดา้นศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสรา้งความ
ผกูพนักบัชมุชนโดยการมีส่วนรว่มและยอมรบัในวฒันธรรมและประเพณีของชมุชนท่ีโดดเดน่ โดย
ยู เน ส โก  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 
2016) มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองผ่านวัฒนธรรม คือ 1) เพิ่มความน่าอยู่ของเมืองและ
ปกปอ้งศลิปวฒันธรรม 2) สนบัสนนุการรวมตวัทางสงัคมในเมืองตา่งๆ ผ่านวฒันธรรม 3) ส่งเสริม
ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมในการพัฒนาเมืองผ่านวฒันธรรม 4) สรา้งวฒันธรรมเพ่ือการ
เสวนาและสรา้งสนัติภาพ 5) ยกระดบัคณุภาพพืน้ท่ีสาธารณะผ่านวฒันธรรม 6) ฟ้ืนฟูเมืองและ
ความเช่ือมโยงในชนบทกับเมืองโดยบูรณาการวฒันธรรมท่ีเป็นแกนหลักของการวางผงัเมือง 7) 
สรา้งวฒันธรรมใหเ้ป็นทรพัยากรท่ียั่งยืนส าหรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างครอบคลุม 
และ 8) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านวฒันธรรมและเพิ่มบทบาทของชุมชนในการปกครอง
ทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกับ สุมิตรา วิริยะ และ อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ (2557) ไดว้ิจัยเรื่อง การพัฒนากล
ยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการท านุบ  า รุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า 
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการร่วมกับชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น รวบรวมเอกสารขอ้มูล จดัเก็บองค์
ความรูด้า้นการท านบุ  ารุงศิลปวฒันธรรมอย่างเป็นระบบ ลงพืน้ท่ีเรียนรูว้ิถีชมุชน มีทรพัยากรเพ่ือ
การพฒันาดา้นการท านบุ  ารุงศิลปวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง สรา้งมาตรฐานการปฏิบตัิงานและการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานดา้นการท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรม จดัท าเป็นฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยั เป็น
ตน้ 

5. ด้านการบริหารจัดการ จากการศึกษาพบว่าสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรมีการบริหารจดัการแบบยืดหยุ่นสูง (High Flexible 
Management) มีความคล่องตวั ไม่ยึดติดกบัระบบราชการ โดยเปิดโอกาสใหค้นในเมืองนั้นมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่ งการส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ มี
ความสามารถในการสรา้งทกัษะในการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต สนบัสนุน
ใหบ้คุลากรเขา้ถึงชมุชนผา่นการเรียนการสอน การวิจยั และการบรกิารวิชาการ รวมทัง้มีโครงสรา้ง
การบริหารงานกระชบั มีล าดบัชัน้ในการบงัคบับญัชานอ้ย คลอ่งตวัในการบรหิารจดัการทรพัยากร
ใหร้องรบัการเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งของชุมชนเมืองในอนาคตและมีการบริหารตามแนวทาง
เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศดว้ย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัอดุมศกึษา
ในลกัษณะนีจ้ดัตัง้ขึน้โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ระบบการจดัการของ
มหาวิทยาลยัในก ากบัหรือมหาวิทยาลยัของรฐัท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีความเป็นอิสระ
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ในการบริหารงาน แต่อยู่ภายใตน้โยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเน่ืองจาก
ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนท่ีมาจากภาษีของทอ้งถ่ินผ่านสภาของเมือง จึงตอ้งบริหารจดัการให้
เกิดความคุม้ค่าโดยสรา้งการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา ภาคเอกชน เมือง 
และภาคชมุชนสงัคม และเปิดโอกาสใหค้นในเมืองนัน้มีส่วนร่วมพิจารณานโยบาย เช่น นโยบาย
สนบัสนนุคา่เรียนในการผลิตบคุลากรทางการแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลในสงักดัของเมือง นโยบาย
การเก็บคา่เรียนของประชาชนของเมืองในอตัราท่ีต ่ากว่าประชาชนท่ีมาจากนอกพืน้ท่ี เป็นตน้ ซึ่ง
แตกต่างจากระบบการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัในก ากับของรฐัหรือมหาวิทยาลยัของรฐัท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันท่ีต้องจัดท าค าของบประมาณประจ าปีจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี จึงตอ้งด าเนินการให้ตอบสนองนโยบายต่าง ๆ ในการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือรองรบัพลวตัการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นไปตามกรอบการบริหารแบบ McKinsey 7s ท่ี 
ปีเตอร ์และวอเตอรแ์มน (Peters & Waterman, 1982) อธิบายองคป์ระกอบในการบริหารองคก์ร
ประกอบดว้ย 1) โครงสรา้งองคก์ร 2) กลยุทธ ์3) ระบบงาน 4) ทกัษะ 5) บุคลากร 6) รูปแบบการ
บริหาร และ 7) คา่นิยมรว่ม สอดคลอ้งกบั องอาจ นยัพฒัน,์ ชศูรี วงศร์ตันะ, อจัฉรา วฒันาณรงค,์ 
และ พวงรตัน ์เกสรแพทย์ (2556, น. 117-118) ไดว้ิจัยเรื่อง การรือ้ปรบัโครงสรา้งองคก์ารและ
ระบบการบริหารจดัการศึกษารูปแบบใหม่โดยใชผ้ลวิจยัสถาบนั: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า โครงสรา้งองคก์ารและระบบการบริหารจดัการแบบเมตริกซ ์
น่าจะมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น สอดคลอ้งกับบริบททางวฒันธรรมขององคก์าร และไวต่อการตอบ
รบัการเปล่ียนแปลงหรือวิกฤตการณต์า่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ในปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้ขอบข่ายระบบ
การบริหารจัดการ (Span of Management) ท่ีมีลักษณะ แคบ/แบนราบ ช่วยให้การส่ือสารเกิด
ประสิทธิภาพ 

 
ทัง้นีก้ระบวนการพฒันายุทธศาสตรข์องสถาบนัอุดมศึกษาสามารถด าเนินการไดห้ลาย

วิธีการ โดยปกติแลว้สถาบนัอุดมศึกษามกัจะเริ่มตน้ดว้ยการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกเพ่ือน าไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตรด์้วยแนวคิด SWOT และการวิเคราะห์ด้วย TOWS 
Matrix เพราะในคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ตวับ่งชีท่ี้ 5.1 การบริหาร
ของสถาบนัเพ่ือการก ากับติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณข์องสถาบนั มี
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ ซึ่งมีข้อหนึ่งท่ีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องใช้ผลการวิเคราะห์ SWOT 
ประกอบดว้ยการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่  จุดแข็ง และจุดอ่อน และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค ท าให้สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนา
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ยทุธศาสตรจ์ากผลการวิเคราะห ์SWOT ซึ่งกระบวนการพฒันายทุธศาสตรข์องสถาบนัอดุมศกึษา
อาจเลือกใชว้ิธีการและขอ้มลูในการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มไดห้ลากหลาย เช่น ผลการด าเนินงาน
ตามยทุธศาสตรข์องสถาบนัท่ีผ่านมา ความคิดเห็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย การ
วิเคราะหป์ระเด็นเพ่ือการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ ต่อจากนัน้จึงใชเ้ครื่องมือ PESTEL ประกอบดว้ย 
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอ้ม และกฎหมาย ท่ีตอ้งอาศยัความรว่มมือและใช้
เวลาอย่างเพียงพอจากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มทัง้ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั บุคลากร ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
ศษิยเ์ก่า คูค่วามรว่มมือท่ีส าคญั ชมุชนสงัคม หน่วยงานภายนอกตา่ง ๆ โดยใชก้ระบวนการมีส่วน
รว่มของทุกภาคส่วน ตัง้แต่การวิเคราะหอ์งคก์รและสภาพแวดลอ้ม การระบุประเด็นยุทธศาสตร ์
การเลือกยุทธศาสตร ์การก าหนดตวัชีว้ดั ไปจนถึงการเขียนโครงการเชิงยุทธศาสตร ์ซึ่งการมีส่วน
รว่มในทุกกระบวนการของการพฒันายุทธศาสตรส์่งผลใหไ้ดยุ้ทธศาสตรท่ี์ดีน าไปสู่การปฏิบตัิได้
อย่างชัดเจน ช่วยใหส้ถาบนัอุดมศึกษาสามารถเตรียมทรพัยากรต่าง ๆ เพ่ื อน ามุ่งสู่เป้าหมายท่ี
ก าหนดไวภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มนัน้ ๆ อย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกัน ส าหรบัการวิจัยครัง้นี ้
ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารวิเคราะหอ์นาคต เพราะยทุธศาสตรเ์ป็นการเปล่ียนแปลงจากสภาพการณห์นึ่งไป
ยังสภาพการณ์หนึ่งในทางท่ีดีขึน้แบบมุ่งเน้นผลการด าเนินงานอย่างมีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือประโยชนใ์นการแข่งขนัและการบรรลผุลส าเรจ็อย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยศกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มลูตัง้ตน้ในการพฒันายทุธศาสตรต์อ่ไป 

อย่างไรก็ตามสถาบนัอุดมศึกษาอาจเลือกกระบวนการพฒันายุทธศาสตรใ์หเ้หมาะสม
กบับรบิทการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนั โดยเริ่มตน้จากการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้
ภายในและภายนอกดว้ยแนวคิด SWOT เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐานของสถานการณใ์นปัจจบุนัพรอ้ม
กบัรวบรวมสภาพแวดลอ้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต จากนัน้จึงพิจารณาการใชเ้ครื่องมือ เช่น TOWS 
Matrix, Blueprint for Change, ดุลยภาพ (Balanced Scorecard) เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ดยุ้ทธศาสตร์
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทิศทางการด าเนินงานท่ีส าคญัและคณุคา่ของการมีอยูข่องสถาบนั 

 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใน

ก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 
การพฒันายุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษา

ในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ผูว้ิจยัก าหนดวิสัยทศัน ์ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์และ
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พนัธกิจ และยทุธศาสตรแ์บง่ออกเป็น 6 แนวคิดกลยทุธ ์โดยพบว่า ทัง้หมดมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก สงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 ซึ่งผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งันีคื้อ 

วิสัยทัศน ์ตัวชีวั้ดวิสัยทัศน ์และพันธกิจ 
จากการศึกษาพบว่ายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบั

สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีวิสยัทัศนคื์อ “บูรณาการ
ศาสตรเ์ขตเมืองเพ่ือการพฒันาเมืองอย่างยั่งยืน (Integration of Urban Science for Sustainable 
Urban Development)” โดยมีตัวชีว้ัดวิสัยทัศนข์ึน้เพ่ือวัดความก้าวหน้าผลการด าเนินการตาม
วิสยัทศัน ์เพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้ในการบรรลวุิสยัทศันแ์ละปรบักลยทุธใ์หเ้หมาะสม 2 ตวัชีว้ดั
คือ 1) อันดับมหาวิทยาลัยดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองและชุมชน (Sustainable cities 
and communities: SDG 11) โดย Times Higher Education (THE) ในรอบปีปฏิทินท่ีผ่านมา 
และ 2) ร้อยละความส าเร็จของคู่มือการบริหารจัดการเมือง (Urban Management System 
Manual) และ 5 พนัธกิจคือ 

พนัธกิจท่ี 1 สรา้งคนส าหรบัอนาคตใหร้องรบักบัความตอ้งการของเมือง
และแผนการพฒันาเมือง 

พันธกิจท่ี 2 สรา้งงานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงเพ่ือแก้ไขปัญหาของเมือง 
ตลอดจนสรา้งความรูท่ี้เป็นปัญญา พฒันาสูแ่นวปฏิบตัท่ีิดี และตอ่ยอดเป็นนวตักรรมของเมือง 

พนัธกิจท่ี 3 สรา้งสงัคมโดยเช่ือมโยงสถาบนัอุดมศกึษา เมือง หน่วยงาน
เอกชน และชมุชน เขา้ดว้ยกนั 

พัน ธ กิจ ท่ี  4 สร้า งมู ลค่ า เพิ่ ม ให้กับ เมื อ ง โดย ใช้ป ระ โยชน์จ าก
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในบรบิทของเมืองนัน้มาชว่ยยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชน 

พันธกิจท่ี 5 บริหารจดัการแบบยืดหยุ่นโดยยึดมั่นความยั่งยืนดว้ยหลัก
ธรรมาภิบาล 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษสามารถบูรณาการศาสตรเ์ขตเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นการศึกษา สุขภาพ 
คณุภาพชีวิต สงัคม ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือสนบัสนนุการเปล่ียนรูปองคค์วามรูสู้่การ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีและประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ส่วนพันธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษอาจมีพนัธกิจใกลเ้คียงกบัสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน แตเ่ม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้ 
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิ เศษ จะมี
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ลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ มุ่งสรา้งคนทกุกลุม่ใหก้บัเมือง เนน้การวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาของเมืองผา่น
การมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เมือง หน่วยงานเอกชน และชุมชน เข้าด้วยกัน ให้
ความส าคญักบัการยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชน ตลอดจนใชก้ารบริหารแบบยืดหยุน่โดยยึดมั่น
ความยั่ ง ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ .ศ. 2561 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้นการบริการวิชาการ 
ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบรหิารจดัการ และเป็นไปตามแนวปฏิบตัิเพ่ือ
การขับเคล่ือนปรชัญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ดา้นการสรา้งบัณฑิตและ
พัฒนาก าลังคนในทุกช่วงวยั (Lifelong Learning) ตามความตอ้งการของประเทศ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
ภาคเอกชน ในการเปล่ียนรูปความรูไ้ปใชง้าน (Transforming Knowledge) เพ่ือยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนทัง้มิติทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพของแต่
ละพืน้ท่ี สอดคลอ้งกบั นงณภัทร รุง่เนย (2555) ไดว้ิจยัเรื่อง อดุมศกึษาไทยกบัการพฒันาสงัคมท่ี
ยั่งยืน พบว่า บทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือการพฒันาสงัคมท่ียั่งยืนถือเป็นภารกิจส าคญัของ
สถาบันอุดมศึกษาในยุคปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาตอ้งปรบัวิธีคิดในการบริหารโดยค านึงถึง
ทิศทางในการพฒันาของประเทศเนน้การผลิตและพฒันาบณัฑิตท่ีมีความรูท้กัษะและคณุลกัษณะ
ท่ีเหมาะสมในการเป็นผูน้  าสงัคม มีการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกับความต้องการของสงัคม
และทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ส่งเสริมงานดา้นการสอนการวิจยัและการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมโดยค านึงถึงความสมดลุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ขณะเดียวกันชุมชนก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
สถาบนัอุดมศึกษาดว้ย ดงันัน้สถาบนัอดุมศึกษาจึงควรมีบทบาทในการก าหนดนโยบายวางแผน
พฒันาสงัคมทัง้ในระดบัชาตแิละในชมุชน ควรศกึษาวิจยัเพ่ือใหไ้ดข้อ้คน้พบใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาสงัคมโดยเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบตัิจริงและตอ้งเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลงและชีน้  า
สงัคมในทางท่ีถกูตอ้ง 

แนวคิดกลยุทธท์ี ่1 ขับเคล่ือนสู่ความย่ังยนื 
จากการศึกษาพบว่ายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบั

สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษแนวคิดกลยทุธท่ี์ 1 ขบัเคล่ือน
สู่ความยั่งยืน มี 2 กลุทธ ์ไดแ้ก่ กลยุทธท่ี์ 1 ใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยก์ารศึกษา และกลยุทธท่ี์ 2 
บริหารรายได้อย่างสมดุล โดยมี 2 ตัวชีว้ัดคือ 1) อัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(Social Return on Investment: SROI) และ 2) สัดส่วนรายได้ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาต่อ
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รายได้ท่ีไม่เก่ียวกับการจัดการศึกษา ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษตอ้งสรา้งความสมดลุของรายไดใ้หม่ใหร้องรบักับแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการลดลงของจ านวนนักศึกษาใหม่ในระบบอุดมศึกษา ซึ่งขอ้มูลจาก
ส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม พบว่า จ  านวนนกัศกึษา
ใหม่ของสถาบนัอุดมศึกษาทัง้หมดในช่วง 3 ปียอ้นหลัง ลดลงจาก 443,040 คน ในปีการศึกษา 
2561 เหลือเพียง 417,539 คน ในปีการศึกษา 2563 (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม, 2563) ท าใหต้อ้งเรง่สรา้งแหล่งรายไดอ่ื้นมาชดเชยเพ่ือสนบัสนนุ
ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษสามารถจดัการศึกษาได้
อย่างยั่งยืน โดยการน าสินทรพัยก์ารศึกษา เช่น งานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรู้ สิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู ้เป็นตน้ ไปก่อใหเ้กิดผลประโยชนก์บัมหาวิทยาลยัและชมุชนทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน (In cash) และ
ไม่เป็นตวัเงิน (In kind) โดยผลลพัธด์า้นสงัคม (Social impact) ในดา้นตา่ง ๆ จะน ามาค านวณหา
มูลค่า (Monetized Value) เป็นตวัเงินดว้ย ซึ่งสะทอ้นถึงบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีไม่ไดมุ้่งผลิตก าลังคนเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้งสรา้ง
คณุประโยชนใ์หก้บัเมืองตามเปา้หมายการพฒันาท่ียั่งยืนดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนของเมืองและ
ชุมชนด้วย (Sustainable cities and communities: SDG 11) ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา ยึดมั่นความยั่งยืนเป็นหวัใจ
หลกัของมหาวิทยาลยัผา่นการจดัการทรพัยากรเพ่ือสรา้งคณุคา่ระยะยาวทัง้การเตบิโตดา้นรายได้
อย่างมั่นคงรวมทัง้สรา้งรายไดท่ี้มิใช่รายไดห้ลกัเพิ่มเติม เป็นไปตามแนวคิด Triple Bottom Line 
(TBL) ท่ีพัฒนาโดย จอหน์ เอลลิงตนั (John Elkington) ในปี 1997 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบส าหรบัการ
วัดผลการด าเนินงานขององค์กรทั้งมิติ เศรษฐกิจ (Economic growth) มิติสังคม  (Social 
progress) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental stewardship) พรอ้มทัง้ความเช่ือมโยงระหว่าง 
เศรษฐกิจกับสงัคม (Socio-economic) เศรษฐกิจกับสิ่งแวดลอ้ม (Eco-efficiency) และสงัคมกับ
สิ่งแวดล้อม (Socio-environmental) (Elkington, 2004) สอดคล้องกับ เบนเนเวิรธ์ , ชารล์ และ 
มาดานิปัว (Benneworth et al., 2010, pp. 1625-1627) ไดว้ิจยัเรื่อง การสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
มหาวิทยาลยัและเมืองตา่ง ๆ ผ่านการพฒันาเชิงพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั พบว่า มหาวิทยาลยัเป็น
สว่นหนึ่งของเมือง มีหนา้ท่ีบรูณาการความรว่มมือกบัเมืองท่ีมหาวิทยาลยัตัง้อยูส่  าหรบัการพฒันา
เศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ินและตอบสนองแผนการพฒันาเมือง โดยสนบัสนนุองคค์วามรู ้ก าลงัคน 
สิ่งอ านวยความะดวก ตลอดจนทรพัยากร เพ่ือแก้ไขปัญหาของเมืองในลกัษณะพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ ์ซึ่งเป็นบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัและชุมชนโดยรอบท่ีตัง้ของสถาบนัใน
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ดา้นการศกึษา สขุภาพ คณุภาพชีวิต สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม และลเูนว่า (Luneva, 2015, p. 197)
ได้วิจัยเรื่อง ระบบตัวชี ้วัดหลักในการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยนิวเคลียร์แห่งชาติและ
มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติใหค้วามส าคญักับรอ้ยละของรายไดท่ี้ไม่ไดม้า
จากงบประมาณปกต ิ

แนวคิดกลยุทธท์ี ่2 การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 
จากการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมือง

ส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษแนวคิดกลยุทธ์ท่ี 2 
การมีส่วนรว่มอย่างเขม้แข็ง มี 2 กลทุธ ์ไดแ้ก่ กลยทุธท่ี์ 1 สรา้งพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์และกลยทุธท่ี์ 
2 ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมี 3 ตวัชีว้ดัคือ 1) รอ้ยละของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ท่ีมี
คุณค่าสูง (High-Value Strategic Partner) 2) ระดับความส าเร็จของความร่วมมือท่ีน าสู่การ
ปฏิบตัิ และ 3) อตัราการคงอยู่ของคู่ความรว่มมือท่ีมีการด าเนินการ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพนัธมิตร
เชิงกลยุทธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และภาค
ประชาสงัคม มีส่วนส าคญัตอ่สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ
เพ่ือน าไปสู่การพฒันาชุมชนและสงัคมในพืน้ท่ีของเมือง โดยการขยายความรว่มมือของบคุลากร
หลายศาสตรใ์นมหาวิทยาลยั ระหว่างมหาวิทยาลยั ระหว่างมหาวิทยาลยักบัชุมชน และระหว่าง
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในเมือง ใหเ้กิดผลประโยชนร์ว่มกันเพ่ือไปช่วยแก้ปัญหาของเมืองตามแผนการ
พฒันาเมือง ซึ่งมหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในทกุภูมิภาคใหมุ้่งเนน้การ
สรา้งความเขม้แข็งใหก้ับชมุชนดา้นวิชาการโดยใชช้มุชนการเรียนรูท้ั่วทัง้มหาวิทยาลยัแบบมีส่วน
รว่มแนวกวา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัชมุชนในเขตเมือง ผูป้ระกอบการ ผูบ้รหิารเมือง ในฐานะ
พนัธมิตรเชิงกลยทุธบ์นพืน้ฐานของผลประโยชนร์ว่มกนั และเครือขา่ยระดบัโลก เพ่ือเพิ่มโอกาสท่ีดี
ขึน้ส  าหรบัผูเ้รียน ช่วยขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงใหส้ถาบนั ตามทฤษฎีความร่วมมือองคก์รของ 
แม็คเควด (McQuaid, 2020) ท่ีอธิบายถึงการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ระหว่างหน่วยงานราชการ หนว่ยงานเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัชาติและนานาชาต ิ
เพ่ือน ามาจดัท าเป็นกลยุทธใ์นการสนับสนุนสังคมผ่านการแบ่งปันความรูแ้ละทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรูปแบบท่ีคอทเลอร ์และฟอกซ ์(Kotler & Fox, 1995) ไดแ้สดงถึงผูมี้สว่นไดส้่วน
เสียหลายกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์หรือผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา เช่น 
ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ชุมชน/ท้องถ่ิน องคก์รรบัรองฐานะ หน่วยงานภาครฐั ภาคธุรกิจ ผูบ้ริหาร/
พนักงาน เป็นตน้ สอดคลอ้งกับ บารท์เฮล, คาสทิลโล, เมนโดซ่า, มาเซ่, และซิมม่อน (Barthell, 
Castillo, Mendoza, Macey, & Simmons, 2019, p.45) ได้วิจัยเรื่อง การเช่ือมโยงกับชุมชน: 
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กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอคลาโฮมาซิตี ้กับหอการค้า พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหอการคา้ของเมืองช่วยส่งเสริมการเรียนรูใ้หก้ับชุมชนไปพรอ้มกับการพัฒนา
ความเป็นอยูด่ว้ยการจดัสรรทรพัยากรของมหาวิทยาลยัเพ่ือน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต์อ่ชมุชน และ
ยงัสอดคลอ้งกบั โกลิช, ฮานส,์ และเครทเลอร ์(Golich, Haynes & Kreidler, 2018, p.79) ไดว้ิจยั
เรื่อง การใชค้วามรว่มมือภาครฐัและภาคเอกชนเพ่ือเรง่ความส าเร็จของผูเ้รียน พบว่า การรว่มมือ
กบัภาครฐัและภาคเอกชนเป็นเรื่องท่ีส าคญัในการพฒันาทกัษะเฉพาะท่ีจ าเป็นส าหรบัการท างาน
จรงิใหก้บัผูเ้รียน ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม การส่ือสาร การแกปั้ญหา ความเป็นผูน้  า และการคดิเชิง
วิพากษ ์เพ่ือรองรบัการท างานในอนาคต 

แนวคิดกลยุทธท์ี ่3 การพลิกโฉมการเรียนรู้ 
จากการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบั

สถาบนัอดุมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษแนวคิดกลยทุธท่ี์ 3 การพลิก
โฉมการเรียนรู ้มี 2 กลทุธ ์ไดแ้ก่ กลยทุธท่ี์ 1 เพิ่มความสามารถใหก้บัผูเ้รียนรูท้กุกลุ่ม และกลยทุธท่ี์ 
2 พฒันาแพลตฟอรม์การเรียนรูใ้หเ้กิดผล โดยมี 5 ตวัชีว้ดัคือ 1) รอ้ยละของบณัฑิตท่ีท างานในเขต
ความรับผิดชอบของเมือง 2) รอ้ยละของบุคลากรของหน่วยงานก ากับได้รับการพัฒนาตาม
แผนการพฒันาเมือง 3) รอ้ยละของประชาชนของเมืองไดร้บัการพฒันาตามแผนการพฒันาเมือง 
4) ระดบัการใชแ้พลตฟอรม์การเรียนรู ้และ 5) รอ้ยละของหลกัสตูรท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
เมืองและแผนการพฒันาเมือง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษใหค้วามส าคญักับการสรา้งคนทัง้บณัฑิต บุคลากรของเมือง และประชาชน 
ใหมี้คณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งมีความกลา้หาญทาง
จริยธรรมรูถ้กู รูผ้ิด รองรบัความตอ้งการของเมืองและแผนการพฒันาเมือง มีองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกบั
ชมุชนเมืองและมหานคร สามารถเขา้ถึง เขา้ใจ และเป็นนกัปฏิบตัิสามารถท างานใหก้ับเมืองหรือ
รว่มกบัภาคสว่นอ่ืนใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาของเมืองได ้โดยเนน้การเรียนรูท้างทฤษฎีไปพรอ้ม ๆ กบั
การปฏิบตัใินพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของเมือง และน ามาเพิ่มคณุคา่ผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพ ไดร้บัการยอมรบัจาก
ทุกภาคส่วนและสอดคลอ้งกับการพัฒนาเมือง โดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมาช่วยสนับสนุนรูปแบบ
การเรียนรูต้า่ง ๆ ซึ่งเป็นไปตามตวัชีว้ดัของ THE Impact Ranking (2021) ดา้นคณุภาพการศกึษา 
(SDG4) ท่ีก าหนดน า้หนักตัวชีว้ัดเรื่องการเขา้ถึงทรพัยากรการเรียนรูโ้ดยไม่ตอ้งเข้ามาศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัย ท่ีจ  าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกให้การเรียนการสอน
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย สะดวก ตอบรบักับชีวิตวิถีใหม่ ตลอดจนรายงานอนาคตของงานใน World 
Economic Forum [WEF] (2020, p.14) ระบุว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการการอบรมฝีมือ 
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(Reskill/Upskill) มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ในอตัราเรง่เพ่ือตอบสนองตอ่สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโค
วิด-19 รวมทั้ง อีวาน และเกเวอร ์(Evans & Gawer, 2016, p.9) ไดศ้ึกษาแพลตฟอรม์จากธุรกิจ
ชั้นน า 176 บริษัททั่ วโลก และแบ่งกลุ่มแพลตฟอรม์ตามลักษณะการบริการได้ 4 แบบคือ 1) 
แพลตฟอรม์การท าธุรกรรม คือเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ ์หรือบริการท่ีท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางอ านวย
ความสะดวกในการแลกเปล่ียนหรือการท าธุรกรรมระหว่างผูใ้ช้งาน 2) แพลตฟอรม์นวตักรรม คือ
เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์หรือบรกิารท่ีท าหนา้ท่ีเป็นรากฐานบริษัทอ่ืนๆ เช่น Google Android, Apple 
iOS เป็นต้น 3) แพลตฟอรม์แบบบูรณาการ คือเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการท่ีเป็นทั้ง
แพลตฟอรม์การท าธุรกรรมและแพลตฟอรม์นวัตกรรม เช่น Apple มีทัง้แพลตฟอรม์ท่ีเช่ือมโยง
ระหว่าง App Store กับผูพ้ัฒนาแอพพลิเคชันอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการสรา้งเนือ้หาบนแพลตฟอรม์ 
และ 4) แพลตฟอรม์การลงทนุ เนน้ใหบ้ริการกบันกัลงทนุ สอดคลอ้งกบั ไฮนร์ชิ, ยกัลิน, กู๊ดรชิ และ 
น็อต (Heinrich, Yaklin, Goodrich & Knott, 2018) ได้วิจัย เรื่อง ผู้คน  แนวทางปฏิบัติ  และ
รูปแบบ: การเปล่ียนแปลงสู่สถาบนัการเรียนรู้ พบว่า ศนูยร์วมนวตักรรมการเรียนรูแ้ละเทคโนโลยี
เป็นแบบอย่างการเปล่ียนแปลงการสอนดว้ยเทคโนโลยีส าหรบัรูปแบบการเรียนรูใ้หม่ การใชพื้น้ท่ี
แบบใหม่ การใชเ้ทคโนโลยีแบบใหม่ และรูปแบบการท างานร่วมกันรูปแบบใหม่  เพ่ือรองรบัการ
เรียนรูอ้อนไลนแ์ละดิจิทัลท่ีครอบคลุมทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยและการเรียนทางไกล ช่วย
อ านวยความสะดวกในเส้นทางการเรียนรูท่ี้ดีขึน้ผ่านการสอน เทคโนโลยี การเข้าถึง และการ
เช่ือมตอ่ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีจ  าเป็นในการด าเนินการตามยุทธศาสตรด์งักล่าว
ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

แนวคิดกลยุทธท์ี ่4 การสร้างผลเชิงบวกทางสังคม 
จากการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบั

สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษแนวคิดกลยทุธท่ี์ 4 การสรา้ง
ผลเชิงบวกทางสังคม มี 3 กลุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 สนับสนุนชุมชนเมืองให้เกิดความยั่ งยืน 
กลยุทธท่ี์ 2 ขบัเคล่ือนงานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีผลกระทบสูง และกลยุทธท่ี์ 3 ขยายผลสู่สังคม
อย่างตอ่เน่ือง โดยมี 4 ตวัชีว้ดัคือ 1) รอ้ยละของจ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเล่ือนระดบั 2) รอ้ยละ
ของงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีน าไปใชใ้นการพัฒนาเมือง 3) จ านวนนวัตกรรมของเมือง และ 4) 
จ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเกิดจากการขยายผล ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษอาจจดัอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร ์กลุ่ม 3 
คือการพัฒนาชุมชนเชิงพืน้ท่ี (Area Based and Community) มีเป้าหมายมุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ีสอดคล้องกับความ
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ตอ้งการและความจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหาและสรา้งความเขม้แข็งในระดบัพืน้ท่ี อาจด าเนินการ
ในระดบันโยบาย หรือโครงการส่งเสริมการวิจัยแบบมุ่งเป้าใหเ้กิดผลเชิงบวกทางสังคมเพ่ือตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของชุมชนและสงัคมโดยมุ่งเนน้กรอบแนวคิดในการวิจยัและนวัตกรรมไปท่ี
ปัญหาของเมือง สรา้งผลกระทบสูงในวงกวา้งทัง้ระดบัชมุชน ระดบัเมือง และระดบัประเทศ และ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมได้ทันเวลา  ซึ่ง
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในเอเชียมุง่ขยายการวิจัยแบบสหวิทยาการ
และการท างานเป็นทีม เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองใน
ยุโรปท่ีสนบัสนุนการวิจยัแบบมีส่วนรว่มระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาและอุตสาหกรรมทัง้ในระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ ใหค้วามส าคญักับการส่งเสริมการพฒันาชุมชน ขยายขอบเขตการ
บริการวิชาการให้ครอบคลุมการสนับสนุนคนในชุมชนให้มีความพรอ้มในอนาคต ผสานวิธี 
สหวิทยาการแบบมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการวิจัยกับชุมชนเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาท่ี
ส าคญั ลดผลกระทบดา้นความหลากหลายและความเท่าเทียมในทอ้งถ่ิน และสรา้งความโดดเด่น
ในระดับเมืองและภูมิภาค ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมืองใน
ออสเตรเลียและอาหรับเน้นไปท่ีความเป็นเลิศทางวิจัย แต่เป็นท่ีน่าสนใจว่ามหาวิทยาลัย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในทกุภูมิภาคตา่งมุ่งเนน้สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบสูง 
เกิดองคค์วามรูใ้หม่ เพ่ือช่วยในการเปล่ียนแปลงในระดบัโลก เป็นไปตามขอ้ตกลงความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการพฒันาท่ียั่งยืนเพ่ือรว่มกนับรรลกุารพฒันาทางสงัคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืนใน 5 มิติ (5Ps) ไดแ้ก่ 1 ) มิติการพฒันาคน (People) ใหค้วามส าคญักับ
การขจดัปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม 2) มิติสิ่งแวดลอ้ม 
(Planet) ใหค้วามส าคญักับการปกป้องและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพ่ือ
พลเมืองโลกรุน่ต่อไป 3) มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 4) มิติสนัติภาพและความยตุธิรรม (Peace) ยึดหลกัการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมท่ีสงบสุข และไม่แบ่งแยก และ 5) มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
(Partnership) ความรว่มมือของทกุภาคสว่นในการขบัเคล่ือน (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ , 2564) สอดคล้องกับ เพอร์เซลล์, เฮนริกเซ่น , สเปนเกลอร์ (Purcell,  
Henriksen, & Spengler, 2019) ได้วิจัยเรื่อง มหาวิทยาลัยเป็นกลไกขับเคล่ือนความยั่ งยืนสู่
เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน พบว่า มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ด าเนินงานดว้ยความกดดนัท่ีเพิ่มขึน้ใน
การดึงดูดนกัศึกษา ท าการวิจัยระดบัโลก และสรา้งผลกระทบผ่านนวัตกรรมและการท างานกับ
ชมุชน ตลอดจนตอบสนองความคาดหวงัท่ีเพิ่มขึน้ของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียหลกัอ่ืนๆ เพ่ือ
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กา้วเขา้สู่ "มหาวิทยาลยัท่ียั่งยืน" โดยมี 3 ตวัอย่างคือ มหาวิทยาลยัพลีมธั (Plymouth University) 
เรียนรูท่ี้จะอยู่รอดด้วยการมุ่งสรา้งความยั่ งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่วน
มหาวิทยาลัยอเมริกันในบลัแกเรีย (American University in Bulgaria) ใชค้วามตอ้งการของผูมี้
สว่นไดส้่วนเสียภายนอกมาสรา้งโอกาสในการพฒันามหาวิทยาลยัและเช่ือมโยงกบัสงัคม ในขณะ
ท่ีมหาวิทยาลัยฮารว์ารด์ (Harvard University) มีส านักงานเพ่ือความยั่ งยืน (The Office for 
Sustainability: OFS) เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนแผนบริหารความยั่งยืนดว้ยการบูรณาการ
การวิจยั การสอน สูก่ารคน้พบนวตักรรมผ่านรูปแบบเมืองเป็นหอ้งทดลองขนาดใหญ่ (Living Lab) 
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และยังสอดคล้องกับ สจ๊วต และ คารเ์พนเตอร์-ฮับบิน 
(Stewart & Carpenter-Hubin, 2001) ท่ีวิจยัเรื่อง แนวคิดดุลยภาพ: มากกว่ารายงานและอันดบั 
พบว่า การถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นัน้ มหาวิทยาลยัแหง่รฐัโอไฮโอจ าเป็นตอ้งมีสิทธิบตัร สิ่งประดษิฐ์ เพ่ือใชเ้ป็นฐานใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน 

แนวคิดกลยุทธท์ี ่5 ผลักดันการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศ 
จากการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมือง

ส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษแนวคิดกลยุทธ์ท่ี 5 
ผลักดันการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ มี 2 กลุทธ์ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดบัการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ และกลยุทธท่ี์ 2 บริหารจดัการใหมี้ความยืดหยุ่นสูง โดยมี 3 ตวัชีว้ดัคือ 1) รอ้ยละ
ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการพฒันาองคก์ร 2) คะแนนภาพรวมตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) และ 3) รอ้ยละความส าเร็จในการบริหารจดัการตามแผน
กลยุทธ ์ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ
ตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีมีความคล่องตวั ไม่ยึดติดกบัระบบราชการ โดยเปิดโอกาสใหค้นในเมือง
นัน้มีสว่นรว่มตัง้แตต่น้ทางถึงปลายทาง สามารถปรบัเปล่ียนหรือสรา้งกฎระเบียบเพ่ือรองรบัพลวตั
การเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งของชุมชนเมืองในอนาคต จึงจ าเป็นต้องน าเครื่องมือพัฒนา
คณุภาพท่ีไดร้บัการยอมรบัในสากลว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศ ส าหรับประเมินผลการด าเนินโครงการพัฒนาองคก์รในทุกมิติเพ่ือปรับปรุงผลการ
ด าเนินการตามเกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ เช่น การเรียนรูข้องผูเ้รียน 
การวิจยั การสนับสนุนชุมชน กระบวนการ บุคลากร การน าองคก์ารและการก ากับดูแล เป็นตน้ 
รวมถึงงบประมาณ การเงิน และการตลาด  เพ่ือช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน เพิ่ม ขีด
ความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึน้  สามารถบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นสูงภายใต้หลัก 
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ธรรมาภิบาล เช่น การปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร การปรบัเปล่ียนกระบวนการไปสู่ดิจิทลั การแกไ้ข
ระเบียบปฏิบตัิต่าง ๆ เป็นตน้ รวมทัง้แผนดา้นการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบบัสมบรูณ ์สนบัสนนุใหพ้ฒันาโครงสรา้งและระบบการบรหิารจดัการ
ภาครัฐสมัยใหม่ โดยการจัดรูปแบบองคก์รใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่นคล่องตัว จัดอัตราก าลังและ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปรับเปล่ียนกระบวนการอนุมัติให้เป็นระบบดิจิทัล พัฒนา
โปรแกรมออนไลนเ์พ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการ พัฒนาระบบขอ้มูลขนาดใหญ่ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน (Big Data) เปิดเผยขอ้มูลเพ่ือความโปร่งใสและสรา้งระบบธรรมาภิบาล
ตลอดจนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการและตรวจสอบภาครฐั  (คณะท างานจัดท า
แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ , 2563, หน้า 30) ซึ่ ง
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเมืองในเอเชีย ออสเตรเลีย และยโุรป ใหมุ้่งเนน้
สง่เสรมิการก ากบัดแูลท่ีมีประสิทธิภาพและการจดัการอย่างเป็นระบบ มีเหตผุล ตลอดจนมุง่มั่นตอ่
ความเสมอภาค ความยุติธรรมทางสังคม และความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ ใหค้วามส าคญักับ
การสรา้งความแข็งแกรง่ ความคล่องตวั โดยปรบักระบวนการการท างาน โครงสรา้งและการก ากบั
ดูแล ทั้งทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน  เป็นไปตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้ าหนดเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ประกอบดว้ย 7 หมวดคือ หมวด 1 
การน าองคก์าร, หมวด 2 กลยุทธ,์ หมวด 3 ลูกคา้, หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการ
ความรู,้ หมวด 5 บุคลากร, หมวด 6 ระบบปฏิบตัิการ และ หมวด 7 ผลลพัธ ์ถือเป็นแนวทางหนึ่ง
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีบูรณาการ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2562) สอดคลอ้งกบั คาราทานอส และคาราทานอส (Karathanos & Karathanos, 2005) ไดว้ิจยั
เรื่อง การใช้แนวคิดดุลยภาพกับการศึกษา พบว่า The Baldrige National Quality Award in 
Education ท่ีหมวด 1-6 เนน้กระบวนการ และหมวด 7 เนน้ผลลัพธ์การด าเนินการ เม่ือน ามาใช้
รว่มกบัแนวคิดดลุยภาพแลว้ สามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือ
สรา้งกระบวนการเรียนรูเ้ชิงรุกท่ีรองรบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีส่วนรว่มอย่าง
จริงจงัของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย การตระหนกัถึงคณุคา่ท่ีมีอยู่ในชมุชน การรกัษาเสถียรภาพทางการ
เงิน และการปรบัปรุงประสิทธิภาพดา้นตน้ทนุ 

แนวคิดกลยุทธท์ี ่6 องคก์รทีม่ีประสิทธิภาพสูง 
จากการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมือง

ส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษแนวคิดกลยุทธ์ท่ี 6 
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องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสงู มี 3 กลทุธ ์ไดแ้ก่ กลยทุธท่ี์ 1 พฒันาบคุลากรใหมี้ความพรอ้ม กลยทุธท่ี์ 
2 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหารจดัการ และกลยทุธท่ี์ 3 บริหารองคค์วามรูอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมี 4 ตวัชีว้ดัคือ 1) รอ้ยละของบคุลากรท่ีมีสมรรถนะตามท่ีก าหนด 2) รอ้ยละของ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีน าไปใชแ้ลว้ไดอ้ย่างสมบรูณ ์3) ระดบัความส าเร็จในการจดัท าระบบการ
บริหารองคค์วามรู ้และ 4) จ านวนแนวปฏิบตัิท่ีดี ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษตอ้งพฒันาบคุลากรใหมี้ความรู ้ทกัษะ และขีดสมรรถนะ
ท่ีมหาวิทยาลัยตอ้งการเพ่ือรองรบักับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพ่ือสรา้งองคค์วามรูใ้นการ
บรหิารจดัการเมืองในทกุ ๆ ดา้น ใหเ้ป็นความรูท่ี้เป็นปัญญา พฒันาสูแ่นวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ และตอ่
ยอดเป็นนวตักรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติเพ่ือการขบัเคล่ือนปรชัญาการอุดมศึกษาไทยและ
ระบบอดุมศกึษาใหม่ดา้นการสรา้งบณัฑิตและพฒันาก าลงัคนท่ีใหค้วามส าคญักบัการเปล่ียนรูป
ค ว าม รู้  (Transforming Knowledge) ไม่ ใ ช่ เฉ พ า ะ ก า รมุ่ ง ส ร้า ง ค ว า ม รู้  (Constructing 
Knowledge) มุ่งส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหารจดัการ มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เช่น การบริหารทรพัยากร
มนุษย ์งบประมาณ บญัชี การเงิน ระบบเครือข่ายความเร็วสูงใหร้องรบัการท างานแบบทุกท่ี ทุก
เวลา และทุกรูปแบบส าหรบัการจดัการการเรียนการสอน ฐานขอ้มูลการวิจยั การบริการวิชาการ 
เทคโนโลยีคลาวดส์  าหรบัฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ เป็นตน้ ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีทนัสมยัอ่ืนท่ี
เป็นประโยชนต์่อการบริหารจดัการในอนาคต จากประกาศแนวทางการน ามาตรฐานอดุมศึกษาสู่
การปฏิบัติ พ.ศ.2561 ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมใหน้  าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นการ
ด าเนินงานใหมี้ความคล่องตวัในทุกพนัธกิจ มีการจดัระบบรวบรวม วิเคราะห ์และจดัการขอ้มลูท่ี
เหมาะสมในทุกระดับและทุกส่วนงานเพ่ือใช้ในการวางแผนด าเนินงาน การวิเคราะหผ์ลลัพธ ์
ตลอดจนการทบทวนและปรบัปรุงการด าเนินงาน รวมถึงใชใ้นการบริหารความเส่ียงของสถาบนั 
(คณะกรรมการการอดุมศึกษา, 2561) และ WEF (2020, p.14) ไดเ้ก็บขอ้มลูการปรบัตวัของธุรกิจ
ในสถานการณโ์ควิด-19 พบว่า ธุรกิจต่าง ๆ วางแผนการใชเ้ทคโนโลยีในอตัราเรง่แทบทัง้สิน้ เช่น 
การประชมุทางไกล การท างานท่ีบา้น การใชเ้ครื่องมืออตัโนมตัิ การอบรมฝีมือ (Reskill / Upskill) 
เพ่ือรองรบัการพัฒนาก าลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) เป็นตน้ และตามท่ี แคปแลน 
และนอรต์ัน (Kaplan & Norton, 1996) อธิบายว่า แนวคิดดุลยภาพมีวิสัยทัศนแ์ละกลยุทธ์ของ
องคก์รเป็นศนูยก์ลาง มีดลุยภาพ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเงิน ท่ีมุ่งเนน้เรื่องโครงสรา้งตน้ทุน การ
ใชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัย ์การหารายได ้และการเพิ่มคุณค่าใหก้ับลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย  
2) ดา้นลูกคา้ องคก์รตอ้งการให้ลูกคา้รบัรูคุ้ณสมบตัิของสินคา้และบริการ ภาพลักษณ์ จนเกิด
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ความพึงพอใจและสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี 3) ดา้นกระบวนการภายใน เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง
กับ การจัดการการด าเนินงาน การบริหารลูกคา้ การจัดการนวตักรรม และกฎหมายและสังคม 
และ 4) ดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันา ใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรมนุษย ์ทรพัยากรสารสนเทศ และ
ทรพัยากรขององคก์รทัง้ในดา้นวัฒนธรรม ความเป็นผูน้  า การเช่ือมโยง และการท างานเป็นทีม 
โดยเรียงแตล่ะดา้นไวอ้ยา่งเป็นล าดบัจากบนลงลา่งเป็นแผนท่ีกลยทุธ ์(Strategic Map) สอดคลอ้ง
กบั ฟิจทัโกสวา และ โอลิเวียรา (Fijatkowska & Oliveira, 2018) ไดว้ิจยัเรื่อง แนวคิดดลุยภาพใน
มหาวิทยาลยั พบว่า มหาวิทยาลยัแคลิฟอเนียก าหนดเรื่องบุคลากรท่ีมีทกัษะไวใ้นมิติการเรียนรู้
และพัฒนา และยงัสอดคลอ้งกับ บริวเวอร ์และ บริวเวอร ์(Brewer & Brewer, 2010, p.334) ได้
วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการศึกษาระดับอุดมศึกษา: 
แบบจ าลองทางทฤษฎี พบว่า องคก์รทางการศึกษาตอ้งมุ่งสรา้งและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถและโดดเดน่ในสภาพแวดลอ้มระดบัโลกท่ีมีการแข่งขนัสงู เนน้การปลกูฝัง ปรบัปรุง 
และประเมินความรู ้ทักษะ และความสามารถของทรพัยากรมนุษย ์ตลอดจนระบุองคค์วามรูท่ี้
จ  าเป็นในการสรา้งและรกัษาความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนั 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการน ายุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแห่ง

เมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ไปใช้ และ
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการวิจัย 
1.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 
1.1.1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษตอ้งสรา้งระบบนิเวศทางการศึกษา (Education Ecosystem) เพ่ือส่งเสริม
และเอือ้ต่อการสรา้งก าลังคนสมรรถนะสูง สนับสนุนความตอ้งการของเมืองและเช่ือมโยงกับ
แผนการพัฒนาเมืองอย่างชัดเจน และมีหลักสูตรการเรียนรูท่ี้แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษา
โดยทั่วไปท่ีตัง้อยู่ในเมือง กล่าวคือตอ้งพัฒนาระบบการเรียนรูด้า้นวิชาการเชิงอนาคตส าหรบั
ชุมชนเมืองและมหานคร ทั้งในมิติการศึกษา มิติสุขภาพ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติความ
ปลอดภัย และมิติเศรษฐกิจชุมชน ก าหนดใหมี้การเรียนรูป้ระวัติศาสตรข์องเมืองนัน้อย่างลึกซึง้
และแหล่งทรพัยากรส าคญัท่ีจ าเป็นส าหรบัเมือง ตลอดจนยกระดับการเขา้ถึงระบบการศึกษา
ให้กับประชาชน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการเรียนรูต้ลอดชีวิต โดยไม่ก าหนดอายุ เช่ือมโยงทั้ง
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การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั สามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ป
ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละปรบัเปล่ียนกระบวนทศันใ์นการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ภายใตบ้ริบทคณุภาพ
ชีวิตคนเมือง 

1.1.2 ดา้นการวิจัยและนวัตกรรม สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรมุ่งพฒันาโจทยก์ารวิจยัมาจากปัญหาของเมืองและยทุธศาสตรข์อง
เมืองในลักษณะการวิจัยในสถานท่ี (On Site Research) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในระดับ
ชมุชนเมืองซึ่งเป็นรากฐานท่ีส าคญัของเมือง ส่งผลใหก้ารวิจยัและนวตักรรมของมหาวิทยาลยัแห่ง
เมืองต้องปรับทิศทางไปสู่การมุ่งผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพโดยการสร้างองค์ความรูแ้ละ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองในทุกมิติดว้ยรูปแบบวิธีการในการวิจัยผ่าน
แนวคิดชมุชนเป็นหอ้งทดลองขนาดใหญ่ (Living Lab) สามารถไปทดลองท่ีชุมชนจนกว่าการวิจยั
จะส าเรจ็ เม่ืองานวิจยัส าเรจ็แลว้ เมืองและภาคเอกชนจะเป็นผูน้  าไปขยายผลตอ่ไป โดยบรูณาการ
ความรว่มมือของบุคลากรหลายศาสตรเ์ขา้ดว้ยกัน และตอ้งด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว (Speed) 
เพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนก์ับชุมชนและสังคมไดท้นัเวลา ตลอดจนแสวงหาองคค์วามรูใ้หม่ ๆ 
จากการวิจยัและพฒันาไปสูน่วตักรรมท่ีรองรบัชีวิตวิถีคนเมืองในอนาคตอยา่งตอ่เน่ือง 

1.1.3 ดา้นการบริการวิชาการ สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรสรา้งความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลยั เมือง ภาคเอกชน และชมุชน ใน
ลกัษณะพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์(Strategic Partner) มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีกนัอย่างชดัเจนภายใต้
ขอ้ตกลงทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือขบัเคล่ือนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
แห่งเมืองผ่านความรว่มมือกบัหน่วยงานภายนอก ใหเ้กิดผลประโยชนร์ว่มกนัในลกัษณะเชิงพืน้ท่ี 
(Area-based Mutual Benefit) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value 
Added: EVA) ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษกับ
ชมุชน เช่น เมืองโกรเนเกน้ซึ่งเป็นเมืองอตุสาหกรรมในประเทศสวีเดน สภาของเมืองมีความรว่มมือ
กับมหาวิทยาลยัโกรเนเกน้ด าเนินการพัฒนาเมืองดว้ยการใชอ้งคค์วามรูแ้ละโจทยข์องเมืองเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพชีวิตประชาชนในเมืองเป็นตวัตัง้ ใชเ้มืองโกรเนเกน้เป็นพืน้ท่ีด  าเนินการวิจยั โดย
ระดมทุนด้วยกรีนบอนด์ (Green Bond) ท่ีมีต้นทุนทางการเงินต ่า พัฒนาจนกลายเป็นเมือง
คุณภาพด้านความยั่ งยืน เป็นต้น  รวมทั้งปรับสัดส่วนภาระงานของบุคลากรให้มุ่งไปท่ีภาระ
งานวิจัยและนวัตกรรมมากกว่าภาระงานบริการวิชาการและใช้เป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปี ท าใหบ้คุลากรในสถาบนัอดุมศกึษาสามารถใชศ้กัยภาพในการ
สรา้งองคค์วามรูจ้ากการวิจยัเพ่ือน าไปแกไ้ขปัญหาของเมืองไดอ้ย่างเตม็ท่ี 
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1.1.4 ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรปรบัแนวคิดดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยไปสู่การ
ยกระดับศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยขยายขอบเขตบทบาทและความรบัผิดชอบให้
ครอบคลมุการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชนเมืองผ่านศิลปวฒันธรรมของชมุชนนัน้ ๆ ใหโ้ดด
เด่นและเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ ทั้งนี ้สถาบันอุดมศึกษาอาจตัง้หน่วยงานขึน้มาท าหน้าท่ีสรา้ง
มลูคา่เพิ่มใหก้ับเมืองโดยน าศิลปวฒันธรรมมาเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวไปสู่การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตท าใหเ้กิดเศรษฐกิจชมุชนคือ ส านกังานพฒันาศิลปวฒันธรรมชมุชนเมือง (Office of Cultural 
Urban Development) 

1.1.5 ดา้นการบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรออกแบบโครงสรา้งการบรหิารจดัการตัง้แตก่รรมการสภามหาวิทยาลยัท่ี
ต้องมองภาพอนาคตท่ีจะเกิดขึน้ เข้าใจเรื่องความยั่ งยืน และบริบทของสังคม ประกอบด้วย 
ผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ ของเมือง ผูแ้ทนจากชุมชน และผูบ้ริหารเมือง ให้ท าหนา้ท่ีชีน้  าทิศทาง 
(Directive Board) ผ่านการจดัท ายุทธศาสตรแ์ลว้ส่งมอบใหผู้บ้ริหารมหาวิทยาลยัไปด าเนินการ 
นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษต้องจัดการ
หลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุ่นและปรบัแนวคิดในการสรา้งหลกัสตูรใหม่ ๆ คือไม่ไดมุ้่งเนน้สู่ความเป็น
เลิศมากเกินไป แตส่อดแทรกเนือ้หาในบรบิทเชิงพืน้ท่ี ชมุชนเมือง หรือภมูิภาคนัน้ ดว้ยรูปแบบการ
เรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) โดยอาจจะแบ่งเป็นการเรียนรูภ้าคทฤษฎีไม่เกิน 30 
เปอรเ์ซ็นต ์ท่ีเหลือเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติ ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมผ่านสภาพแวดล้อมการ
เรียนรูท่ี้ยืดหยุ่น และผสมผสานระหว่างการวิจยัและการเรียนรูเ้ขา้ดว้ยกันเพ่ือรองรบัคนท่ีทกุเพศ
ทุกวยัในลักษณะหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (Degree และ Non-degree program) 
เน่ืองจากสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษนีถื้อเสมือนหนึ่งว่า
เป็นหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร (Human Capital Development) จึงต้องช่วยพัฒนา
บคุลากรใหมี้ความสามารถเพิ่มขึน้ พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชนดว้ย 

1.2 ข้อเสนอแนะจากการพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

1.2.1 วิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์และพนัธกิจ สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรจดัท าคู่มือการบริหารจัดการเมือง (Urban Management 
System Manual) ประกอบด้วยหลักการและความคาดหวังขององคป์ระกอบในการบริหารจัด
การเมืองทางดา้นการศกึษา สุขภาพ คณุภาพชีวิต สงัคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอ้ม ท่ีเป็น
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แนวปฏิบตัิท่ีดี โดยแสดง 1) กระบวนการ (Process) เป็นการด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอนเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั 2) ตวัชีว้ดั (KPIs) เป็นการวดัผลความส าเร็จจากการด าเนินการ และ 
3) เครื่องมือในการบรหิารจดัการ (Management Tools) เช่น มาตรฐานสากล เป็นตน้ รวมทัง้แนว
การปฏิบตัิตามเกณฑก์ารประเมินอนัดบัมหาวิทยาลยัดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองและ
ชมุชนของ Times Higher Education (THE) เพ่ือเป็นแนวทางท่ีสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษไดท้ าหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัแห่งเมืองในการพฒันาเมืองและ
ชมุชนไปสูค่วามยั่งยืน 

1.2.2 แนวคิดกลยุทธ์ 1 : ขับเคล่ือนสู่ความยั่งยืน สถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรมุ่งเนน้การบรหิารสดัสว่นของรายไดท่ี้เก่ียวกบัการจดั
การศึกษา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าปรบั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ เทียบกับรายไดท่ี้ไม่เก่ียวกับ
การจัดการศึกษา เช่น รายไดจ้ากการใช้ประโยชนจ์ากงานวิจัย สิทธิบัตร นวัตกรรม ค่าบริการ
วิชาการ เงินทุนวิจัย เงินบริจาค เป็นตน้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางดา้นรายไดแ้ละ
สามารถสรา้งคุณค่าในระยะยาว ซึ่งจ  าเป็นตอ้งมีกลไกและโครงสรา้งการบริหารเพิ่มเติมไปจาก
ปัจจุบัน โดยจัดตั้งส านักงานบริหารความยั่ งยืน (Office of Sustainability Management) มี
ผูบ้ริหารระดบัสงูฝ่ายบริหารความยั่งยืน ท าหนา้ท่ีบริหารกลยทุธ ์ความเส่ียง โครงการเชิงกลยทุธ ์
และกระบวนการท างาน ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสนบัสนนุการด าเนินงานในทกุพนัธกิจให้
เกิดผล 

1.2.3 แนวคิดกลยุทธ์ 2 : การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง สถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รูปแบบพิ เศษ ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถาบันการศึกษา เมือง หน่วยงานเอกชน และชุมชน ในลักษณะพันธมิตร (University Society 
Private and City Partnership) โดยส่งเสริมการท างานร่วมกนัตามบทบาทหนา้ท่ีของพนัธมิตรแต่
ละรายอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยก าหนดระดับความส าเร็จ เช่น 
ความกา้วหนา้ท่ีน ามาปฏิบตัิ ผลลพัธค์วามส าเร็จท่ีเกิดขึน้ เป็นตน้ และอาจก าหนดเง่ือนไขในการ
จดัระดบัความสมัพนัธ์ของคูค่วามรว่มมือท่ีมีคณุค่าสูง เช่น ระยะเวลา มลูค่าความรว่มมือ ความ
ตอ่เน่ือง เป็นตน้ ซึ่งแนวปฏิบตัิเพ่ือการขบัเคล่ือนปรชัญาการอดุมศกึษาไทยและระบบอดุมศกึษา
ใหม่ด้านการสรา้งบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนได้ก าหนตัวชีว้ัดการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Partner) ไวเ้พ่ือบรูณาการความรว่มมือระหว่างภาครฐัและเอกชน มุ่งจดัสรรทรพัยากร
ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ 
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1.2.4 แนวคิดกลยุทธ์ 3 : การพลิกโฉมการเรียนรู ้สถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรพฒันาแพลตฟอรม์การเรียนรู ้(Learning Platform) 
ออกเป็น 4 แพลตฟอรม์ คือ 1) แพลตฟอรม์การเรียนรูใ้นหอ้งเรียน/ออนไลน ์(Classroom/Online) 
มีลกัษณะเป็นการเรียนรูร้ว่มกัน 2) แพลตฟอรม์การเรียนรูใ้นชุมชน (Community) มีลกัษณะเป็น
การเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์ 3) แพลตฟอรม์การเรียนรูใ้นสถานประกอบการ (Workplace) มี
ลกัษณะเป็นการเรียนรูใ้นสถานการณจ์ริง และ 4) แพลตฟอรม์การเรียนรูแ้บบเปิดกวา้งขนาดใหญ่ 
(Massive Open Online Courses: MOOCs) มีลกัษณะเป็นการเรียนรูด้ว้ยตวัเอง การด าเนินงาน
ระบบคลงัหน่วยกิตระดบัอดุมศกึษา เพ่ือรองรบัคนทกุเพศทกุวยัในลกัษณะหลกัสตูรปริญญาและ
ประกาศนียบตัร (Degree และ Non degree) 

1.2.5 แนวคิดกลยุทธ ์4 : การสรา้งผลเชิงบวกทางสังคม สถาบนัอุดมศึกษาใน
ก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรค านงึถึงความผาสกุและประโยชนส์ขุของสงัคม
เป็นส่วนหนึ่ งในกลยุทธ์ สามารถน าผลการวิจัยท่ีผ่านการวิจัยในเชิงพื ้น ท่ี  (Area-based 
Research) ท่ีประสบผลส าเร็จแลว้มาถ่ายทอดองคค์วามรู ้โดยใหชุ้มชนเป็นแหล่งเรียนรูท้ัง้การ
เรียนการสอนและการวิจัย เมืองและหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นผูส้นับสนุนและน าไปขยายผลต่อไป 
ตลอดจนแนวปฏิบตัิท่ีดีจากการสนบัสนนุชมุชนเมืองใหเ้กิดความยั่งยืนมาตอ่ยอดและขยายผลไป
ยงัชุมชนอ่ืนให้เกิดความความเขม้แข็งอย่างจริงจังและต่อเน่ืองโดยค านึงถึงความส าเร็จในการ
พฒันาชมุชนในระยะยาวผ่านกลไกการเช่ือมโยงเชิงกลยทุธร์ะหว่างมหาวิทยาลยักบัชมุชนในการ
ขบัเคล่ือนใหช้มุชนพฒันาไปสู่ความยั่งยืนดว้ยส านกังานการมีส่วนรว่มของชมุชน (The Office of 
Community Engagement) ใหเ้กิดชมุชนเมืองตน้แบบ 

1.2.6 แนวคิดกลยทุธ ์5 : ผลกัดนัการบรหิารจดัการท่ีเป็นเลิศ สถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรจัดท าแผนการด าเนินการขับเคล่ือนการ
พฒันาคณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศทัง้ในระดบัสถาบนัและระดบัคณะ โดยตัง้
คณะท างาน EdPEx สรา้งกระบวนการส่ือสารท าความเขา้ใจกบับคุลากร แสดงกระบวนการใหเ้ห็น
ว่ามีแนวทางการด าเนินการ (Approach) การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา 
(Deploy) การเรียนรูเ้พ่ือปรบัปรุง (Learning) และการบูรณาการมากขึน้ (Integration) ตลอดจน
การรวบรวมสารสนเทศเพ่ือแสดงผลลัพธ์ใหเ้ห็นว่ามีผลการด าเนินการในระดบัท่ีดีอย่างชดัเจน 
(Level) มีแนวโนม้ท่ีดี (Trend) พรอ้มดว้ยขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม (Comparison) และมี
การบูรณาการ (Integration) กับความต้องการของสถาบันหรือพันธกิจ เพ่ือรองรบัสังคมและ
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เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้ก าหนดแนวทางหรือวิธีการท่ีสะทอ้น
ถึงการสง่เสรมิใหเ้กิดธรรมาภิบาลและการก ากบัดแูลอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

1.2.7 แนวคดิกลยทุธ ์6 : องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสงู สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษควรพฒันาบคุลากรโดยคน้หาทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็น 
มีความเขา้ใจและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี พฒันาความพรอ้มบุคลากรในทุกระดบั
ทุกมิติอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงใหท้ันกับความตอ้งการดา้นก าลังคนและขีด
ความสามารถท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต อาจก าหนดขีดสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Static 
competency) และขีดความสามารถท่ีคาดหวังท่ีเปล่ียนแปลงไปตามวิสัยทัศน์ (Dynamic 
competency) ส่งเสริมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามกรอบการพัฒนาอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร (The UK Professional Standards Framework 
for Teaching and Supporting Learning in Higher Education: UKPSF) ต ล อ ด จ น จั ด ท า
แผนพฒันาสถาบนัไปสู่องคก์รดิจิทลั (Digital Organization) แผนการจดัการความรูท้ั่วทัง้สถาบนั 
แสวงหาเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีประสิทธิภาพสูง การเปล่ียนผ่านกระบวนการสู่การท างานในระบบ
ดจิิทลั ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู และวฒันธรรมการปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสรา้งผลลพัธ์
ท่ีสนบัสนนุพนัธกิจของสถาบนั 

2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ในการพฒันาแผนยทุธศาสตรใ์ด ๆ ก็ตามไม่มีแผนยทุธศาสตรใ์ดดีท่ีสดุ ดงันัน้หากมี

การน าผลการวิจยัไปใชส้ถาบนัอดุมศกึษาตอ้งด าเนินการ ดงันี ้
2.1 ปรบักลยุทธแ์ละตวัชีว้ดัของยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลยัแห่งเมือง

ส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษใหเ้ขา้กับบริบทของ
สถาบนัอดุมศกึษานัน้ ๆ 

2.2 จดัท าคู่มือตวัชีว้ดัส าหรบัอธิบายรายละเอียดของตวัชีว้ดั สูตรการค านวณ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง ท่ี ใช้ในการค านวณ  และเกณฑ์การประเมิ น  เพ่ื อให้บุคลากรของ
สถาบนัอดุมศกึษานัน้ ๆ ไดเ้ขา้ใจแนวทางการเก็บขอ้มลูตวัชีว้ดั 

2.3 ก าหนดเปา้หมายโดยค านึงถึงทรพัยากรของสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ทรพัยากร
คนและงบประมาณ ตลอดจนจัดท าโครงการเชิงกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องและสนับสนุนให้กลยุทธ์
บรรลผุลส าเรจ็ 

2.4 ก าหนดวิธีการและกระบวนการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตรแ์บบบรูณาการและ
การใหน้  า้หนกั โดยออกแบบโครงสรา้งน า้หนกัการถ่ายทอดใหเ้หมาะสม พรอ้มทัง้จดัท าตารางการ
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ถ่ายทอดกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับคณะ ส านัก ศูนย์ เพ่ือแสดงถึงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด และ
เป้าหมายใดมีความส าคญัมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบของแตล่ะหนว่ยงาน 

2.5 จดัท าแนวทางการส่ือสารใหส้ามารถเขา้ถึงบุคลากรและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย
เพ่ือให้เกิดความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์รวมถึงการส่งเสริม
วฒันธรรมการท างานแบบมุง่เนน้กลยทุธ ์เพ่ือใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารกลยทุธโ์ดยก าหนดเป็น
นโยบายจากผูบ้รหิารทกุระดบั 

2.6. สรา้งระบบการติดตามประเมินผล และก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จ รวมทัง้
แนวทางการสรา้งขวญัก าลงัใจในการมีสว่นรว่มขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตรส์ูเ่ปา้หมายท่ีก าหนด 

2.7 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ควรอธิบายบทบาทของ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษภายใตแ้นวคิดมหาวิทยาลยั
แห่งเมือง การถ่ายทอดความรูแ้ละหลักการในการก าหนดตัวชี ้วัดหลักทั้งในระดับ ผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) และการส่ือสารองค์ประกอบของ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาในก ากับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีไดจ้ากการวิจยัทัง้วิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ แนวคิดกลยทุธ ์
กลยทุธ ์และตวัชีว้ดัหลกั อยา่งละเอียดเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจมากย่ิงขึน้ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรมีการศกึษาแนวโนม้และอนาคตภาพการเปล่ียนแปลงในระดบัโลกท่ีส าคญั 

เช่น เป้าหมายความยั่งยืน เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว สภาพ
สงัคม โรคอบุตัิใหม ่สิ่งแวดลอ้ม กฎระเบียบ เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวตักรรมทางการศกึษา ท่ีจะเป็นตวัเรง่ใหเ้กิดระบบการศกึษาใหม่ ๆ ในสถาบนัอดุมศกึษาในเขต
เมือง 

3.2 ควรมีการศึกษาแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติในเรื่องพืน้ท่ีและเมืองน่าอยู่
อจัฉริยะ การพฒันาการแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติดา้นการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติในเรื่องการพฒันาการเรียนรู ้แผนการปฏิรูปประเทศดา้น
การพัฒนาเมือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายของกระทรวง
อดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัอดุมศกึษา 

3.3 ศกึษาแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
เมืองอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นเมือง
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ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีมหาวิทยาลยัแห่งเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและมีกระจายอยู่ในทุกเมือง โดยคน้หา
ค าว่า “Prefectural University” รวมทัง้ศกึษาเปรียบเทียบกบัแผนยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยท่ีอยูใ่นกลุม่ 3 กลุม่พฒันาชมุชนทอ้งถ่ินหรือชมุชนอ่ืน 

 



 

บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Aljardali, H., Kaderi, M., & Levy-Tadjine, T. (2012). The Implementation of the Balanced 
Scorecard in Lebanese Public Higher Education Institutions. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 62, 98-108. 

Arzamastseva, M., & Khayrullina, M. (2017, 09/22). Problems of Implementing a Balanced 
Scorecard as a Management Tool in Universities. Paper presented at the CBU 
International Conference Proceedings, Prague, Czech Republic. 

Barthell, J. F., Castillo, D., Mendoza, L. R., Macey, J. D., Simmons, C. K. (2019). Alignment 
through Community: The Case of a Metropolitan University and the Greater 
Oklahoma City Hispanic Chamber of Commerce. Metropolitan Universities, 30(2), 
40-59. 

Benneworth, P., Charles, D., & Madanipour, A. (2010). Building Localized Interactions 
Between Universities and Cities. European Planning Studies, 18(10), 1611-1629. 

Brewer, P. D., & Brewer, K. L. (2010). Knowledge Management, Human Resource 
Management, and Higher Education: A Theoretical Model. Journal of Education for 
Business, 85, 330–335. 

Butler, J., Henderson, S., & Raiborn, C. (2011). Sustainability and the balanced scorecard: 
Integrating 'green' measures into business reporting. Management Accounting 
Quarterly, 12(2), 1-10. 

City University of Hong Kong. (2015). Strategic Plan 2015-2020. Retrieved from 
https://www.cityu.edu.hk/provost/strategic_plan 

City University of London. (2019). Vision and Strategy 2026. Retrieved from 
https://www.city.ac.uk/about/governance/vision-strategy-2026 

del Sordo, C., Orelli, R. L., Padovani, E., & Gardini, S. (2012). Assessing Global 
Performance in Universities: An Application of Balanced Scorecard. Procedia - 
Social and Behavioral Sciences, 46, 4793-4797. 

Dias Sardinha, I., Reijnders, L., & Antunes, P. (2003). From environmental performance 
evaluation to eco-efficiency and sustainability balanced scorecards. Environmental 

 



  218 

 

Quality Management, 12(2), 51-64. 
Dooris, M. J. (2002). Two Decades of Strategic Planning. Planning for Higher Education, 

31(2), 26-32. 
Elkington, J. (2004). Enter the Triple Bottom Line. In A. Hendriques & J. Richardson Ed., 

The Triple Bottom Line: Does It All Add Up (1). London: Earthscan. 
Evans, P. C.,  Gawer, A. (2016). The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey. New 

York: The Center for Global Enterprise. 
Fadhl Al-Hosaini, F., & Sofian, S. (2015). A Review of Balanced Scorecard Framework in 

Higher Education Institution (HEIs). International Review of Management and 
Marketing, 5(1), 26-35. 

Farid, D., Nejati, M., & Mirfakhredini, H. (2008). Balanced scorecard application in 
universities and higher education institutes: Implementation guide in an iranian 
context. Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series, 
2, 31-45. 

Fathi, M., & Wilson, L. (2009). Strategic planning in colleges and universities. Business 
Renaissance Quarterly, 4(1), 91. 

Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., & Wagner, M. (2002). The Sustainability Balanced 
Scorecard – linking sustainability management to business strategy. Busiiness 
Strategy and the Environment, 11(5), 269-284. 

Fijatkowska, J., & Oliveira, C. (2018). Balanced Scorecard in Universities. Journal of 
Intercultural Management, 10(4), 57-83. 

Fritz, W., & Iwama, K. (2019). The Power of Place‐Based Legacies in Advancing 
Reengagement with Community. Metropolitan Universities, 30(2), 63-71. 

George, K. (1983). Academic Strategy: The Management Revolution in American Higher 
Education. Baltimore: Johns Hopkins University Press.  

Golich, V. L., Haynes, S., & Kreidler, S. (2018). Using Public Private Partnerships to 
Accelerate Student Success. Metropolitan Universities, 29(3), 73-84. 

Hansen, E. (2010). Responsible Leadership Systems: An Empirical Analysis of Integrating 
Corporate Responsibility into Leadership Systems. (Doctoral dissertation). 

 



  219 

 

Johannes Kepler University, Linz, Austria. 
Hassanien, M. (2017). Strategic Planning in Higher Education, a Need for Innovative 

Model. Journal of Education, Society and Behavioural Science, 23(2), 1-11. 
Heinrich, B., Yaklin, B., Goodrich, D., & Knott, J. (2018). People, Practices, and Patterns: 

Transforming into a Learning Institution. Metropolitan Universities, 29(3), 85-104. 
Hong Kong Polytechnic University. (2019). Engage The Process. Retrieved from 

https://www.polyu.edu.hk/cpa/splan/StrategicPlan2019/pdfs/10.pdf 
Hubbard, G. (2009). Measuring organizational performance: beyond the triple bottom line. 

Business Strategy and the Environment, 18(3), 177-191. 
Kallingal, A. (2011). Application of Balanced Scorecard in Higher Education. Paper 

presented at the Redefining the DNA of Business: The challenges and 
Opportunities, SRM Easwari College, Chennai, India. 

Kaplan, R. S., & Bower, M. (1999). The Balanced Scorecard for Public-sector 
Organizations. Balanced Scorecard Report, 1(2). 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard—Measures that Drive 
Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-89. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into 
Action. Boston: Harvard Business School Press. (Nominated for Financial Times/ 
Booz-Allen & Hamilton Global Business Book Award presented by Booz-Allen & 
Hamilton. Winner of Notable Contribution to Management Accounting Literature 
Award presented by American Accounting Association.). 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2000). The Strategy-Focused Organization: How Balanced 
Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston: Harvard 
Business School Press. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into 
Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business School Press. 

Karathanos, D., & Karathanos, P. (2005). Applying the Balanced Scorecard to Education. 
The Journal of Education for Business, 80(4), 222-230. 

Kotler, P., & Fox, K. F. A. (1995). Strategic marketing for educational institutions (2nd ed.). 

 



  220 

 

Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall. 
Länsiluoto, A., & Järvenpää, M. (2010). Greening the balanced scorecard. Business 

Horizons, 53(4), 385-395. 
Likert, R. A. (1932, May). Technique for the Measurement of Attitudes. Arch Psychological, 

20(140), 1-55. 
Lovell, M. R., Bergen, D., Donovan, M., & Altenburg, R. (2019). Strategically Connecting a 

University to a Community. Metropolitan Universities, 30(4), 72-78. 
Luneva, E. V. (2015). Key Performance Indicators (KPI) System in Education. Asian Social 

Science, 11(8), 194-200. 
Luxton, A. (2005). Strategic Planning in Higher Education. Silver Spring, MD: General 

Conference Department of Education. 
Madah, N. A., Ahmad, I., & Sultan, K. (2013). Building and Implementing a Balanced 

Scorecard Model at Cihan University Requirements and Steps. Academy of 
Contemporary Research Journal, 2(3), 106-117. 

Marmol, E. (2015). The Corporate University: An E-interview with Dave Hill, Alpesh 
Maisuria, Anthony Nocella, and Michael Parenti. Critical Education, 6(19), 1-25. 

Martínez-Brawley, E. E., & Roatch, J. F. (2003). THE METROPOLITAN MISSION OF A 
RESEARCH UNIVERSITY: A STUDY OF THE CONTEXT AND OPPORTUNITIES 
FOR FACULTY. Arizona: College of Extended Education. 

Martinsons, M., Davison, R., & Tse, D. (1999). The balanced scorecard: a foundation for 
the strategic management of information systems. Decision Support Systems, 
25(1), 71-88. 

McQuaid, R.W. (2020). Theory of Organisational Partnerships – partnership advantages, 
disadvantages and success factors. In S. P. Osborne Ed., The New Public 
Governance: Critical Perspectives and Future Directions. Routledge, London. 

Medel-González, F., García-Ávila, L., Salomon, V., Marx-Gómez, J., & Hernández, C. 
(2016). Sustainability performance measurement with Analytic Network Process 
and balanced scorecard: Cuban practical case. Production, 26(3), 527-539. 

Nataraja, S., & Bright, L. K. (2018). Strategic Planning Implications in Higher Education. 

 



  221 

 

Arabian Journal of Business and Management Review, 8(2), 1-12. 
Norton, D. P., & Russell, R. H. (2009). Linking Strategy to operations: Part II-Theme Teams 

and IT Infrastructure. Balanced Scorecard Report, 11(5), 1-6. 
Peters, T., & Waterman, R. H. (1982). In Search of Excellence. New York: HarperCollins. 
Purcell, W. M., Henriksen, H., และ Spengler, J. D. (2019). Universities as the engine of 

transformational sustainability toward delivering the sustainable development 
goals: “Living labs” for sustainability. International Journal of Sustainability in 
Higher Education, 20(8), 1343-1357. 

Richardson, A. (2010). Innovation X: why a company's toughest problems are its greatest 
advantage. California: Jossey-Bass. 

Rigby, D. (2013). Management Tools 2013: An executive's guide. Boston: Bain & 
Company. 

Rohm, H., & Montgomery, D. (2011). Link Sustainability to Corporate Strategy Using the 
Balanced Scorecard. Retrieved from https://balancedscorecard.org/wp-
content/uploads/2019/08/BSI-linking-sustainability-to-corporate-strategy-using-
balanced-scorecard.pdf 

Rompho, N. (2007). Implementation of the balanced scorecard in the University: A survey 
of public universities in Thailand. Journal of Accounting Professions, Faculty of 
Commerce and Accountancy, Thammasat University, 3(6), 107-113. 

Rompho, N. (2008). Building the Balances Scorecard for the University Case Study: The 
University in Thailand. Journal of Accounting Professions, Faculty of Commerce 
and Accountancy, Thammasat University, 4(9), 55-67. 

Samuel, C. C., & Peter, J. P. (1993). Strategic management a focus on process (2nd ed). 
Homewood, IL: Irwin. 

Snell, R. S., & Lau, K. H. (2020). The Development of a Service-Learning Outcomes 
Measurement Scale (S-LOMS). Metropolitan Universities, 31(1), 44-77. 

Stewart, A. C., & Carpenter-Hubin, J. (2001). The Balanced Scorecard: Beyond Reports 
and Rankings. Planning for Higher Education, Winter, 37-42. 

Swierk, J., & Mulawa, M. (2015). The Balanced Scorecard for Higher Education — the 

 



  222 

 

Case of Maria Curie-Sktodowska University. Barometr Regionalny. Analizy i 
prognozy, 3(41), 169-178. 

The City University of New York. (2016). CUNY Master Plan 2016-2020.  Retrieved from 
http://www.citytech.cuny.edu/about-us/docs/cuny_master_plan_2016_2020.pdf 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO]. (2016). 
GLOBAL REPORT ON CULTURE FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. 
Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245999 

Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix—A tool for situational analysis. Long Range 
Planning, 15(2), 54-66. 

Whiteley, P. F., & Seyd, P. (2002). High-Intensity Participation. Retrieved from 
https://www.press.umich.edu/pdf/0472106201-ch2.pdf 

World Economic Forum [WEF]. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Retrieved from 
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020 

กฎกระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม เรื่อง การจดักลุม่สถาบนัการศกึษา พ.ศ. 
2564. (2564, 25 มีนาคม). ราชกิจจานเุบกษา (เลม่ 138 ตอนท่ี 21 ก., น. 2). 

กาญฒิมาภรณ ์ชินบดี, วชัรินทร ์อินทพรหม, และ วิระศกัดิ ์ฮาดดา. (2559). รูปแบบกระบวนการ
ก าหนดยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. รงัสติสารสนเทศ, 22(1), 59-76. 

เกรียงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ.์ (2546). การคิดเชิงกลยทุธ์ = Strategic thinking (พิมพค์รัง้ท่ี 2). 
กรุงเทพฯ: ซคัเซส มีเดีย. 

คณะกรรมการการอดุมศกึษา. (2561). ประกาศแนวทางการน ามาตรฐานอดุมศกึษาสูก่ารปฏิบตั ิ
พ.ศ.2561. สืบคน้จาก 
http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/Standard%20of%20Higher%20Education-
14-9-61/04-แนวทางการน ามาตรฐานสู่การปฏิบตัิ-sep14.18.pdf 

คณะท างานจดัท าแผนดา้นการอดุมศกึษาเพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคนของประเทศ. (2563). แผน
ดา้นการอดุมศกึษาเพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบบัสมบรูณ ์
กรุงเทพ: ส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม. 

โครงการสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั. 
(2556). ประเภทของสถาบนัอดุมศกึษาในปัจจบุนั. สืบคน้จาก 
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=38&chap=3&page=t38-3-

 



  223 

 

infodetail06.html 
จกัร ตงิศภทัิย.์ (2552). กลยทุธ์:การสรา้งและการน าไปปฏิบตั.ิ กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริน้ท.์  
จิณณวตัร ปะโคทงั. (2558). ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการศกึษา. วารสารบริหารการศึกษาบวั

บณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี, 15(พิเศษ), 1-8. 
จมุพล พลูภทัรชีวิน. (2546). การวิจยัอนาคตแบบเดลฟายและชาตพินัธุว์รรณา. สารานกุรม

ศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 30, 97-100. 
ชยัยทุธ ชิโนกลุ. (2539). ยทุธศาสตรก์บัการบรหิารงาน. วารสารพฒันบริหารศาสตร์, 36(3), 151-

160. 
ณฎัฐพนัธ ์เขจรนนัทน.์ (2552). การจดัการกลยทุธ์ (ฉบบัปรบัปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด ยเูคชั่น.  
ทศพร ศริสิมัพนัธ.์ (2543). การวางแผนกลยทุธ์. กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล

เรือน. 
นงณภทัร รุง่เนย. (2555). อดุมศกึษาไทยกบัการพฒันาสงัคมท่ียั่งยืน. วารสารครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 41(2), 77-91. 
นาตยา ปิลนัธนานนท.์ (2526). อนาคตศาสตร์. กรุงเทพ: โอเดียนสโตร.์ 
ประเวศ วะสี. (2553). ปฏิรูปการศกึษาศาสตรด์ว้ยยทุธศาสตร ์"หนึ่งมหาวิทยาลยั หนึ่งจงัหวดั". 

วารสารโพธิวจิยั, 1(1), 17-40. 
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอดุมศกึษา พ.ศ. 2561. (2561, 17 สิงหาคม). ราช

กิจจานเุบกษา (เลม่ 135 ตอนพิเศษ 199ง, น. 19-21). 
ปิยศกัดิ ์ถีอาสนา. (2558). ยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสี

เขียว. วารสารวจิยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1), 
101-113. 

พจน ์พงศส์วุรรณ. (2526). หลกัยทุธศาสตร์. กรุงเทพฯ: กองวิชาการ สถาบนัวิชาการทหารบกชัน้สงู. 
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. (2554). ยทุธศาสตร.์ สืบคน้จาก 

http://www.royin.go.th/dictionary/ 
พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542. (2542, 19 ธันวาคม). ราชกิจจานเุบกษา (เลม่ท่ี 116 

ตอนท่ี 74ก, น. 1-23). 
พวงรตัน ์เกสรแพทย.์ (2543). การวางแผนกลยทุธ์ส าหรบันกัศกึษา. กรุงเพทฯ: มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ. 
พส ุเดชะรนิทร.์ (2546). เสน้ทางจากกลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิดว้ย Balanced Scorecard และ Key 

 



  224 

 

Performance Indicators. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
พกัตรผ์จง วฒันสินธุ,์ และ พส ุเดชะรนิทร.์ (2542). การจดัการกลยทุธ์และนโยบายธุรกิจ (พิมพค์รัง้ท่ี 

2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 
ไพฑรูย ์สินลารตัน.์ (2555). วกิฤตอิดุมศกึษาไทย:ทีม่าและทีไ่ป. กรุงเทพฯ: สมาคมสภามหาวิทยาลยั 

(ประเทศไทย). 
ไพบลูย ์โพธ์ิสวุรรณ. (2552). แนวคิดการบริหารเชิงยทุธศาสตร.์ วารสารด ารงราชานภุาพ, 9(31), 

12-26. 
รงัสรรค ์มณีเล็ก. (2544). การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในสถานศกึษา. กรุงเทพฯ: ก.พล (1996). 
รฐัพนัธ ์กาญจนรงัสรรค.์ (2558). การพฒันาตน้แบบและกลยทุธข์องมหาวิทยาลยักีฬาในประเทศ

ไทย. วารสารครุศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 43(4), 79-93. 
วฒันา พฒันพงศ.์ (2546). BSC และ KPI เพือ่การเติบโตขององคก์รอยา่งยั่งยนื (พิมพค์รัง้ท่ี 2). 

กรุงเทพฯ: แปซิฟิค. 
วิพธุ ออ่งสกลุ. (2557). กลยทุธ์คอือะไร. กรุงเทพฯ: บวัเงิน. 
ศนูยส์ารสนเทศยทุธศาสตรภ์าครฐั. (2557). ยทุธศาสตรแ์ละตวัชีว้ดั. สืบคน้จาก 

http://www.nic.go.th/สนบัสนนุชว่ยเหลือ/องคค์วามรูพื้น้ฐาน/ยทุธศาสตรแ์ละตวัชีว้ดั.html 
สรนิทร เช่ียวโสธร. (2556). รูปแบบการบรหิารเชิงยทุธศาสตรส์  าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาสงักดั

กองทพับก. วารสารครุศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 41(2), 77-91. 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. (2552). กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 

(พ.ศ.2551-2565) (3). กรุงเทพฯ: กลุม่พฒันานโยบายอดุมศกึษา ส านกันโยบายและ
แผนการอดุมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. (2558). คูม่ือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2557 (พิมพค์รัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.์ 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. (2562). แผนการด าเนินการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา
คณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศดว้ยเกณฑ ์EdPEx (iCAD - Action Plan 
Model : สสส).  สืบคน้จาก http://www.edpex.org/p/education-criteria-for-
performance.html 

ส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม. (2563). สถิตอิดุมศกึษา. 
สืบคน้จาก http://www.info.mua.go.th/info/ 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต.ิ (2564). รายงานความกา้วหนา้เปา้หมายการ

 



  225 

 

พฒันาท่ียั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563.  สืบคน้จาก 
https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/09/Thailands-SDGs-report-
2016-2020_for-web.pdf 

สมุิตร สวุรรณ. (2554). การก าหนดยทุธศาสตร์ = Strategy formulation (พิมพค์รัง้ท่ี 2, [ฉบบัพิมพ์
ซ  า้]). นครปฐม: ภาควิชาการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละชมุชน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตก าแพงแสน. 

สมุิตรา วิรยิะ, และ อจัฉรา ไชยปูถมัภ.์ (2557). การพฒันากลยทุธก์ารพฒันาบทบาท
สถาบนัอดุมศกึษาดา้นการท านบุ  ารุงศลิปวฒันธรรม. วารสารครุศาสตร์, 42(3), 93-110. 

สวุิมล วอ่งวาณิช. (2548). การวจิยัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น (พิมพค์รัง้ท่ี 3, (ฉบบั
ปรบัปรุง).). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

เสรี พงศพ์ิศ. (2553). รอ้ยค าทีค่วรรู ้(พิมพค์รัง้ท่ี 1, ฉบบัปรบัปรุงใหม)่. กรุงเทพฯ: พลงัปัญญา. 
องอาจ นยัพฒัน,์ ชศูรี วงศร์ตันะ, อจัฉรา วฒันาณรงค,์ และ พวงรตัน ์เกสรแพทย.์ (2556). การรือ้

ปรบัโครงสรา้งองคก์ารและระบบการบรหิารจดัการศกึษารูปแบบใหมโ่ดยใชผ้ลวิจยัสถาบนั: 
กรณีศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวจิยั
และพฒันา, 5(10), 105-120. 

อนิวชั แกว้จ านงค.์ (2555). การจดัการเชิงกลยทุธ์ = Strategic management (พิมพค์รัง้ท่ี 2, [ฉบบั
ปรบัปรุง]). สงขลา: ศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัทกัษิณ.  

อวิรุทธ ์ฉัตรมาลาทอง. (2554). ยทุธศาสตร์และโมเดลพนัธกิจเพือ่พฒันามหาวทิยาลยัวจิยัสู่
มหาวทิยาลยัเชิงประกอบการ. (ปรญิญานิพนธป์รญิญาดษุฎีบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. 

อศัวิน พินิจวงศ.์ (2562). ดนั‘ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ’  20ส.ส.ย่ืน‘ชวน’ตัง้กมธ.ศกึษาจดัตัง้. สืบคน้จาก 
https://www.thansettakij.com/content/business/406451 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณท์ีใ่ช้ในการวิจัย 
  



  228 

แบบสัมภาษณอ์นาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 

เร่ือง ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 

 
ค าชีแ้จง 

 
แบบสัมภาษณ์ส าหรบัการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองของ

สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากับ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

2. เ พ่ื อ พัฒ น ายุ ท ธศ าสต ร์ก า รพัฒ น าม ห าวิ ท ย าลั ย แห่ ง เมื อ งส าห รับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ขอ้ค าถามในแบบสมัภาษณแ์บง่ออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ ์
ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเพ่ือใชใ้นการศกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบั

สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ตามมาตรฐานการอดุมศกึษา 
พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจยัและนวตักรรม ดา้น
การบรกิารวิชาการ ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบรหิารจดัการ 

ตอนท่ี 3 ข้อค าถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้ม ความท้าทาย และความ
ช านาญ  เพ่ื อใช้ในการพัฒ นายุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยแห่ ง เมื องส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ตอนท่ี 4 ขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเตมิตอ่
อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษเพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี 

โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อค าถาม และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบแบบ
สมัภาษณ์ใหต้รงกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือใหก้ารวิจัยนีมี้ผลสรุปท่ีน่าเช่ือถือได ้และ
สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างแทจ้รงิ ขอ้มลูท่ีไดม้าจากแบบสมัภาษณจ์ะเป็นความลบัและไม่
น าเปิดเผยในท่ีใด ๆ โดยมุง่น  าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนเ์ฉพาะการศกึษาเพ่ือการวิจยัเท่านัน้ 
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ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ ์
1. รหสัผูใ้หส้มัภาษณ.์.............................................. 
2. ต าแหนง่...................................................สงักดัหน่วยงาน................................................. 
3. ระดบัการศกึษา.........................................ต  าแหนง่ทางวิชาการ.......................................... 
4. ประสบการณใ์นการท างานหรือเก่ียวกบัสถาบนัอดุมศกึษา.....................ปี 
5. ประสบการณใ์นต าแหนง่บริหาร.......ปี หรือเคยด ารงต าแหนง่บรหิาร (ระบ)ุ............................. 
6. วนัท่ีใหส้มัภาษณ.์......................................สถานท่ี.............................................................. 
7. เวลาเริ่มตน้................................................เวลาสิน้สดุ........................................................ 
 
ตอนที่  2 ข้อค าถาม เพ่ื อใช้ในการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่ ง เมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ตามมาตรฐานการ
อดุมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจยัและ
นวัตกรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบริหาร
จดัการ 
 
1. ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ควรพฒันา
ผลลพัธผ์ูเ้รียน ในดา้นวิชาการและทกัษะของผูเ้รียนอยา่งไร เพ่ือสนบัสนนุความเป็นมหาวิทยาลยั
แหง่เมือง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ควรมุง่สรา้ง
งานวิจยัและนวตักรรมอยา่งไร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ควรบรกิาร
วิชาการและปฏิบตัิการถ่ายทอดองคค์วามรูอ้งสถาบนัอยา่งไร เพ่ือสง่เสรมิการพฒันาชมุชน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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4. ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ควรมีแนว
ทางการการสืบสานศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยอย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
5. ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ควรมีการ
บรหิารงานสถาบนัอยา่งไร ใหเ้กิดความยั่งยืน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 3 ขอ้ค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้ ความทา้ทาย และความช านาญ เพ่ือใชใ้นการ
พัฒนายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
 
1. ท่านคิดว่า แนวโนม้ใดท่ีส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณาและใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการพฒันา
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษไปสูม่หาวิทยาลยัแหง่เมือง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดว่า ความทา้ทายใดท่ีส าคญัท่ีสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษตอ้งด าเนินการในอนาคตใหบ้รรลวุตัถปุระสงคก์ารเป็นมหาวิทยาลยัแหง่เมือง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. ท่านคิดว่า สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษประสบ
ความส าเรจ็ในเรื่องใดในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ตอ้งมีความช านาญเรื่องใดบา้งเพื่อใหบ้รรลผุล
ส าเรจ็การเป็นมหาวิทยาลยัแหง่เมือง และควรพฒันาอยา่งเรง่ดว่นมากท่ีสดุ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 4 ขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมต่ออนาคตภาพ
มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ
เพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความคดิเห็นไดอ้ยา่งเสรี 
 
ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเตมิตอ่อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของเนือ้หา 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

เร่ือง ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 

 

ข้อ ข้อค าถามในการสัมภาษณ ์
ผลการพจิารณาของ
ผู้เชียวชาญ (คนที)่ IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเพ่ือใชใ้นการศกึษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ตามมาตรฐานการ
อดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจยัและ
นวตักรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบรหิาร
จดัการ 

1 ทา่นคิดวา่ สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ ควรพฒันาผลลพัธผ์ูเ้รียน ในดา้น
วิชาการและทกัษะของผูเ้รียนอยา่งไร 
เพ่ือสนบัสนนุความเป็นมหาวิทยาลยั
แหง่เมือง 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 ทา่นคิดวา่ สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ ควรมุง่สรา้งงานวิจยัและ
นวตักรรมอย่างไร เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคม 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 ทา่นคิดวา่ สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ ควรบรกิารวิชาการและปฏิบตักิาร
ถ่ายทอดองคค์วามรูข้องสถาบนัอยา่งไร 
เพ่ือสง่เสรมิการพฒันาชมุชน 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4 ทา่นคิดวา่ สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อค าถามในการสัมภาษณ ์
ผลการพจิารณาของ
ผู้เชียวชาญ (คนที)่ IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ มีแนวทางการการสืบสาน
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย
อยา่งไร 

5 ทา่นคิดวา่ สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ มีการบรหิารงานสถาบนัอยา่งไร 
ใหเ้กิดความยั่งยืน 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

ตอนท่ี 3 ขอ้ค าถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวโนม้ ความทา้ทาย และความช านาญ เพ่ือใชใ้นการ
พฒันายทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

1 ทา่นคิดวา่ สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษประสบความส าเรจ็ในเรื่องใดใน
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ตอ้งมีความ
ช านาญเรื่องใดบา้งเพื่อใหบ้รรลผุล
ส าเรจ็การเป็นมหาวิทยาลยัแหง่เมือง 
และควรพฒันาอยา่งเรง่ดว่นมากท่ีสดุ 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2 แนวโนม้ส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณาและ
ใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการพฒันา
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษไปสู่
มหาวิทยาลยัแหง่เมือง 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3 ความทา้ทายส าคญัท่ีสถาบนัอดุมศกึษา
ในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษตอ้งด าเนินการในอนาคต

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อค าถามในการสัมภาษณ ์
ผลการพจิารณาของ
ผู้เชียวชาญ (คนที)่ IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคก์ารเป็น
มหาวิทยาลยัแหง่เมือง 

ตอนท่ี 4 ขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเตมิตอ่อนาคตภาพ
มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ
เพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความคดิเห็นไดอ้ยา่งเสรี 

 ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเตมิ
ตอ่อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมือง
ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบ
พิเศษ 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของเนือ้หา (Index of Congruence-IOC) พบว่า ขอ้

ค าถามมี ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.0 ทกุขอ้ แสดงว่ามีความเหมาะสมใชไ้ด ้และผู้วิจยัไดท้  าการ
ปรบัขอ้ความในขอ้ค าถามท่ีจะน าไปใชส้ัมภาษณ์ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน าเพ่ือน าไปเก็บขอ้มูล
ตอ่ไป 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่ออนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่ออนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

เร่ือง ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 

 
ค าชีแ้จง 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรบัการวิจยัเรื่องยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัแห่ง

เมืองของสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากับ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

2. เ พ่ื อ พัฒ น ายุ ท ธศ าสต ร์ก า รพัฒ น าม ห าวิ ท ย าลั ย แห่ ง เมื อ งส าห รับ
สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ขอ้ค าถามในแบบสมัภาษณแ์บง่ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1  ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็น 
ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นตอ่อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมือง

ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ตามกรอบมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลัพธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจัย
และนวตักรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบรหิาร
จดัการ 

ตอนท่ี 3 ข้อค าถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ
อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษเพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี 

โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อค าถาม และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นใหต้รงกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือใหก้ารวิจัยนีมี้ผลสรุปท่ี
น่าเช่ือถือได ้และสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างแทจ้ริง ขอ้มลูท่ีไดม้าจากแบบสอบถามความ
คดิเห็นจะเป็นความลบัและไมน่ าเปิดเผยในท่ีใด ๆ โดยมุ่งน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนเ์ฉพาะการศกึษา
เพ่ือการวิจยัเทา่นัน้ 
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ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

รหสัผูต้อบแบบสอบถาม.................................. 

 

ตอนที่  2 ข้อค าถาม เพ่ื อใช้ในการศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่ ง เมืองส าหรับ

สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ตามกรอบมาตรฐานการ

อดุมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น คือ ดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน ดา้นการวิจยัและ

นวัตกรรม ดา้นการบริการวิชาการ ดา้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และดา้นการบริหาร

จดัการ 

โดยก าหนดคา่น า้หนกัคะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็นตอ่อนาคตภาพมหาวิทยาลยั
แหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ดงันี  ้

5 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
3 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัน้อย 
1 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีแนวโนม้ความเป็นไปไดใ้นระดบัน้อยทีสุ่ด 

 

ข้อ อนาคตภาพ 
ระดับความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
ด้านผลลัพธผู้์เรียน 

1 มีคณุลกัษณะและทกัษะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเมือง
และแผนการพฒันาเมือง 

     

2 มีองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกบัชมุชนเมืองและมหานคร สามารถ
เขา้ถึง เขา้ใจ และปฏิบตัไิด ้

     

3 เป็นนกัปฏิบตัสิามารถท างานใหก้บัเมืองหรือรว่มกบัภาคสว่น
อ่ืนใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาของเมืองได ้

     

4 มีทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ทัง้ในดา้นความรูข้ัน้
พืน้ฐาน ขีดความสามารถ และคณุลกัษณะเฉพาะ 
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ข้อ อนาคตภาพ 
ระดับความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
5 เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งมีความกลา้หาญทางจริยธรรมรูถ้กู รูผ้ิด      

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
1 โจทยก์ารวิจยัมาจากเมืองเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

ชมุชนและสงัคมโดยมุง่เนน้กรอบแนวคิดในการวิจยัและ
นวตักรรมไปท่ีปัญหาของเมือง 

     

2 งานวิจยัตอ้งมีผลกระทบสงูในวงกวา้งทัง้ในลกัษณะเชิงพืน้ท่ี 
(Area-based Research) ทัง้ระดบัชมุชน ระดบัเมือง และ
ระดบัประเทศ 

     

3 งานวิจยัตอ้งด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Speed) เพ่ือน ามาใช้
ใหเ้กิดประโยชนก์บัชมุชนและสงัคมไดท้นัเวลา 

     

4 สรา้งองคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการเมืองในทกุ ๆ ดา้น
เช่ือมโยงกนั ใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ และสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บั
ชมุชนและสงัคม 

     

5 บรูณาการความรว่มมือของบคุลากรหลายศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั
เพ่ือไปชว่ยแกปั้ญหาของเมืองตามแผนการพฒันาเมือง 

     

6 สรา้งงานวิจยัใหเ้ป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีส าหรบัการพฒันาเมือง      
7 เมืองเป็นหอ้งทดลองขนาดใหญ่ (Living Lab) และเม่ือการ

วิจยัส าเรจ็แลว้ เมืองและภาคเอกชนจะเป็นผูน้  าไปขยายผล
ตอ่ไป 

     

ด้านการบริการวิชาการ 
1 สรา้งความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลยั เมือง ภาคเอกชน 

และชมุชน ในลกัษณะพนัธมิตร (Partnership) โดย
มหาวิทยาลยัเป็นแหลง่องคค์วามรูแ้ละการวิจยั (Wisdom 
Tank) 

     

2 บรูณาการความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลยัและชมุชนให้
เกิดผลประโยชนร์ว่มกนั เชน่ มหาวิทยาลยัถ่ายทอดองค์
ความรูใ้นการพฒันาชมุชนและใหช้มุชนเป็นแหลง่เรียนรูท้ัง้
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ข้อ อนาคตภาพ 
ระดับความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
การเรียนการสอนและการวิจยั เป็นตน้ 

3 สนบัสนนุชมุชนโดยรอบท่ีตัง้ของสถาบนัในดา้นการศกึษา 
สขุภาพ คณุภาพชีวิต สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

     

4 มหาวิทยาลยัตอ้งท าหนา้ท่ีอบรมฝีมือ (Reskill / Upskill) เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพรอ้มใหก้บัคนเมืองและสอดคลอ้งกบั
แผนการพฒันาเมือง 

     

5 ใหบ้รกิารทางวิชาการอยา่งตอ่เน่ืองโดยค านงึถึงความส าเรจ็
ในการพฒันาชมุชนในระยะยาว 

     

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
1 สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัเมือง โดยน าศลิปวฒันธรรมมาเช่ือมโยง

กบัการทอ่งเท่ียวไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิตท าใหเ้กิด
เศรษฐกิจชมุชน 

     

2 จดัเก็บองคค์วามรูช้มุชนในดา้นแหลง่ประวตัศิาสตร ์
ศลิปวฒันธรรม โดยจดัท าเป็นฐานขอ้มลู และเผยแพรข่อ้มลู
ของชมุชนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

     

3 ผลิตบคุลากรใหมี้ความรูเ้ช่ียวชาญในขัน้ท่ีจะรกัษาอนรุกัษ ์
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยได ้

     

4 ใชศ้ลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ินในบรบิทของเมืองนัน้เป็นส่ือในการ
เช่ือมโยงใหส้มาชิกในชมุชนมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชน 

     

ด้านการบริหารจัดการ 
1 การบริหารจดัการท่ีมีความยืดหยุน่สงู (High Flexible 

Management) มีความคลอ่งตวั ไมย่ดึติดกบัระบบราชการ 
เพ่ือรองรบัพลวตัการเปล่ียนแปลง 

     

2 โครงสรา้งการบริหารแบบมีส่วนรว่มระหวา่งสถาบนั 
ภาคเอกชน และภาคชมุชนสงัคม โดยเปิดโอกาสใหค้นในเมือง
นัน้มีสว่นรว่มตัง้แตต่น้ทางถึงปลายทาง 

     

3 โครงสรา้งการบริหารงานกระชบั มีล าดบัชัน้ในการบงัคบั      
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ข้อ อนาคตภาพ 
ระดับความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 
 บญัชานอ้ย คลอ่งตวัในการบรหิารจดัการทรพัยากรใหร้องรบั

การเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งของชมุชนเมืองในอนาคต 
     

4 บรหิารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลเพื่อสรา้งคณุคา่ใหก้บั
ชมุชนและสงัคมในระยะยาว 

     

5 การบริหารตามแนวทางเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

     

6 สง่เสรมิบคุลากรใหมี้คณุภาพ มีความสามารถในการสรา้ง
ทกัษะในการเรียนรูใ้หก้บันิสิตนกัศกึษาเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

     

7 สนบัสนนุใหบ้คุลากรเขา้ถึงชมุชนผา่นการเรียนการสอน การ
วิจยั และการบรกิารวิชาการ 

     

8 บคุลากรตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก มีความรูล้กึ 
รูก้วา้ง และรูเ้ช่ือมโยงเชิงสงัคม 

     

9 บคุลากรมีแนวคดิในการตอบสนองความตอ้งการของ
หนว่ยงานก ากบัดแูล 

     

10 จดัการหลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุน่โดยสอดแทรกเนือ้หาใน
บรบิทเชิงพืน้ท่ี ชมุชนเมือง หรือภมูิภาคนัน้ รองรบัคนท่ีทกุเพศ
ทกุวยัในลกัษณะหลกัสตูรปริญญาและประกาศนียบตัร 
(degree และ non degree) 

     

11 จดัการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาเนน้เรื่องเมืองการบริหาร
จดัการเมือง การจดัการในเรื่องถ่ินท่ีอยู ่สภาพแวดลอ้ม 
คมนาคม สาธารณูปโภค 

     

12 จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสีย เนน้การเรียนรูท้างทฤษฎีไปพรอ้ม ๆ กบัการ
ปฏิบตัใินพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของเมือง 
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ตอนที่ 3 ขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมต่ออนาคตภาพ

มหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ

เพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความคดิเห็นไดอ้ยา่งเสรี 

 

ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเตมิตอ่อนาคตภาพมหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบั

สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ

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

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

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 
 

ค าชีแ้จง 
 
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดส้  าหรบัการวิจัยเรื่องยุทธศาสตรก์าร

พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองของสถาบันอุดมศึกษาในก ากับขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดพ้ฒันายทุธศาสตร์
การพฒันามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ 

ขอ้ค าถามในแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้แบง่ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได ้
ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเพ่ือใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปไดข้องยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัแหง่เมืองส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ประกอบดว้ย 

วิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์และพนัธกิจ 
แนวคดิกลยทุธ ์กลยทุธ ์และตวัชีว้ดัหลกั 
แผนท่ีกลยทุธ ์

ตอนท่ี 3 ข้อค าถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
เพิ่มเติมต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลยัแห่งเมืองส าหรบัสถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ เพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้หข้อ้เสนอแนะและความคดิเห็นไดอ้ยา่ง
เสรี 

โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละขอ้ค าถาม และขอความอนุเคราะหใ์ห้ท่านตอบแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้หต้รงกบัสภาพความเป็นจริงมากท่ีสดุ เพ่ือใหก้ารวิจยั
นีมี้ผลสรุปท่ีน่าเช่ือถือได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างแท้จริง ข้อมูลท่ีได้จากแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดจ้ะเป็นความลบัและไม่น าเปิดเผยในท่ีใด ๆ โดยมุ่งน า
ขอ้มลูไปใชป้ระโยชนเ์ฉพาะการศกึษาเพ่ือการวิจยัเทา่นัน้ 

 



  244 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
 
ระดบัต าแหนง่ 

o ผูบ้รหิารระดบัสงู (อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผูช้่วยอธิการบดี) 
o ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
o คณบดี / ผูอ้  านวยการวิทยาลยั 
o รองคณบดี / รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั 
o หวัหนา้ส านกังาน 
o กรรมการสภาคณาจารยแ์ละพนกังานมหาวิทยาลยั 

 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามเพ่ือใชใ้นการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดยุ้ทธศาสตรก์าร
พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบพิเศษ โดยแสดง วิสยัทศัน ์ตวัชีว้ดัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ แผนท่ีกลยทุธ ์แนวคิดกลยทุธ ์กลยทุธ ์
และตวัชีว้ดัหลกั 

โปรดใชเ้ครื่องหมาย ✓ โดยก าหนดค่าน า้หนกัคะแนนของการประเมินความเหมาะสม 
ดงันี ้

5 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัน้อย 
1 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยทีสุ่ด 

และก าหนดคา่น า้หนกัคะแนนของการประเมินความเป็นไปได้ ดงันี ้
5 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที่สุด 
4 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
3 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเป็นไปไดใ้นระดบัน้อย 
1 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเป็นไปไดใ้นระดบัน้อยทีสุ่ด 
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ข้อ 
วิสัยทัศน ์ตัวชีวั้ดวิสัยทัศน ์

พันธกิจ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วิสัยทัศน ์

 บรูณาการศาสตรเ์ขตเมืองเพ่ือการ
พฒันาเมืองอยา่งยั่งยืน 
(Integration of Urban Science 
for Sustainable Urban 
Development) 

          

 ค าอธิบาย : บรูณาการศาสตรเ์ขตเมืองมุง่เนน้ทางดา้นการศกึษา สขุภาพ คณุภาพชีวิต 
สงัคม ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือน าไปสรา้งองคค์วามรูสู้ก่ารเป็นแนวปฏิบตัท่ีิ
ดีและประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเมืองใหเ้กิดความยั่งยืนทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดลอ้ม 

ตัวชีวั้ดวิสัยทัศน ์
1 อนัดบัมหาวิทยาลยัดา้นการพฒันา

อยา่งยั่งยืนของเมืองและชมุชน 
(Sustainable cities and 
communities: SDG 11) โดย 
Times Higher Education (THE) 
ในรอบปีปฏิทินท่ีผา่นมา 

          

 ค าอธิบาย : มหาวิทยาลยัดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนของเมืองและชุมชน (Sustainable 
cities and communities: SDG 11) โด ย  Times Higher Education (THE) ก าห น ด
เกณฑก์ารประเมินไว ้4 ดา้น คือ 1) งานวิจัยท่ีใหค้วามส าคญักับความยั่งยืนของเมือง
และชุมชน เช่น จ านวนการเผยแพร่งานวิจัย ดชันีอา้งอิงผลงานวิจัย (Citation Index) 
เป็นต้น 2) การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย เช่น หอ้งสมุด พื ้นท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 3) งบประมาณในการสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมของเมือง และ 4) การปฏิบตัิเพ่ือใหเ้กิดความยั่งยืน เช่น การสนับสนุน
ชุมชน การสรา้งมาตรฐานการปฏิบัติท่ียั่ งยืน เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าตัวชีว้ัดเกณฑ์การ
ประเมินอันดับมหาวิทยาลัยดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองและชุมชนนั้น เป็น
แนวทางท่ีมหาวิทยาลยัแห่งเมืองไดท้  าหนา้ท่ีของสถาบนัการศึกษาในการพัฒนาเมือง
และชมุชนไปสูค่วามยั่งยืน 
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ข้อ 
วิสัยทัศน ์ตัวชีวั้ดวิสัยทัศน ์

พันธกิจ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2 รอ้ยละความส าเรจ็ของคูมื่อการ

บรหิารจดัการเมือง (Urban 
Management System Manual) 

          

 ค าอธิบาย : คู่มือการบริหารจัดการเมือง (Urban Management System Manual) 
ประกอบดว้ยหลักการและความคาดหวังขององคป์ระกอบในการบริหารจัดการเมือง
ทางดา้นการศกึษา สุขภาพ คณุภาพชีวิต สงัคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอ้ม ท่ีเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดี โดยแสดง 1) กระบวนการ (Process) เป็นการด าเนินการอย่างเป็น
ขัน้ตอนเพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงั 2) ตวัชีว้ดั (KPIs) เป็นการวดัผลความส าเร็จ
จากการด าเนินการ และ 3) เครื่องมือในการบริหารจัดการ (Management Tools) เช่น 
มาตรฐานสากล เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยแห่งเมืองสามารถก าหนดเป็นร้อยละ
ความส าเรจ็ของการจดัท าคูมื่อการบริหารจดัการเมืองซึ่งแสดงความครบถว้นและความ
สมบรูณข์องคูมื่อการบรหิารจดัการเมือง 

พันธกิจ 
1 สรา้งคนส าหรบัอนาคตใหร้องรบั

กบัความตอ้งการของเมืองและ
แผนการพฒันาเมือง 

          

2 สรา้งงานวิจยัท่ีมีผลกระทบสงูเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาของเมือง ตลอดจน
สรา้งความรูท่ี้เป็นปัญญา พฒันาสู่
แนวปฏิบตัท่ีิดี และตอ่ยอดเป็น
นวตักรรมของเมือง 

          

3 สรา้งสงัคมโดยเช่ือมโยง
สถาบนัอดุมศกึษา เมือง หน่วยงาน
เอกชน และชมุชน เขา้ดว้ยกนั 

          

4 สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัเมืองโดยใช้
ประโยชนจ์ากศลิปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินในบรบิทของเมืองนัน้มา
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ข้อ 
วิสัยทัศน ์ตัวชีวั้ดวิสัยทัศน ์

พันธกิจ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ชว่ยยกระดบัคณุภาพชีวิตของ
ชมุชน 

5 บรหิารจดัการแบบยืดหยุน่โดยยดึ
มั่นความยั่งยืนดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาล 

          

 

ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 แนวคิดกลยุทธ ์1 : ขับเคล่ือนสู่

ความย่ังยนื 
          

2 กลยทุธ ์1 : ใชป้ระโยชนจ์าก
สินทรพัยก์ารศกึษา 

          

 ค าอธิบาย : การน าสินทรพัยก์ารศกึษา เช่น งานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรู ้สิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู ้เป็นตน้ ไปก่อใหเ้กิดผลประโยชนก์ับมหาวิทยาลยัและชุมชนทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน 
(In cash) และไม่เป็นตัวเงิน (In kind) โดยผลลัพธ์ดา้นสังคม (Social impact) ในดา้น
ตา่ง ๆ จะน ามาค านวณหามลูคา่ (Monetized Value) เป็นตวัเงินดว้ย 

3 ตวัชีว้ดัหลกั 1 : อตัราผลตอบแทน
จากการลงทนุเชิงสงัคม (Social 
Return on Investment: SROI) 

          

 ค าอธิบาย : ผลลพัธก์ารพฒันาคณุภาพชีวิตทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
ท่ีเกิดขึน้กับเมืองและชุมชนทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากการใช้สินทรัพย์
การศกึษาคืองานวิจยั สิทธิบตัร นวตักรรม และการบริการวิชาการ เทียบกบังบประมาณ
ท่ีใชไ้ปในการด าเนินกิจการเพ่ือประเมินว่าสามารถสรา้งผลลพัธก์ารพฒันาคณุภาพชีวิต
ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ท่ีเกิดขึน้กับเมืองและชุมชนคิดเป็นมูลค่า
เทา่ไรตอ่เงิน 1 บาทท่ีลงทนุไป 

4 กลยทุธ ์2 : บรหิารรายไดอ้ย่าง
สมดลุ 

          

 ค าอธิบาย : การบริหารสดัส่วนของรายไดท่ี้เก่ียวกบัการจดัการศกึษา เช่น คา่ลงทะเบียน 
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ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ค่าปรบั ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ เทียบกับรายไดท่ี้ไม่เก่ียวกับการจดัการศึกษา เช่น 
รายไดจ้ากการใชป้ระโยชนจ์ากงานวิจยั สิทธิบตัร นวตักรรม ค่าบริการวิชาการ เงินทุน
วิจยั เงินบริจาค เป็นตน้ เพ่ือใหม้หาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางดา้นรายไดแ้ละสามารถ
สรา้งคณุคา่ในระยะยาว 

5 ตวัชีว้ดัหลกั 2 : สดัสว่นรายไดท่ี้
เก่ียวกบัการจดัการศกึษาตอ่รายได้
ท่ีไมเ่ก่ียวกบัการจดัการศกึษา 

          

 ค าอธิบาย : สัดส่วนของรายไดท่ี้เก่ียวกับการจัดการศึกษา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าปรบั 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นตน้ เทียบกับรายไดท่ี้ไม่เก่ียวกับการจดัการศึกษา เช่น รายได้
จากการใชป้ระโยชนจ์ากงานวิจยั สิทธิบตัร นวตักรรม คา่บริการวิชาการ เงินทนุวิจยั เงิน
บริจาค เป็นตน้ เพ่ือแสดงถึงความสามารถของมหาวิทยาลยัแหง่เมืองในการน าสินทรพัย์
การศกึษาคืองานวิจยั สิทธิบตัร นวตักรรม และการบรกิารวิชาการ ไปก่อใหเ้กิดรายได ้

 

ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 แนวคิดกลยุทธ ์2 : การมีส่วน

ร่วมอย่างเข้มแข็ง 
          

2 กลยทุธ ์3 : สรา้งพนัธมิตรเชิงกล
ยทุธ ์

          

 ค าอธิบาย : การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย เมือง หน่วยงานเอกชน และชุมชน ใน
ลักษณะพันธมิตร (University Society Private and City Partnership) โดยสนับสนุน
การท างานรว่มกนัตามบทบาทหนา้ท่ีของพนัธมิตรแตล่ะรายอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

3 ตวัชีว้ดัหลกั 3 : รอ้ยละของ
พนัธมิตรเชิงกลยทุธท่ี์มีคณุคา่สงู 
(High-Value Strategic Partner) 

          

 ค าอธิบาย : พนัธมิตรเชิงกลยทุธร์ะหว่างมหาวิทยาลยัแห่งเมืองกบัหน่วยงานภายนอกทัง้
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ในการสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดเง่ือนไขในการจัดระดับความสัมพันธ์ท่ีมีคุณค่าสูง เช่น 
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ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ระยะเวลา มลูคา่ความรว่มมือ ความตอ่เน่ือง เป็นตน้ 

4 กลยทุธ ์4 : ขยายความรว่มมือกบั
ทกุภาคสว่น 

          

 ค าอธิบาย :การขยายความร่วมมือของบุคลากรหลายศาสตรใ์นมหาวิทยาลยั ระหว่าง
มหาวิทยาลยั ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัชมุชน และระหวา่งหนว่ยงานอ่ืน ๆ ในเมือง ใหเ้กิด
ผลประโยชนร์ว่มกนัเพ่ือไปชว่ยแกปั้ญหาของเมืองตามแผนการพฒันาเมือง 

5 ตวัชีว้ดัหลกั 4 : ระดบัความส าเรจ็
ของความรว่มมือท่ีน าสูก่ารปฏิบตัิ 

          

 ค าอธิบาย : ระดบัความส าเร็จการสรา้งความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ในการสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ผ่านการลงนาม MOU และมีการความร่วมมือน ามาปฏิบัติแล้ว โดย
ก าหนดระดบัความส าเรจ็ดว้ยระบบ Rubrics Score 

6 ตวัชีว้ดัหลกั 5 : อตัราการคงอยูข่อง
คูค่วามรว่มมือท่ีมีการด าเนินการ 

          

 ค าอธิบาย : คู่ความร่วมมือทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ท่ียงัสนบัสนุน
การด าเนินการตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัอยู่อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 

 

ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 แนวคิดกลยุทธ ์3 : การพลิกโฉม

การเรียนรู้ 
          

2 กลยทุธ ์5 : เพิ่มความสามารถ
ใหก้บัผูเ้รียนรูท้กุกลุม่ 

          

 ค าอธิบาย : การสรา้งคนทัง้บณัฑิต บุคลากรของเมือง และประชาชน ใหมี้คณุลกัษณะ
และทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งมีความกล้าหาญทาง
จรยิธรรมรูถ้กู รูผ้ิด สอดคลอ้งกับความตอ้งการของเมืองและแผนการพฒันาเมือง มีองค์
ความรูท่ี้เก่ียวกับชุมชนเมืองและมหานคร สามารถเข้าถึง เข้าใจ และเป็นนักปฏิบัติ
สามารถท างานใหก้ับเมืองหรือร่วมกับภาคส่วนอ่ืนใหเ้กิดการแก้ไขปัญหาของเมืองได ้
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ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
โดยเนน้การเรียนรูท้างทฤษฎีไปพรอ้ม ๆ กบัการปฏิบตัใินพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของเมือง 

3 ตวัชีว้ดัหลกั 6 : รอ้ยละของบณัฑิต
ท่ีท างานในเขตความรบัผิดชอบของ
เมือง 

          

 ค าอธิบาย : มหาวิทยาลยัแห่งเมืองเตรียมความพรอ้มใหก้บับณัฑิตทัง้ระดบัปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษา โดยการเพิ่มความสามารถหรือทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานในเขต
ความรับผิ ดชอบของเมื อง ซึ่ ง เป็น ไปตามคู่ มื อการประ เมิ นการก าหนดกลุ่ ม
สถาบนัอดุมศกึษาเชิงยทุธศาสตร ์กลุ่ม 3 การพฒันาชมุชน เชิงพืน้ท่ี (Area Based and 
Community) ท่ีระบุตัวชี ้วัดอัตราการได้งานในพื ้นท่ีหรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพืน้ท่ีท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดร้บัผิดชอบดูแล (350 
กม.) 

4 ตวัชีว้ดัหลกั 7 : รอ้ยละของ
บคุลากรของหนว่ยงานก ากบัไดร้บั
การพฒันาตามแผนการพฒันา
เมือง 

          

 ค าอธิบาย : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมีหนา้ท่ีในการพัฒนาบุคลากรทุกระดบัขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษให้มีความสามารถและทักษะท่ีส าคญัใหร้องรบักับ
แผนการพฒันาเมืองในแตล่ะชว่งของแผน 

5 ตวัชีว้ดัหลกั 8 : รอ้ยละของ
ประชาชนของเมืองไดร้บัการพฒันา
ตามแผนการพฒันาเมือง 

          

 ค าอธิบาย : มหาวิทยาลยัแหง่เมืองมีหนา้ท่ีในการเตรียมความพรอ้มใหก้บัประชาชนของ
เมืองโดยการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นใหร้องรบักบัแผนการพฒันาเมืองใน
แตล่ะชว่งของแผน 

6 กลยทุธ ์6 : พฒันาแพลตฟอรม์การ
เรียนรูใ้หเ้กิดผล 

          

 ค าอธิบาย : การพฒันาแพลตฟอรม์การเรียนรูท่ี้มีการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัมาชว่ยสนบัสนนุ
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ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
รูปแบบการเรียนรูต้า่ง ๆ เพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการกบัการท างาน 
การอบรมฝีมือ (Reskill/Upskill) การด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา 
ใหก้ับคนทุกเพศทุกวยัในลกัษณะหลกัสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (Degree และ 
Non degree) 

7 ตวัชีว้ดัหลกั 9 : ระดบัการใช้
แพลตฟอรม์การเรียนรู ้

          

 ค าอธิบาย : การใช้แพลตฟอรม์การเรียนรูใ้ห้เกิดประโยชน์ในการเรียนรูใ้นหลักสูตร
ปริญญา ครอบคลุมหลักสูตร รายวิชา รูปแบบการเรียนรู ้รวมถึงหลักสูตรในระบบคลัง
หน่วยกิต และประกาศนียบตัร (Degree และ Non degree) ดว้ยแพลตฟอรม์การเรียนรู ้
โดยก าหนดระดบัเป็น 3 ระดบั คือ Basic, Advanced, และ Significant มีองคป์ระกอบ 
1) จ านวนหลกัสตูร 2) จ านวนรายวิชา 3) รอ้ยละของผูส้อนท่ีใชแ้พลตฟอรม์การเรียนรู ้4) 
จ านวนรูปแบบการเรียนรู ้

8 ตวัชีว้ดัหลกั 10 : รอ้ยละของ
หลกัสตูรท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของเมืองและแผนการพฒันาเมือง 

          

 ค าอธิบาย : หลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้ทัง้หลกัสตูรปรญิญาและประกาศนียบตัร (Degree และ 
Non degree) โดยใชค้วามตอ้งการของเมืองและเป็นไปตามแผนการพฒันาเมืองในการ
พฒันาทนุมนษุยใ์หก้บัเมืองในอนาคต 

 

ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 แนวคิดกลยุทธ ์4 : การสร้างผล

เชิงบวกทางสังคม 
          

2 กลยทุธ ์7 : สนบัสนนุชมุชนเมืองให้
เกิดความยั่งยืน 

          

 ค าอธิบาย : สนับสนุนชุมชนเมืองท่ีสถาบันตั้งอยู่ในด้านการศึกษา สุขภาพ สังคม 
สิ่งแวดลอ้ม และสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับเมืองโดยน าศิลปวฒันธรรมมาเช่ือมโยงกับการ
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ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ทอ่งเท่ียวไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิตท าใหเ้กิดเศรษฐกิจชมุชน 

3 ตวัชีว้ดัหลกั 11 : รอ้ยละของ
จ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเล่ือน
ระดบั 

          

 ค าอธิบาย : ชมุชนเมืองตน้แบบท่ีไดร้บัการยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชนเมืองในดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการและความจ าเป็นในการ
แก้ไขปัญหาและสรา้งความเขม้แข็งในระดบัพืน้ท่ี ดว้ยสินทรพัยก์ารศึกษาคืองานวิจัย 
สิทธิบตัร นวตักรรม และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัแห่งเมือง โดยชุมชนเมือง
ต้นแบบอาจแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับมาตรฐาน (Standard) ระดับเข้มแข็ง 
(Strength) และระดบัยั่งยืน (Sustainability) ตามเกณฑท่ี์ก าหนด เช่น สภาพเศรษฐกิจ
ในชุมชน สุขภาพ ความปลอดภัย สภาพสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ ทัง้นีใ้ห้นับจ านวนชุมชน
เมืองตน้แบบท่ีเล่ือนระดับจากการเล่ือนระดับมาตรฐานเป็นเขม้แข็ง หรือเล่ือนระดับ
เขม้แข็งเป็นยั่งยืน 

4 กลยทุธ ์8 : ขบัเคล่ือนงานวิจยัและ
นวตักรรมท่ีมีผลกระทบสงู 

          

 ค าอธิบาย : โจทยก์ารวิจยัมาจากเมืองเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของชมุชนและสงัคม
โดยมุ่งเนน้กรอบแนวคดิในการวิจยัและนวตักรรมไปท่ีปัญหาของเมือง สรา้งผลกระทบสงู
ในวงกวา้งทัง้ในลกัษณะเชิงพืน้ท่ี (Area-based Research) ทัง้ระดบัชุมชน ระดบัเมือง 
และระดบัประเทศ และด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว (Speed) เพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
กบัชมุชนและสงัคมไดท้นัเวลา 

5 ตวัชีว้ดัหลกั 12 : รอ้ยละของ
งานวิจยัหรือนวตักรรมท่ีน าไปใชใ้น
การพฒันาเมือง 

          

 ค าอธิบาย : งานวิจัยท่ีมาจากปัญหาของเมืองในด้านการศึกษา สุขภาพ สังคม 
สิ่งแวดลอ้ม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ การน านวัตกรรมไปใชใ้นการพัฒนาเมือง เพ่ือ
สรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัประชาชน 

6 ตวัชีว้ดัหลกั 13 : จ านวนนวตักรรม           
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ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ของเมือง 

 ค าอธิบาย : จ านวนนวัตกรรมท่ีเกิดจากงานวิจัยในด้านการศึกษา สุขภาพ สังคม 
สิ่งแวดลอ้ม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชแ้กปั้ญหาใหก้ับเมือง มีผลลพัธท่ี์ดีในการน ามา
พฒันาเมือง 

7 กลยทุธ ์9 : ขยายผลสูส่งัคมอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

          

 ค าอธิบาย : การน าผลการวิจยัท่ีผ่านการวิจยัในเชิงพืน้ท่ี (Area-based Research) แลว้ 
โดยมหาวิทยาลยัถ่ายทอดองคค์วามรู ้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรูท้ัง้การเรียนการสอนและ
การวิจัย เมืองและหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นผู้สนับสนุนและน าไปขยายผลต่อไป รวมทั้ง
ใหบ้รกิารทางวิชาการอย่างตอ่เน่ืองโดยค านึงถึงความส าเร็จในการพฒันาชมุชนในระยะ
ยาว 

8 ตวัชีว้ดัหลกั 14 : จ านวนชมุชน
เมืองตน้แบบท่ีเกิดจากการขยายผล 

          

 ค าอธิบาย : ชมุชนเมืองท่ีน าแนวทางของชมุชนเมืองตน้แบบท่ีเกิดผลแลว้น าไปปฏิบตัิตอ่
จนเป็นชมุชนเมืองตน้แบบ ซึ่งสมัพนัธก์ับตวัชีว้ดัรอ้ยละของจ านวนชมุชนเมืองตน้แบบท่ี
เล่ือนระดบั 

 

ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 แนวคิดกลยุทธ ์5 : ผลักดันการ

บริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศ 
          

2 กลยทุธ ์10 : ยกระดบัการบริหาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศ 

          

 ค าอธิบาย : บริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลเพ่ือสรา้งคณุคา่ใหก้บัชมุชนและสงัคม
ในระยะยาวดว้ยการบรหิารตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

3 ตวัชีว้ดัหลกั 15 : รอ้ยละ
ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ
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ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
พฒันาองคก์ร 

 ค าอธิบาย : การด าเนินโครงการพัฒนาองคก์รในทุกมิติเพ่ือปรบัปรุงผลการด าเนินการ
ตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ เชน่ การเรียนรูข้องผูเ้รียน การ
วิจยั การสนบัสนุนชมุชน กระบวนการ บุคลากร การน าองคก์ารและการก ากับดแูล เป็น
ตน้ รวมถึงงบประมาณ การเงิน และการตลาด 

4 ตวัชีว้ดัหลกั 16 : คะแนนภาพรวม
ตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพ่ือ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

          

 ค าอธิบาย : คะแนนภาพรวมตามเกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
ไดแ้ก่ หมวดท่ี 1) การน าองคก์ร หมวดท่ี 2) กลยุทธ ์หมวดท่ี 3) ลกูคา้ หมวดท่ี 4) การวดั 
การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้หมวดท่ี 5) บคุลากร หมวดท่ี 6) การปฏิบตักิาร และ 
หมวดท่ี 7) ผลลัพธ์ โดยหมวดท่ี 1) – 6) ประเมินตามแนวทาง ADLI กล่าวคือ แสดง
กระบวนการให้เห็นว่ามีแนวทางการด าเนินการ (Approach) การถ่ายทอดเพ่ือน าไป
ปฏิบัติอย่างคงเสน้คงวา (Deploy) การเรียนรูเ้พ่ือปรบัปรุง (Learning) และการบูรณา
การมากขึน้ (Integration) และหมวดท่ี 7) ประเมินตามแนวทาง LeTCI กล่าวคือ แสดง
ผลลัพธ์ให้เห็นว่ามีผลการด าเนินการในระดับท่ีดีอย่างชัดเจน (Level) มีแนวโน้มท่ีดี 
(Trend) พรอ้มดว้ยขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม (Comparison) และมีการบูรณา
การ (Integration) กบัความตอ้งการของสถาบนัหรือพนัธกิจ 

5 กลยทุธ ์11 : บรหิารจดัการใหมี้
ความยืดหยุ่นสงู 

          

 ค าอธิบาย : การบริหารจัดการท่ีมีความคล่องตวั ไม่ยึดติดกับระบบราชการ โครงสรา้ง
การบริหารงานกระชับ มีล าดับชัน้ในการบงัคบับญัชานอ้ย การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างสถาบนั ภาคเอกชน และภาคชมุชนสงัคม โดยเปิดโอกาสใหค้นในเมืองนัน้มีส่วน
รว่มตัง้แตต่น้ทางถึงปลายทาง สามารถปรบัเปล่ียนหรือสรา้งกฎระเบียบเพ่ือรองรบัพลวตั
การเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งของชมุชนเมืองในอนาคต 

6 ตวัชีว้ดัหลกั 17 : รอ้ยละ
ความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการ
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ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ตามแผนกลยทุธ ์

 ค าอธิบาย : การบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดเป็นโครงการขึน้เพ่ือให้
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษสามารถบริหารจดัการใหมี้
ความยืดหยุ่นสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล เช่น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การ
ปรบัเปล่ียนกระบวนการไปสูด่จิิทลั การแกไ้ขระเบียบปฏิบตัติา่ง ๆ เป็นตน้ 

 

ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 แนวคิดกลยุทธ ์6 : องคก์รทีม่ี

ประสิทธิภาพสูง 
          

2 กลยทุธ ์12 : พฒันาบคุลากรใหมี้
ความพรอ้ม 

          

 ค าอธิบาย : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ และขีดสมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัย
ตอ้งการเพ่ือรองรบักับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น ความสามารถในการสรา้งทกัษะ
ในการเรียนรูต้ลอดชีวิตให้กับผู้เรียน มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตาม UKPSF 
ทกัษะดิจิทลั การส่ือสาร เขา้ถึงชมุชนผ่านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ 
และศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก มีความรู้ลึก 
รูก้วา้ง และรูเ้ช่ือมโยงเชิงสงัคม เป็นตน้ 

3 ตวัชีว้ดัหลกั 18 : รอ้ยละของ
บคุลากรท่ีมีขีดสมรรถนะตามท่ี
ก าหนด 

          

 ค าอธิบาย : ขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ท่ี
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองก าหนด อาจก าหนดขีดสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Static 
competency) และขีดความสามารถท่ีคาดหวังท่ี เป ล่ียนแปลงไปตามวิสัยทัศน ์
(Dynamic competency) 

4 กลยทุธ ์13 : สง่เสรมิการใช้
เทคโนโลยีดจิิทลัในการบริหาร

          



  256 

ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
จดัการ 

 ค าอธิบาย : การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น การ
บรหิารทรพัยากรมนษุย ์งบประมาณ บญัชี การเงิน การจดัการการเรียนการสอน การวิจยั 
การบริการวิชาการ ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและความเป็นไทย เป็นตน้ รวมทัง้เทคโนโลยี
คลาวด ์ระบบเครือข่ายความเร็วสูงให้รองรับการท างานแบบทุกท่ี ทุกเวลา และทุก
รูปแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมยัอ่ืนท่ีเป็นประโยชนต์่อการบริหารจดัการใน
อนาคต 

5 ตวัชีว้ดัหลกั 19 : รอ้ยละของระบบ
เทคโนโลยีดจิิทลัท่ีน าไปใชแ้ลว้ได้
อยา่งสมบรูณ ์

          

 ค าอธิบาย : ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหารจดัการ เช่น คอมพิวเตอร ์โทรศพัท ์แทป
เลต โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และส่ือออนไลน ์มาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุด ในการส่ือสาร 
การปฏิบตังิาน และการท างานรว่มกนั หรือใชเ้พ่ือพฒันากระบวนการท างาน ในองคก์รให้
มีความทนัสมัยและมีประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรมผูใ้ชใ้หมี้ทักษะในการน าไปใชจ้ริงได้
อยา่งสมบรูณแ์ลว้ 

6 กลยทุธ ์14 : บรหิารองคค์วามรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

          

 ค าอธิบาย : การสรา้งองคค์วามรูใ้นการบริหารจดัการเมืองในทกุ ๆ ดา้น ใหเ้ป็นความรูท่ี้
เป็นปัญญา พัฒนาสู่แนวปฏิบตัิท่ีดี และต่อยอดเป็นนวตักรรม เพิ่มช่วยสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัชมุชนและสงัคม 

7 ตวัชีว้ดัหลกั 20 : ระดบัความส าเรจ็
ในการจดัท าระบบการบริหารองค์
ความรู ้

          

 ค าอธิบาย : องคค์วามรูท่ี้เกิดจากการด าเนินงานเก่ียวกับการศึกษา การวิจยั การบริการ
วิชาการ และการบริหารจดัการ น ามาจดัท าเป็นระบบการบริหารตัง้แต่การก าหนดองค์
ความรู ้การจดัเก็บ การเผยแพร ่การทบทวน และการพัฒนาสู่นวตักรรม เพ่ือขบัเคล่ือน
ไปสูอ่งคก์รแหง่การเรียนรู ้
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ข้อ 
แนวคิดกลยุทธ ์กลยุทธ ์และ

ตัวชีวั้ดหลัก 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
8 ตวัชีว้ดัหลกั 21 : จ านวนแนวปฏิบตัิ

ท่ีดี 
          

 ค าอธิบาย : การน าองคค์วามรูท่ี้มีอยู่หรือการพฒันากระบวนการมาพฒันาใหดี้ขึน้ เช่น 
ลดระยะเวลา เพิ่มผลผลิต เป็นตน้ และสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้

 

 
 

ข้อ แผนทีก่ลยุทธ ์
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 แผนทีก่ลยุทธ ์(Strategy Map)           

 

ตอนที่ 3 ขอ้ค าถามปลายเปิดเก่ียวกับขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเพ่ือใหผู้ต้อบไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะและความคดิเห็นไดอ้ยา่งเสรี 
 
ขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมในการน ายุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งเมือง
ส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
กบัมหาวิทยาลยัของทา่น (ถา้มี) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.อนนัต ์มุง่วฒันา 
รองคณบดีฝ่ายพฒันาบคุคลและการเรียนรู ้คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. รองศาสตราจารย ์ดร.เผา่ไท วงศเ์หลา 
อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 

3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สนุนัทา ศรีศิริ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรกิารวิชาการและพฒันาคณุภาพ 
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เกษม ตรติระการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

5. อาจารย ์สมุาลี กรดกางกัน้ 
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
 

ระยะที่ 1 การศึกษาอนาคตภาพมหาวิทยาลัยแห่งเมืองส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 
 
1. ศาสตราจารยเ์กียรตคิณุ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั 

องคมนตรี 
2. ดร.สเุมธ แยม้นุน่ 

กรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาผูท้รงคณุวฒุิ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.สมบรูณ ์สขุส าราญ 

กรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาผูท้รงคณุวฒุิ 
4. ศาสตราจารยพ์ิเศษ นายแพทยไ์พจิตร ปวะบตุร 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
5. คณุสกิุจ อทุินท ุ

กรรมการสภาการศกึษา ดา้นเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั ธุรกิจ และการบริการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.บณัฑิต เอือ้อาภรณ ์

อธิการบดี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
7. รองศาสตราจารย ์อนนัต ์มโนมยัพิบลูย ์

อธิการบดี มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
8. ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ดร.นิคม แหลมสกั 

รองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและกิจการเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
9. พระเทพเวที,รศ.ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
10. คณุอ าไพ สินสถาพรพงศ ์

ผูอ้  านวยการส านกังานยทุธศาสตรก์ารศกึษา กรุงเทพมหานคร 
11. คณุวิไลลกัษณ ์คมัภิรานนท ์

ผูอ้  านวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศกึษา กรุงเทพมหานคร 
12. คณุจิรภิญญา สนันิภางกรู 

ผูอ้  านวยการส่วนนโยบายและแผนการศกึษา กรุงเทพมหานคร 
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13. นายธีรศกัดิ ์จตพุงษ ์
หวัหนา้ส านกัปลดัเมืองพทัยา และรกัษาการผูอ้  านวยการฝ่ายยทุธศาสตร ์เมืองพทัยา 

14. นายวีรพฒัน ์กดุแถลง 
ผูอ้  านวยการส่วนสง่เสรมิการจดัการศกึษาในระบบและนอกระบบ เมืองพทัยา 

15. คณุพรรณี ลิม้เจรญิ 
ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาสงัคม เมืองพทัยา 

16. คณุธารา ผโลดม 
ประธานชมุชนราชผาทบัทิมรว่มใจ กรุงเทพมหานคร 

17. คณุจนัทิมา เลิศณรงค ์
ประธานชมุชนแฟลตศริสิาสนเ์คหะศรียา่น กรุงเทพมหานคร 

18. คณุวีรศกัดิ ์หาญโชคชยัสกลุ 
ประธานชมุชนทา่น า้สามเสน กรุงเทพมหานคร 

19. คณุนยันา ยลจอหอ 
ประธานชมุชนวดัสวสัดิว์ารีสีมาราม กรุงเทพมหานคร 

 
ระยะที่  2 การพัฒ นายุทธศ าสตร์ก ารพัฒ นามหาวิทยาลัยแห่ งเมื อ งส าห รับ
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 
 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.เทือ้น ทองแกว้ 

ท่ีปรกึษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 
2. ศาสตราจารย ์ดร.นภดล รม่โพธ์ิ 

คณะพาณาชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3. รองศาสตราจารย ์ดร.อนนัต ์มุง่วฒันา 

รองคณบดีฝ่ายพฒันาบคุคลและการเรียนรู ้คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
4. ดร.สายพิรุณ เพิ่มพลู 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุิภายนอก ศนูยอ์าเซียนศกึษา 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

5. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พวงผกา กรีทอง 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
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6. รองศาสตราจารย ์นพ.พงษศ์กัดิ ์นอ้ยพยคัฆ ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

7. ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์าระ มขุดี 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบรหิารงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช (รองอธิการบด ีปี 2563) 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธีรเสฏฐ์ ศริธนานนท ์
วัน เดอืน ปี เกิด 2 เมษายน 2513 
สถานทีเ่กิด จงัหวดันครราชสีมา 
วุฒกิารศึกษา บญัชีบณัฑิต สาขาการตน้ทนุ  

จาก จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  
จาก จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
การศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาการจดัการการอดุมศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 49 ซอยสงัคมสงเคราะห ์10  
ถนนลาดพรา้ว 71 เขตลาดพรา้ว  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10230   
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