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คณะวิทยาการจัดการ 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่29 กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน 

 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ตั้ง 

 เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   

 โทรศัพท์  02-160-1490 , 02-160-1491  โทรสาร  02-160-1491 

 

คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึน้ในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ  

คณะท างานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน คอื อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสน

ทวีสุข และอาจารย์อภิชาต ก าภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์

เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ 

กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี  เป็น

หัวหนา้คณะท างานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

 ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา

ก่อน หลักจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาการ

จัดการทั่วไป และในวันที่  17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชา

วิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ 

1. ภาควิชาการเงนิและการบัญชี 

2. ภาควิชาการตลาด 

3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 

5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญา

ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสาย

อุตสาหกรรมบริการ 

 ในปี พ.ศ.2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  นับตั้งแต่นั้นเป็น

ต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งใน

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 



 

 

~ 2 ~ 

 

 ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ

ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ

จัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศกึษา 2543 มี

โปรแกรมวิชาเพิ่มขึน้อีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม

วิชาการบัญชี 

 ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน 

และในส่วนของคณะวทิยาการจัดการ มีโครงสรา้งองค์กรใหมด่ังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จ านวน 2 โปรแกรมวิชา 

-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 

-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

2. ส านักงานคณบดี 

 ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการ

จัดการ ได้เปลี่ยนค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา และจ าแนกเป็น

หลักสูตรได้ 3 หลักสูตร ได้แก่   

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ

ธุรกิจบริการ และการประกอบการธุรกิจ 

  2.  หลักสูตรการบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 

  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การ

โฆษณา วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง การภาพยนตร์สื่อสารการแสดง   

ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นจ านวน 2 สาขาวิชาได้แก่ 

สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพรภ่าพผา่นสื่อผสมสมัยใหม่ 

ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตร

บริหารธุรกิจ มีจ านวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 8 

สาขาวิชา รวมทั้งสิน้ 17 สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจ านวน 8 

หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  

  1) แขนงวชิาวิทยุกระจายเสียง 

  2) แขนงวชิาวิทยุโทรทัศน์ 

  3) แขนงวชิาวารสารสนเทศ 
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  4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

  5) แขนงวชิาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

  6) แขนงวชิาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 

  7) แขนงวิชาการสื่อสารผา่นสื่อใหม่ 

  8) แขนงวชิาภาพยนตร์ 

 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จ านวน 3 หลักสูตร 

จากเดิมมีจ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ มี 6 แขนงวชิา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

   2) แขนงวชิาการตลาด 

   3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 

   6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

 และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชี

บัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศ

ศาสตร์ จากเดิม 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา เป็น 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาวารสารศาสตร ์

   2) แขนงวทิยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองคก์ร 

   4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

   5) แขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิทิัล 
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 โดยสรุปคณะวทิยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

   2) แขนงวชิาการตลาด 

   3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

   6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  4. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

  5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวชิา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาวารสารศาสตร ์

   2) แขนงวทิยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองคก์ร 

   4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

   5) แขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิทิัล 

ส าหรับปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

  1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

  2) แขนงวชิาการตลาด 

  3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

  5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 

6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 3. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 
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 ปัจจุบันคณะวทิยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 35 ปี มีคณบดีบริหารงานจ านวน  9  ท่าน คอื 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 

1 อาจารย์เปรมจิตต ์ สระวาลี หัวหนา้คณะวิชา พ.ศ. 2530 – 2533 

2 อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน หัวหนา้คณะวิชา พ.ศ. 2533 – 2536 

3 รองศาสตราจารย์อุไร  ถาวรายุศม์ หัวหนา้คณะวิชา 

คณบดีโดยต าแหน่ง 

พ.ศ. 2536 – 2538 

พ.ศ. 2538 – 2539 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ขาวลาภ คณบดี พ.ศ. 2539 – 2542 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ คณบดี พ.ศ. 2542 – 2546 

6 อาจารย์ทรงศักดิ์  พิรยิะกฤติ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวิศพิริยะกฤติ 

(เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 

คณบดี 

คณบดี 

พ.ศ. 2546 – 2549 

พ.ศ. 2549 – 2552 

7 อาจารย์ ดร.สมเดช  รุง่ศรีสวัสดิ ์ คณบดี พ.ศ. 2552 – 2556 

8 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจทีองรัตนา คณบดี พ.ศ. 2556 – 2563 

9 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 
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1.2 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 



 

 

~ 8 ~ 

 

1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

1. สาขาวิชาบัญช ี ✓ ✓ ✓ 

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ✓ ✓ ✓ 

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 

✓ ✓ ✓ 

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงนิการธนาคาร ✓ ✓ ✓ 

5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ✓ ✓ ✓ 

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ✓ ✓ ✓ 

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ ✓ ✓ ✓ 

8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ✓ ✓ ✓ 
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 
จ านวนนักศกึษา 

 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ สมทบ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 426 100 70 596 507 87 61 655 473 90 59 622 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 361 - - 361 357 - - 357 332 - - 332 

3.แขนงวิชาการตลาด 470 130 123 723 472 110 123 705 610 130 104 844 

4.แขนงวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ 341 - - 341 352 - - 352 325 - - 325 

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกจิบริการ 289 67 - 356 317 68 - 385 291 67 - 358 

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกจิ 258 23 - 281 264 15 - 279 272 13 - 285 

7.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 207 - - 207 199 - - 199 189 - - 189 

8.สาขาวิชาการบัญชี 508 175 148 831 493 136 64 693 730 151 83 964 

รวมท้ังสิ้น 2,860 495 341 3,696 2,961 416 248 3,625 3,222 451 246 3,919 

 
แหล่งที่มา : เว็บไซตก์องบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ปีการศกึษา 

2564 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ สมทบ รวม  

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 191 26 21 238 105 26 21 152 73 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 180 - - 180 102 - - 102 97 

3.แขนงวิชาการตลาด 275 18 24 317 147 23 25 195 114 

4.แขนงวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 159 - - 159 88 - - 88 80 

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 127 19 - 146 103 21 - 124 14 

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 121 - - 121 64 - - 64 35 

7.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 74 - - 74 45 - - 45 36 

8.สาขาวิชาการบัญชี 207 25 35 267 107 32 39 178 130 

รวมทั้งสิ้น 1,334 88 80 1,502 761 102 85 948 579 

 

แหล่งที่มา : เว็บไซตก์องบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   



 

 

~ 10 ~ 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 

การมีงานท า 91.53 94.80 95.00 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 100 100 100 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.52 4.49 4.56 
 

  1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 60 36 58 46 61 48 

รวมทั้งสิ้น 60 36 58 46 61 48 
 

 1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 26 2 1 

รวมทั้งสิ้น 26 2 1 

 

 1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6 5 5 

รวมทั้งสิ้น 6 5 5 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

คณะวทิยาการจัดการ  15 16 - 31 15 16  - 31 15 13  - 28 

รวมทั้งสิ้น 15 16 - 31 15 16 - 31 15 13 - 28 
 

หมายเหตุ : วุฒิการศกึษาต่ ากว่าปริญญาตร ีจ านวน 1 คน 

 

 

  สายวิชาการ 

หลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 36 24 3 63 32 24 5 61 29 22 6 57 

รวมทั้งสิ้น 62 33 4 100 57 34 7 98 29 22 6 57 
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หน่วยงานเขา้รับฟังการประชุมสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับประมาณการรายรับ 

หน่วยงานจดัท าประมาณการรายรับประจ าปี (เงินนอกงบประมาณ) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

หน่วยงานเขา้ร่วมรับฟังการจดัประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และกรอบวงเงินการจดัสรรงบประมาณรายจา่ย  

(เงินนอกงบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงานจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสาขาวิชาและฝ่ายงานตา่งๆ 

 

หน่วยงานจดัท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการดา้นตา่งๆ 

หน่วยงานน าเสนอแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอ่คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 

หน่วยงานน าข้อเสนอแนะทีไ่ดจ้ากคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์        

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ก.ย.2564 

ก.ย.2564 

หน่วยงานเสนอค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569)  

และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มิ.ย.64 

ก.ย.2564 

ก.ค.2564 

ส.ค.2564 

ส.ค.2564 

ส.ค. 2564 

1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และจัดท าแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

  

หน่วยงานเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

หน่วยงานก าหนดช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอ้มแผนปฏิบัติการดา้นต่างๆ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30 ก.ย. 2564 

ก.ย.-ต.ค.2564 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

 2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้หลักการ

วิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 
  เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ 

คณะ 

วิทยาการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ

ต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติ 

งานไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะ

ในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรอืไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีคา่นิยมร่วมหรอืไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

 2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (Threats) ของคณะวิทยาการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ 

PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองที่มผีลกระทบกับคณะวทิยาการจัดการ 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ  

คณะวทิยาการจัดการ 

o S-Social เป็นการวเิคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อคณะวิทยาการจัดการ 
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o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 

คณะวทิยาการจัดการ 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับ

หน่วยงานจ านวน 40 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  ของคณะ

วิทยาการจัดการ โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จ านวน 10 

ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะดา้น ดังนี้  

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 17 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ

ของประเด็น 16 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S7 118 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน  ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ  ส่งผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

- ระบบการประเมนิบุคลากรที่เปิดโอกาสใหเ้ลือกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ 

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่

ผลงานวิจัยมีโอกาสในการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายในประเทศและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการท างานในระดับสากล

มากขึ้น 

- มีระบบการท างานและการประเมินผลการท างานที่อยู่ในระดับมาตรฐานขั้น

สูง 

S11 101 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1  จ านวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ 

Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท าให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

สูงกว่าปีที่ผา่นมา 

- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์  ท าให้มีจ านวน

นักศึกษาที่มาสมัครศกึษาต่อด้านครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
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- มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เพิ่มขึน้ 

- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาส

ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ  เช่น การ

จัดการเรยีนการสอน การท าวิจัยและบริการวชิาการได้มากขึ้น 

S14 91 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ  มีช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลายท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของ

มหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

S3 66 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended 

learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทางรายวิชาศึกษา

ทั่วไปนักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 

- มีการก าหนดเกณฑ์ เพื่ อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของ

มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรที่เป็น

เอตทัคคะได้มกีารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม 

- การเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอด

นักศึกษาและภาวะการมีงานท า 

S17 65 มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ  online ทันต่อ

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ 

- มหาวิทยาลัยมีโอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอายุ 

- มหาวิทยาลัยมีระบบ Credit bank สร้างโอกาสในการเปลี่ยนผู้สนใจเรียนแบบ 

non-degree สู่แบบ degree 

S6 50 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทาง

ศลิปวัฒนธรรม 

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่

สะท้อนใหเ้ห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดีของ

องค์การช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความ

ร่วมมือจากองค์การทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัย
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ก่อใหเ้กิดภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

- เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

-สร้างเครือขา่ยกับหนว่ยงาน/องค์กรระดับชาติมากขึ้น 

- บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน 

ล้วนมีความภาคภูมิใจในความ "เป็นวัง" ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพ

ของประชาคมมหาวิทยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

S1 42 มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรค์ล่องตัว 

- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติ

การให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

S8 41 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิด

การแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

- มีการก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วน

ร่วมกับพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

- การม ีMOU กับหนว่ยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ 

- มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนา

ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนา

ท้องถิ่นทั่วไทย 

S13 41 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมี
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การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ท าให้

เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

S9 32 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  มีคุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ส่งผลใหบ้ัณฑติมงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบ้ัณฑติมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 

S10 29 มีท าเล ความพรอ้มด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ช่วยอ านวยความ

สะดวกในการท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและบุคลากร 

- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

และประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับใหญ่

ขึน้ 

- มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้

นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

- เน้นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นไทยที่ยังคงคลาสิคและโมเดิรน์ 

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวใน

จังหวัด จงึเป็นโอกาสที่นักเรียนในพืน้ที่หรอืพืน้ที่ใกล้เคียงสนใจเข้ามาศกึษา 

S15 27 มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ

และมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรม 

S2 26 อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศกึษาทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ  ที่มีการจัดการ

เรียนการสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 
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S12 15 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ไปสู่ความส าเร็จได ้

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

จรงิจัง ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เชื่อมั่ น ในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี  ที่ จะน าพา

มหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้ งส าคัญ  เท่ าทันต่อบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่

ชัดเจนและตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมี

การถ่ายทอดไปยังผูร้ับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

- มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี

การรับรู้ทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และได้รับความ

ร่วมมอืในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

- มีการท างานเชงิรุก และเน้นการมสี่วนรว่มของทุกฝา่ย 

S4 5 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่มปีระสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานใน

ภารกิจด้านการวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่สอดคล้องกับ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย าลั ย  แ ล ะ มี ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น บ ร ร ลุ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การแก้ไปัญหา

ตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ ให้กับ

มหาวิทยาลัย 

- บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์

ที่มกีารน าเสนอในเวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างตอ่เนื่อง 

เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจ านวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่ม

มากขึ้น 

S5 2 มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้

ในพื้นที่ ชุมชนต่างๆ เป็นที่ ชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่ท างานบริการ

วิชาการนี้ สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็น



 

 

~ 19 ~ 

 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

ตัวอย่างให้อาจารย์รุน่ใหม่สนใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 

S16 2 นักศึกษามีการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานมากขึ้น 

- มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการท างานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

- นักศึกษามีผลงานวิจัยเผยแพรร่ะดับชาติมากขึ้น 

 
2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้ งหมด 10 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนน

ความส าคัญของประเด็น 6 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W2 93 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

- สถานที่จัดกิจกรรม เชน่ สนามกีฬาทั้งในร่ม และกลางแจง้ยังมไีม่เพียงพอ 

- การย้ายสถานที่เรียน ท าให้จ านวนผูส้มัครลดลงจากเดิม 

W8 63 มหาวิทยาลัยยังมหีลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรอื Upskill น้อย 

W10 53 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งภายในและภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง 

W7 47 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้อง

ได้รับการพัฒนา เชน่ COVID-19  

บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 

W9 26 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละ

ระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ท าให้ใชป้ระโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 

- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล  เทคโนโลยี และ ออนไลน์ มี

ข้อจ ากัด 

W4 17 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ

อุดมศกึษา 

เกณฑก์ารเผยแพร่วทิยานพินธ์ก าหนดทั้งจ านวนครั้งและประเภทท าให้นักศึกษา

มีปัญหาเรื่องการเผยแพร่ที่ตพีิมพ์ในวารสาร 
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 3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)  ทั้งหมด 12 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความ 

ส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 149 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เท ค โน โลยี ก ารสื่ อ ส าร  On-line ท า ให้ ส าม ารถส่ งข่ าวสาร  และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

O4 129 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้อง

กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็น

สาขาที่ขาดแคลน 

- ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

- การปฏิรูปการศกึษา สง่เสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยม

ในการประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ท าให้มผีูส้นใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้ 

012 90 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการใน

ระดับชุมชน หมูบ่้าน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

O3 73 ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น 

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และความ

ต้องการมีหลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ

ปฏิบัติงาน 

011 66 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและ

ความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้น า

ศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

O2 39 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพไร้ขีดจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลใหบุ้คลากรต้องปรับตัว

สูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

O9 29 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส

ให้กับผูด้้อยโอกาสมากขึ้น 

- นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผล

ใหบุ้คลากรมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น 

- รัฐบาลส่งเสรมิบทบาทหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

- การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี

O10 26 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด  ท าให้

องค์กรเอกชนมุ่งหาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาส

ในการสร้างสรรคง์านรว่มกับองค์กรเอกชน 

- ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิต

บัณฑิต เพื่ อตอบสนองประชากรกลุ่มสู งอายุ  เช่น  พยาบาล  ท่องเที่ ยว 

วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน 

- มีความสามารถในการด าเนินงานเชงิรุกและสร้างเครอืข่าย 

- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความ

ได้เปรียบในทุกเรื่อง 

O7 25 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ  ต้องการความรู้เชิง

วิชาการจากมหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ  

และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วย

ให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย  และ

บัณฑิตรูปแบบใหม่ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง  ลดปัญหาการ

ว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย

ที่มคี่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

- เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 



 

 

~ 22 ~ 

 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O8 17 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยใหม้หาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง

กว้างขวาง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน  ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหาร

จัดการที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ  สามารถ

ให้บริการวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มีส่วนช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความรว่มมือ

กับท้องถิ่น 

 

 4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 12 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความ 

ส าคัญของประเด็น 8 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T6 141 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง  ท าให้อัตราการเกิด

ลดลงอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T5 101 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน

อยู่ตลอด ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

- สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

- ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร  ไปสู่

เกษตรอุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

T12 78 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

T11 67 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าใหเ้กิดค่านิยมที่

แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T8 55 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

- ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้

มหาวิทยาลัยต้องมกีารปรับทัศนคติ ความเช่ือของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้ 

- ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด

ความไว้วางใจได้ 

- นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

- นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนิยม มากกว่าความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

T1 32 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่

ล่าช้าขาดความทันสมัย 

- ขาดแหลง่รายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึง

เกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แตม่ีค าถามในเรื่องความคุ้มคา่ 

T7 20 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะเฉพาะทางมาก

ขึน้ จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T4 11 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  ท าให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้  จึงต้องมีการปรับ

หลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ

หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  

ภายในประเทศ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  ท า

ให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผูบ้ริโภคมทีางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่ง

ในตัวเลือก 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ หั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา” 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ ขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่

ต่างจังหวัด เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรอืเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหน้า” 

- มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหนว่ยย่อยมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง

เรียน 3-4 ปี อีกต่อไป เมื่อผู้เรียนมีทางเลือกใหม่สามารถทยอยเรียนและหน่วยย่อย

สะสมไปและท างานไปด้วย 
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้โปรแกรม Excel ของที่

ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน  

SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิก

วิกฤต ให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความ

คิดเห็น ของผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และหัวหน้าฝ่ายงาน จ านวน  

40 คน ปรากฏผลว่า คณะวทิยาการจัดการ อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” สามารถแสดงได้ภาพที่ 6  

ภาพที่ 6 ต าแหน่งยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 คณะวทิยาการจัดการ ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับ

ในการมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = เร่งด าเนินการด่วน ดังนี้ 

 1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด (ระดับ 4) 

 2. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 4) 

 3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย (ระดับ 4) 

 คณะวทิยาการจัดการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุง่มั่น

ปรับปรุง (ระดับ 3) = เร่งด าเนินการ (ระดับ 4) = เร่งด าเนินการดว่น (ระดับ 5) = เร่งด าเนนิการด่วน

ที่สุดดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรอื Upskill น้อย (ระดับ 5) 

 2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น (ระดับ 5) 

 จากการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้

เป็นให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม คณะวิทยาการจัดการสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์

ไปอยู่ต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ต าแหน่งยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุงแล้ว 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 

 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

 
 

พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ 

ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของ

โลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและ

ชื่นชมของมนุษยชาต ิ
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ภารกิจหลัก (Key result area) 
 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

ไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม  

 

เสาหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครอืข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่ เน้นภาพลักษณ์  ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จใน

อนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิก

ทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ

เป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนีม้ีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความ

รักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคน

ประจักษ์ และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอด

ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรน์ี ้
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นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุก

คนใหก้้าวไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อ

น าไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรใน

ทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิ

การศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้

ในชีวติประจ าวันได้ 

 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็น เอตทัคคะเพื่ อ เพิ่ มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดั บ ก าร เรี ย นก ารสอนและก ารวิ จั ย  โด ยก ารมี เค รื อ ข่ ายกั บ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มี

คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศกึษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการ

ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่น

นอกจากศาสตร์ที่ศกึษา 
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3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ

สอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถใน

ด้านการวิจัยและสรา้งผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการ

กับการเรียนการสอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์

และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มใน

สิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ 

ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความ

เป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดง

ได้ดังภาพที่ 1 
 

 
                ภาพท่ี 1 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่

ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
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 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพท่ี 2 SSRU “SWITCH” 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะวทิยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันน าด้านบริหารจัดการ 

3.2 พันธกิจ (Mission)  

 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง  

 2. วิจัย สรา้งนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี

คุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สู่

สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและธ ารงไว้ซึ่ งชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตรยิ์ 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

  1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  

 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

 3. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม  

 4. วิจัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู้  

 5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน  

 6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

3.4 เสาหลัก (Pillar)  

  1. ทุนความรู้  (Knowledge Capita) 

  2. คุณธรรม  (Morality) 

  3. เครือข่าย  ( Partnership)  

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

3.5 วัฒนธรรม (Culture)  

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื 

 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมือ

อาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพ

ชีวติ เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาต ิ
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565 – 2569) 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องใหค้วามส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะวิทยาการจัดการ ใน

เรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องช้ีวัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
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สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในคณะวิทยาการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อน

งานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ

เชน่ 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(10) แผนพัฒนาบุคลากร 

(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(13) แผนการจัดการความรู้ 

(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป  สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมรีะบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ ์

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

แล้ว คณะวิทยาการจัดการ จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี
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ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

บริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนนิการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม

ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า 

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด า เนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่

ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย  และระดับ

หน่วยงานจ านวน 40 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  ของคณะ

วิทยาการจัดการ โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จ านวน 10 

ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะดา้น ดังนี้  

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 17 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ

ของประเด็น 16 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S7 118 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน  ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ  ส่งผลให้

ผูร้บับริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

- ระบบการประเมนิบุคลากรที่เปิดโอกาสใหเ้ลือกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ 

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้ านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่

ผลงานวิจัยมีโอกาสในการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายในประเทศและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการท างานในระดับสากล

มากขึ้น 

- มีระบบการท างานและการประเมินผลการท างานที่อยู่ในระดับมาตรฐานขั้น

สูง 

S11 101 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1  จ านวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ 

Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท าให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

สูงกว่าปีที่ผา่นมา 

- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวน

นักศึกษาที่มาสมัครศกึษาต่อดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

- มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เพิ่มขึน้ 

- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาส
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ  เช่น การ

จัดการเรยีนการสอน การท าวิจัยและบริการวชิาการได้มากขึ้น 

S14 91 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ  มีช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลายท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของ

มหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

S3 66 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended 

learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทางรายวิชาศึกษา

ทั่วไปนักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 

- มีการก าหนดเกณฑ์ เพื่ อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของ

มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรที่เป็น

เอตทัคคะได้มกีารพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม 

- การเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอด

นักศึกษาและภาวะการมีงานท า 

S17 65 มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ  online ทันต่อ

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ 

- มหาวิทยาลัยมีโอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอายุ 

- มหาวิทยาลัยมีระบบ Credit bank สร้างโอกาสในการเปลี่ยนผู้สนใจเรียนแบบ 

non-degree สู่แบบ degree 

S6 50 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทาง

ศลิปวัฒนธรรม 

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่

สะท้อนใหเ้ห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดีของ

องค์การช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความ

ร่วมมือจากองค์การทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัย

ก่อใหเ้กิดภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

- เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ส าคัญ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

-สร้างเครือขา่ยกับหนว่ยงาน/องค์กรระดับชาติมากขึ้น 

- บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน 

ล้วนมีความภาคภูมิใจในความ "เป็นวัง" ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพ

ของประชาคมมหาวิทยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

S1 42 มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรค์ล่องตัว 

- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติ

การให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

S8 41 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิด

การแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

- มีการก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วน

ร่วมกับพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

- การม ีMOU กับหนว่ยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ 

- มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนา

ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนา

ท้องถิ่นทั่วไทย 

S13 41 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมี

การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ท าให้

เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S9 32 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  มีคุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ส่งผลใหบ้ัณฑติมงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบ้ัณฑติมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 

S10 29 มีท าเล ความพรอ้มด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ด ี

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ช่วยอ านวยความ

สะดวกในการท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและบุคลากร 

- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

และประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับใหญ่

ขึน้ 

- มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย  ท าให้

นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

- เน้นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นไทยที่ยังคงคลาสิคและโมเดิรน์ 

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวใน

จังหวัด จงึเป็นโอกาสที่นักเรียนในพืน้ที่หรอืพืน้ที่ใกล้เคียงสนใจเข้ามาศกึษา 

S15 27 มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ

และมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรม 

S2 26 อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศกึษาทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ  ที่มีการจัดการ

เรียนการสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

S12 15 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ไปสู่ความส าเร็จได ้
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

จรงิจัง ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เชื่อมั่ น ในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี  ที่ จะน าพา

มหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้ งส าคัญ  เท่ าทันต่อบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่

ชัดเจนและตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมี

การถ่ายทอดไปยังผูร้ับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

- มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี

การรับรู้ทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และได้รับความ

ร่วมมอืในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

- มีการท างานเชงิรุก และเน้นการมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย 

S4 5 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่มปีระสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานใน

ภารกิจด้านการวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่สอดคล้องกับ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย าลั ย  แ ล ะ มี ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น บ ร ร ลุ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การแก้ไปัญหา

ตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ ให้กับ

มหาวิทยาลัย 

- บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์

ที่มกีารน าเสนอในเวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างตอ่เนื่อง 

เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจ านวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่ม

มากขึ้น 

S5 2 มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้

ในพื้นที่ ชุมชนต่างๆ เป็นที่ ชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่ท างานบริการ

วิชาการนี้ สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็น

ตัวอย่างให้อาจารย์รุน่ใหม่สนใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S16 2 นักศึกษามีการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานมากขึ้น 

- มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการท างานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

- นักศึกษามีผลงานวิจัยเผยแพรร่ะดับชาติมากขึ้น 

 
 
2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้ งหมด 10 ประเด็น  ค่าน้ าหนักคะแนน

ความส าคัญของประเด็น 6 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W2 93 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

- สถานที่จัดกิจกรรม เชน่ สนามกีฬาทั้งในร่ม และกลางแจง้ยังมไีม่เพียงพอ 

- การย้ายสถานที่เรียน ท าให้จ านวนผูส้มัครลดลงจากเดิม 

W8 63 มหาวิทยาลัยยังมหีลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรอื Upskill น้อย 

W10 53 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งภายในและภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง 

W7 47 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้อง

ได้รับการพัฒนา เชน่ COVID-19  

บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 

W9 26 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละ

ระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ท าให้ใชป้ระโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 

- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล  เทคโนโลยี และ ออนไลน์ มี

ข้อจ ากัด 

W4 17 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ

อุดมศกึษา 

เกณฑก์ารเผยแพร่วทิยานพินธ์ก าหนดทั้งจ านวนครั้งและประเภทท าให้นักศึกษา

มีปัญหาเรื่องการเผยแพร่ที่ตพีิมพ์ในวารสาร 
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 3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)  ทั้งหมด 12 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความ 

ส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 149 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เท ค โน โลยี ก ารสื่ อ ส าร  On-line ท า ให้ ส าม ารถส่ งข่ าวสาร  และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

O4 129 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้อง

กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็น

สาขาที่ขาดแคลน 

- ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

- การปฏิรูปการศกึษา สง่เสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยม

ในการประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ท าให้มผีู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้ 

012 90 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการใน

ระดับชุมชน หมูบ่้าน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

O3 73 ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น 

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และความ

ต้องการมีหลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ

ปฏิบัติงาน 

011 66 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและ

ความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้น า

ศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

O2 39 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพไร้ขีดจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลใหบุ้คลากรต้องปรับตัว

สูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

O9 29 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส

ให้กับผูด้้อยโอกาสมากขึ้น 

- นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผล

ใหบุ้คลากรมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น 

- รัฐบาลส่งเสรมิบทบาทหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

- การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี

O10 26 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด  ท าให้

องค์กรเอกชนมุ่งหาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาส

ในการสร้างสรรคง์านรว่มกับองค์กรเอกชน 

- ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิต

บัณฑิต เพื่ อตอบสนองประชากรกลุ่มสู งอายุ  เช่น  พยาบาล  ท่องเที่ ยว 

วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน 

- มีความสามารถในการด าเนินงานเชงิรุกและสร้างเครอืข่าย 

- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความ

ได้เปรียบในทุกเรื่อง 

O7 25 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ  ต้องการความรู้เชิง

วิชาการจากมหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ  

และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วย

ให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย  และ

บัณฑิตรูปแบบใหม่ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง  ลดปัญหาการ

ว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย

ที่มคี่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

- เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O8 17 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยใหม้หาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง

กว้างขวาง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน  ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหาร

จัดการที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ  สามารถ

ให้บริการวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มีส่วนช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความรว่มมือ

กับท้องถิ่น 

 
 4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 12 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความ ส าคัญ

ของประเด็น 8 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T6 141 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง  ท าให้อัตราการเกิด

ลดลงอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T5 101 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน

อยู่ตลอด ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

- สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

- ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร  ไปสู่

เกษตรอุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

T12 78 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

T11 67 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าใหเ้กิดค่านิยมที่

แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 

T8 55 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

- ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้

มหาวิทยาลัยต้องมกีารปรับทัศนคติ ความเช่ือของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้ 

- ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

ความไว้วางใจได้ 

- นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

- นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนิยม มากกว่าความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

T1 32 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่

ล่าช้าขาดความทันสมัย 

- ขาดแหลง่รายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึง

เกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แตม่ีค าถามในเรื่องความคุ้มคา่ 

T7 20 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะเฉพาะทางมาก

ขึน้ จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T4 11 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  ท าให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้  จึงต้องมีการปรับ

หลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ

หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  ท า

ให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผูบ้ริโภคมทีางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่ง

ในตัวเลือก 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ หั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา” 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ ขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่

ต่างจังหวัด เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรอืเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหน้า” 

- มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหนว่ยย่อยมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง

เรียน 3-4 ปี อีกต่อไป เมื่อผู้เรียนมีทางเลือกใหม่สามารถทยอยเรียนและหน่วยย่อย

สะสมไปและท างานไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

~ 66 ~ 

 

ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้โปรแกรม Excel ของที่

ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน  

SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิกวิกฤต 

ให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความ

คิดเห็น ของผูบ้ริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และหัวหน้าฝ่ายงาน จ านวน 40

คน ปรากฏผลว่า คณะวทิยาการจัดการ อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้ภาพที่ 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ต าแหน่งยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 คณะวทิยาการจัดการ ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับ

ในการมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = เร่งด าเนินการด่วน ดังนี้ 

 1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด (ระดับ 4) 

 2. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 4) 

 3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย (ระดับ 4) 

 คณะวทิยาการจัดการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุง่มั่น

ปรับปรุง (ระดับ 3) = เร่งด าเนินการ (ระดับ 4) = เร่งด าเนินการดว่น (ระดับ 5) = เร่งด าเนนิการด่วน

ที่สุดดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรอื Upskill น้อย (ระดับ 5) 

  2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น (ระดับ 5) 

 จากการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้

เป็นให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม คณะวิทยาการจัดการสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ไป

อยู่ต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ต าแหนง่ยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุง 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก 4 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และจัดท าแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 

ณ คณะวิทยาการจัดการ 

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

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์   คณบดี 

2. อ.ปิติมนัส  บรรลอื    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. อ.ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4. ผศ.ลัดดา  หริัญยวา   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ 

ประกันคุณภาพ 

5. อ.ดร.พงศวีร์  สุภานนท์   รองคณบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา 

6. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  เตชะรัตนเสฏฐ์   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

7. น.ส.จณิห์จุฑา  ศรเีหรา    หัวหนา้ส านักงาน 

8. น.ส.ภคพร  เดชอนันต์   หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

9. น.ส.วีณา  กันหญีต   หัวหนา้ฝา่ยคลังและพัสดุ 

10. น.ส.สุลาวรรณ  เพ็ชรแอง   หัวหนา้ฝา่ยบริการการศกึษา 

11. น.ส.ปารฉิัตร์  จันทร์นวล   หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและ 

ประกันคุณภาพ 

12. น.ส.สายบัว  นนท์ศลิา   หัวหนา้ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

และศลิปวัฒนธรรม 

13. นายกาญจน์มนัส หมื่นสังข์   หัวหนา้ฝา่ยวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
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ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องการทบทวนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565- 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

       มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง 

   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และจัดท า

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ก าหนดให้ทุก

หน่วยงานทบทวนตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย และให้หน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้ง

จัดท าแผนปฏิบัติการย่อยแต่ละฝ่ายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 3 ยุทธศาสตร ์คือ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

              ดังนั้นจึงให้แต่ละฝ่ายงานของคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการพิจารณาทบทวน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณที่จะใช้ในการ

ด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเจ้าภาพหลักของมหาวิทยาลัย และเพื่อหารือพิจารณาจัดสรร

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

   มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และด าเนนิการ 
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ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

 

 

 

              นางสาวปาริฉัตร ์  จันทร์นวล 

                ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

          ผูช่้วยศาสตราจารย์ลัดดา  หิรัญยวา 

       ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


