แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-160-1490 , 02-160-1491 โทรสาร 02-160-1491
คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึน้ ในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ
คณะทางานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสน
ทวีสุข และอาจารย์อภิชาต กาภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์
เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศก์
กรมการฝึกหัด ครูก ระทรวงศึกษาธิก าร โดยวิท ยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็น
หัวหน้าคณะทางานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ
ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิ ดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา
ก่อน หลักจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญ ญา ศิลปศาสตร์ สาขาการ
จัดการทั่วไป และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชา
วิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ
1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี
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
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ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ
ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศึกษา 2543 มี
โปรแกรมวิชาเพิ่มขึน้ อีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม
วิชาการบัญชี
ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน
และในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างองค์กรใหม่ดังนี้
1. โปรแกรมวิชา จานวน 2 โปรแกรมวิชา
- โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
2. สานักงานคณบดี
ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการ
จัดการ ได้เปลี่ยนคาว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นคาว่า “สาขาวิชา” รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา และจาแนกเป็น
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 หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร์ ไ ด้ เปิ ด สาขาใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น จ านวน 2 สาขาวิ ช าได้ แ ก่
สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพร่ภาพผ่านสื่อผสมสมัยใหม่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2555 ได้ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยสรุ ป ได้ ว่ า หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจ มีจานวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญ ชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจานวนทั้งสิ้น 8
สาขาวิชา รวมทั้งสิน้ 17 สาขาวิชา
ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจานวน 8
หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้
1) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
2) แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์
3) แขนงวิชาวารสารสนเทศ
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4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
5) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
6) แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
7) แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
8) แขนงวิชาภาพยนตร์
ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จานวน 3 หลักสูตร
จากเดิมมีจานวน 8 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 6 แขนงวิชา ดังนี้
1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
2) แขนงวิชาการตลาด
3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
และมีการพั ฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญ ชี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สาหรับ ปีการศึก ษา 2560 คณะวิท ยาการจัดการมีก ารพัฒ นาและปรับ ปรุงหลัก สูตร นิเทศ
ศาสตร์ จากเดิม 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา เป็น 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้
1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์
2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์
3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
5) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจทิ ัล
โดยสรุปคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้
1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
2) แขนงวิชาการตลาด
3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
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6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้
1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์
2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์
3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
5) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจทิ ัล
ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 34 ปี มีคณบดีบริหารงานจานวน 8 ท่าน คือ
1. อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาลี
(หัวหน้าคณะวิชา)
พ.ศ. 2530 – 2533
2. อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน
(หัวหน้าคณะวิชา)
พ.ศ. 2533 – 2536
3. รองศาสตราจารย์อุไร ถาวรายุศม์ (หัวหน้าคณะวิชา)
พ.ศ. 2536 – 2538
(คณบดีโดยตาแหน่ง) พ.ศ. 2538 – 2539
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ
(คณบดี)
พ.ศ. 2539 – 2542
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ (คณบดี)
พ.ศ. 2542 – 2546
6. อาจารย์ทรงศักดิ์ พิรยิ ะกฤติ
(คณบดี)
พ.ศ. 2546 – 2549
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ (คณบดี) พ.ศ. 2549 – 2552
(เปลี่ยนชื่อ – สกุล)
7. อาจารย์ ดร.สมเดช รุง่ ศรีสวัสดิ์
(คณบดี)
พ.ศ. 2552 – 2556
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา (คณบดี)
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
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1.2 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ
คณบดี

คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

หัวหน้าสานักงาน

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
หัวหน้าฝ่าย
บริการการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายคลัง
และพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายวิทยุ
โทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หั วหน้ า แขนงวิช าการประชาสั ม พั น ธ์ และการสื่ อ สาร
องค์กร

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด
หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
หัวหน้าแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
หัวหน้าแขนงวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ
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หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

1.3 โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสานักงาน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานประชาสัมพันธ์
1.3 งาน IT/ โสตฯ
1.4 งานอาคารและสถานที่
1.5 งานบุคลากร
2. ฝ่ายคลังและพัสดุ
2 .1 งา น ก า รเงิ น บั ญ ชี แ ล ะ
งบประมาณ
1.2 งานพัสดุ

1. ฝ่ายบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานหลักสูตรและการสอน
1.3 งานทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล
1.4 งานการรับนักศึกษาต่อ
1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

1. ฝ่ าย แ ผ น งาน แ ล ะป ร ะกั น
คุณภาพ
1.1 ง า น วิ เค ร า ะ ห์ แ ผ น ง า น /
งบประมาณ
1.2 งานพัฒ นาระบบ/ประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการ
1.3 งานประกันคุณภาพ

3. ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวิทยุ
กระจายเสียง
3.1 งานวิทยุโทรทัศน์
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1. ฝ่ายพั ฒ นางานวิจั ย และ
บริการวิชาการ
1.1 งานผลิตผลงานวิจัย
1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
1 .3 ง า น ผ ลิ ต ว า ร ส า ร
วิชาการ
1.4 งานบริก ารวิช าการแก่
สังคม
1.5 งาน ศู น ย์ ก ารเรี ย น รู้
ชุมชน
1.6 งาน U - Ranking

1. ฝ่ายกิจ การนั กศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารงานและ
สวัสดิภาพ
1.3 งานแนะแนวและทุ น
การศึกษา
1.4 งานศิลปวัฒนธรรม

1.4 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

กลุ่มวิชาทีเ่ ปิ ดสอน

5.9%

5.9%

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

5.9%
35.24%

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต

47.06%

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์)

ภาพที่ 3 ข้อมูลกลุ่มสาขาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561
จากภาพที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มีห ลั ก สู ต รจานวน 5 หลั ก สู ต ร แบ่ งออกเป็ น หลัก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงสาขาวิชาการตลาด 2. แขนงสาขาวิชาการเงิน
การธนาคาร 3. แขนงสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. แขนงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
5. แขนงสาขาวิชาการประกอบการธุรกิ จ 6. แขนงสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ
35.24 หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต จ านวน 1 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.90
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ
5.90 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 และหลักสูตร
นิเทศ ศาสตรบัณฑิต จานวน 8 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง 2.
แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
4. แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 6. แขนงวิชาวารสารสนเทศ 7. แขนงวิชาภาพ
เคลื่อนไหวและสื่อผสม 8. แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.06
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กลุ่มวิชาทีเ่ ปิ ดสอน

5.9%

5.9%

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

5.9%
35.24%

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต

47.06%

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์)

ภาพที่ 4 ข้อมูลกลุ่มสาขาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2562
จากภาพที่ 4 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี ห ลั ก สู ต รจานวน 5 หลั ก สู ต ร แบ่ งออกเป็ น หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการตลาด 2. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
3. แขนงวิ ชาการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ 4. แขนงวิ ช าการจั ด การธุ รกิ จ บริก าร 5. แขนงวิช าการ
ประกอบการธุรกิจ 6. แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 35.24 หลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต
จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จานวน
1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุ รกิจ คิด เป็น ร้อ ยละ 5.90 หลั ก สูต รบริห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จานวน 5 แขนง
วิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อดิจิทัล 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. แขนงวิชาวิทยุ ก ระจายเสียงและวิท ยุ
โทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวารสาร คิดเป็นร้อยละ 47.06
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กลุ่มวิชาทีเ่ ปิ ดสอน

5.9%

5.9%

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

5.9%
35.24%

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต

47.06%

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์)

ภาพที่ 5 ข้อมูลกลุ่มสาขาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563
จากภาพที่ 5 ปี ก ารศึก ษา 2562 มี หลั ก สู ตรจ านวน 5 หลัก สู ต ร แบ่ งออกเป็ น หลัก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการตลาด 2. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
3. แขนงวิ ชาการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ 4. แขนงวิ ช าการจั ด การธุ รกิ จ บริก าร 5. แขนงวิช าการ
ประกอบการธุรกิจ 6. แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 35.24 หลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต
จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จานวน
1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุ รกิจ คิด เป็น ร้อ ยละ 5.90 หลั ก สูต รบริห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จานวน 5 แขนง
วิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อดิจิทัล 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. แขนงวิชาวิทยุก ระจายเสียงและวิท ยุ
โทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวารสาร คิดเป็นร้อยละ 47.06
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา

ปีการศึกษา 2560

ปกติ พิเศษ
สาขาวิชา
1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 426
100
2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
361
3.แขนงวิชาการตลาด
470
130
4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
341
5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
289
67
6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
258
23
7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
289
104
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
207
9.สาขาวิชาการบัญชี
508
175
10.แขนงวิชาวารสารศาสตร์
159
11.แขนงวิ ช าการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ 237
การสื่อสารองค์กร
12.แขนงวิ ช าการโฆษณ าและการ 211
สื่อสารการตลาด
13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 393
โทรทัศน์
15.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
545
รวมทั้งสิ้น
4,694 599

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

สมทบ

รวม

ปกติ

พิเศษ

สมทบ

รวม

ปกติ

พิเศษ

สมทบ

รวม

70
123
42
148
18

596
361
723
341
356
281
435
207
831
159
255

507
357
472
352
317
264
271
199
493
189
307

87
110
68
15
99
136
-

61
123
47
64
6

655
357
705
352
385
279
417
199
693
189
313

473
332
610
325
291
272
241
189
730
195
330

90
130
67
13
97
151
-

59
104
83
-

622
332
844
325
358
285
338
189
964
195
330

28

239

254

-

11

265

315

-

3

318

142

535

421

-

30

451

402

-

46

448

214
785

759
6,078

624
5,027

515

202
544

826
6,086

690
5,395

548

168
463

858
6,406

แหล่งที่มา : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.4.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
191
2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
180
3.แขนงวิชาการตลาด
275
4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
159
5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
127
6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ
121
7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
153
8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
74
9.สาขาวิชาการบัญชี
207
10.แขนงวิชาวารสารศาสตร์
70
11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการ
62
สื่อสารองค์กร
12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสาร
70
การตลาด
13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ 177
โทรทัศน์
14.สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
207
รวมทั้งสิ้น
2,073

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

26
18
19
17
25
-

21
24
20
35
13

238
180
317
159
146
121
190
74
267
70
75

105
102
147
88
103
64
90
45
107
41
45

26
23
21
42
32
-

21
25
39
6

152
102
195
88
124
64
132
45
178
41
51

ปีการศึกษา
2562
73
97
114
80
14
35
52
36
130
37
54

-

17

87

39

-

21

60

20

-

55

232

113

-

62

175

48

105

59
244

266
2,422

120
1,209

144

72
246

192
1,599

65
855

แหล่งที่มา : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.4.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา

2560
91.53
100
4.52

การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

2561
94.80
100
4.49

2562
95.00
100
4.56

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน
สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
2561

ปีงบประมาณ
2562

ปีงบประมาณ
2563

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

60

36

58

46

61

48

60

36

58

46

61

48

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ
จานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
26
2
1
26
2
1

สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

1.4.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
6
5
5
6
5
5
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
15 16 - 23 15 16
- 31 15 16
- 31
2
2
4
2
2
2
2
17
17 - 34 15 18 - 33 15 18 - 33

หมายเหตุ : วุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 1 คน

สายวิชาการ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม
40 21 3 64 36 24 3 63 32 24 5
61
25 9 - 34 27 9 1
37 25 10 2 37
65 30 3 98 62 33 4 100 57 34 7 98
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานเสนอคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
และแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มิ.ย.63

ก.ค.2563
หน่วยงานเข้ารับฟังการประชุมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประมาณการรายรับ

ส.ค.2563
หน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับประจาปี (เงินนอกงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564
ส.ค.2563
หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
(เงินนอกงบประมาณ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส.ค. 2563
หน่วยงานจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆ
ก.ย.2563
หน่วยงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ก.ย.2563
หน่วยงานนาเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
ก.ย.2563
หน่วยงานนาข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากคณะกรรมการประจาหน่วยงานมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 ก.ย. 2563
หน่วยงานเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ก.ย.-ต.ค.2563
หน่วยงานกาหนดช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
เพื่ อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ
คณะ
วิทยาการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ
ต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่
o Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติ
งานไว้หรือไม่
o System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
o Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพีย งใด และมีจานวนเพียงพอ
หรือไม่
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีคา่ นิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้
องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย
คุกคาม (Threats) ของคณะวิทยาการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ
PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ
เมืองที่มผี ลกระทบกับคณะวิทยาการจัดการ
o E-Economics เป็น การวิเคราะห์ส ภาพการณ์แ ละแนวโน้ม ทางเศรษฐกิจ ที่มีผ ลต่อ
คณะวิทยาการจัดการ
o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี ่อคณะวิทยาการจัดการ
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o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
คณะวิทยาการจัดการ
2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ได้สารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
หน่ ว ยงานจ านวน 30 คน เป็ น ผู้ ป ระเมิ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จัย ที่ มี ผลกระทบต่ อการด าเนิ นงาน ของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยการให้น้าหนักความสาคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จานวน 10
ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มคี วามสาคัญ 10 ลาดับแรกในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 13 ประเด็น ค่าน้าหนักคะแนนความสาคัญ
ของประเด็น 9 ลาดับ มีดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
S1
347
มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัติงานดีข้นึ กว่าปีที่ผา่ นมา
- แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน สอดคล้อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ท าให้ก ารขับ เคลื่อ น
ยุทธศาสตร์คล่องตัว
S2
168
อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามช านาญเฉพาะทางอาจารย์ มี ค วาม
เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุ ณ วุฒิ ท างการศึกษาระดับปริญ ญาเอก ที่จบการศึก ษาทั้งใน
และต่ า งประเทศ ซึ่ งมี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์แ ขนงต่ างๆ ที่ มี ก าร
จัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
S3

98

ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
- ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มี วิ สั ย ทั ศ น์ ท้ า ทายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยไปสู่ความสาเร็จได้
- มีทีมผู้บ ริหารรับ ผิดชอบร่วมกั นผลัก ดั นการดาเนินงานของมหาวิท ยาลั ย
อย่างจริงจัง ทาให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
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ลาดับ
S4

S5

S6

S7

คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
44
บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
รวมทั้ งมี ก ารท างานร่วมกั น เป็ นที ม อย่างชัด เจน ส่งผลให้ ก ารปฏิบั ติ งานของ
มหาวิทยาลัยดีข้ึน
- บุค ลากรปฏิบั ติงานด้ วยใจรัก และทุ่ มเทอย่างเต็ม ความสามารถ ส่งผลให้
ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
23
มหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ภาพลั ก ษณ์ และเอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่
สะท้อน ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดี
ขององค์การ ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ จดจาง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิด
ความร่ ว มมื อ จากองค์ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอก ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด ขายของ
มหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่สาคัญ
- มีกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์
นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
22
มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมี
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีข้นึ
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มโี อกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทาให้
เกิดกาลังใจในการปฏิบัติงาน
21
มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงาน
- หลักสูตรหลากหลาย
- มี ร ะบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน (Knowledge Management
Blended Learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทาง
รายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มที่ และมีความสุข
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ลาดับ
S8

คะแนน
18

S10

13

ประเด็นจุดแข็ง
มีระบบการดาเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี
- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดาเนินงานด้านการวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคม ทาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการ
วิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน
- มีการดาเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนและท้องถิ่น
- มี ร ะบบ และกลไกในการพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ดี มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้มีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
มหาวิท ยาลั ย ส่ งเสริม และสนับ สนุ นความร่วมมือ ทางวิชาการกั บ หน่ วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
- ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาได้ เข้าร่ วมแข่ งขัน ในเวที
ระดับชาติและนานาชาติเป็นจานวนมาก
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน

2. ประเด็ น จุ ด อ่ อ น (Weaknesses : W) ทั้ ง หมด 8 ประเด็ น ค่ า น้ าหนั ก คะแนน
ความสาคัญของประเด็น 7 ลาดับ มีดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นจุดอ่อน
W1
188
การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้ จากัด
- หลักสูตรนานาชาติมีจานวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยัง
ไม่พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ ทาให้ยากต่อการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ
- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้ องกับการ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับ
นานาชาติยังมีนอ้ ย
W2
166
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามี
ทักษะภาวะผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
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ลาดับ
W3

คะแนน
135

W4

47

W5

22

W6

21

W8

14

ประเด็นจุดอ่อน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มนี ้อย
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติ
ยังมีจานวนน้อย
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI SCOPUS และ
ISI มีน้อยมาก
สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่
สามารถบริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อง
ใช้คา่ ใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง
คุ ณ ภาพอาจารย์ ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและมี อ าจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ประสบการณ์เกษียณอายุไป
- อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจานวน
น้อยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา
- มหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานที่จะครบ
วาระต้องเกษียณอายุราชการเป็นจานวนมาก
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย
ทาให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การน าผลงานวิจั ย ไปสู่ ก ารจดสิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต รและทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน
บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
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3. ประเด็ นโอกาส (Opportunities : O) ทั้งหมด 19 ประเด็น ค่าน้าหนัก คะแนนความ
สาคัญของประเด็น 10 ลาดับ มีดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นโอกาส
O1
82
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้ บบ E-learning
- เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ตอบสนองต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน และการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจากัด
- เทคโนโลยี ข องโลกที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ว ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรต้ อ ง
ปรับ ตั ว สู ง เกิ ด การบู รณาการความรู้ ใหม่ ต้ อ งขวนขวายพั ฒ นาตนเองอย่ าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
O2
50
การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสใน
การติ ด ต่ อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ความรู้ เกิ ด ความร่วมมื อ ทางวิชาการ เช่ น การ
จัดการเรียนการสอน การทาวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น
O3
26
เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เท คโนโลยี ก ารสื่ อ สาร On-line ท าให้ ส ามารถส่ ง ข่ า วสาร และการ
ประชาสัมพันธ์สหู่ น่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ ย นแปลงตามเทคโนโลยีที่ ทั น สมั ย ขึ้น ช่วยลดความซับ ซ้ อ น และ
ขั้ น ตอนในการท างาน ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรท างานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
O4
15
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้อง
กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็น
สาขาที่ขาดแคลน
O5
15
ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน
วิจั ย ที่ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น ผ่ านสถาบั น /หน่ วยงานส่ งเสริม การวิ จั ย (เช่ น สวทช.
สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย
- ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ เ อื้ อ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย
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ลาดับ
O6
O7
O8
O9

คะแนน
9
9
6
5

O10

5

ประเด็นโอกาส
เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
มีความสามารถในการดาเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทาให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่
มีคา่ ใช้จ่ายต่ากว่า

4. ประเด็ น ภั ย คุ ก คาม (Threats : T) ทั้ ง หมด 18 ประเด็ น ค่ า น้ าหนั ก คะแนนความ
สาคัญของประเด็น 10 ลาดับ มีดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นภัยคุกคาม
T1
93
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้หน่วยงาน
ประสบกับปัญ หาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับ
หลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้
เป็ น ที่ รู้จั ก อย่ างกว้างขวางมากยิ่ งขึ้ น เกิ ด ภาวะการแข่งขัน ทางการศึ ก ษาสู ง และ
หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้ างสูงเมื่อเปรียบเทียบกั บมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
ทาให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บ ริโภคมีท างเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่
หนึ่งในตัวเลือก
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ลาดับ คะแนน
ประเด็นภัยคุกคาม
T2
79
แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิด
ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
T3
76
งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจากัดทาให้เกิดการพัฒนาที่
ล่าช้าขาดความทันสมัย
- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
จึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์
T4
23
ค่านิยมและความต้องการของนัก ศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
T5
18
สภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่ ต กต่ าส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ป กครองในการเลื อ ก
สถานศึกษาให้ผู้เรียน
T6
9
กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การด าเนิ น งานและการแจ้ งก าหนดการต่ างๆ ของ สกอ. มี ก ารเปลี่ย นแปลง
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐ
ไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การด าเนิ น งานและการแจ้ งก าหนดการต่ างๆ ของ สกอ. มี ก ารเปลี่ย นแปลง
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
T7
8
มี ค วามเสี่ ย งด้ านกระแสไฟฟ้ า ไฟฟ้ า ดั บ บ่ อ ย ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ
T8
8
ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทาให้เกิดค่านิยมที่
แตกต่างมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
T8
8
ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก
ขึน้ จึงสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
T9
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจานวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ทาให้สูญเสีย
โอกาสความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
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ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ
การวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้โปรแกรม Excel ของที่
ปรึกษาจากจุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลั ยมาช่วยหาตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน
SWOT และหาตาแหน่งยุท ธศาสตร์ที่ป รับ ปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิก
วิกฤต ให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้
2.3.1. ตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน
ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความ
คิดเห็น ของผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และหัวหน้าฝ่ายงาน จานวน
31 คน ปรากฏผลว่า คณะวิทยาการจัดการ อยู่ในตาแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน
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2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับ
ในการมุง่ มั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = เร่งดาเนินการด่วน ดังนี้
1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้ จากัด (ระดับ 4)
2. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 4)
3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มนี ้อย (ระดับ 4)
คณะวิทยาการจัดการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุง่ มั่น
ปรับปรุง (ระดับ 3) = เร่งดาเนินการ (ระดับ 4) = เร่งดาเนินการด่วน (ระดับ 5) = เร่งดาเนินการด่วน
ที่สุดดังนี้
1. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (ระดับ 5)
2. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง
อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น (ระดับ 4)
3. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า (ระดับ 4)
จากการแก้ไขปรับปรุง สถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้
เป็นให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม คณะวิทยาการจัดการสามารถปรับตาแหน่งยุทธศาสตร์
ไปอยู่ตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริก ารวิชาการ และท านุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทาดี พูดดี แต่ง
กายดี
M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผูบ้ ริหารเก่ง
และดี รับผิดชอบต่อสังคม ทาดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์
และนาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
สังคม และนาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบใน
การคิดดีและทาดี
จุดประสงค์ (Purpose)
1) บั ณ ฑิ ต ที่ เน้ น อ งค์ ค วาม รู้ เ ป็ น เอ ต ทั ค ค ะ (Graduates with concentration on niche
academic)
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด สร้างสรรค์ (Academic research with creative
and innovative concept)
3) ผลงานวิ ช าการที่ ต อบและแก้ ปั ญ หาของสั ง คม (Academic works with respond and
resolve the social problems)
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based
on Suan Sunandha Heritage)

~ 25 ~

พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิ จั ย (To Conduct Research) มุ่ ง มั่ น ในการลงทุ น ทางการศึ ก ษาวิ จั ย ในศาสตร์ ที่ เ ป็ น
เอตทัคคะ ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริ ญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริ ก ารวิ ช าการ (To Provide Academic Services) การส่ งมอบผลงานวิ ช าการในระดั บ
เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่
ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services
and Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสาน
ความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service
Center and Sustain the Thainess)
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564)
(The Policy on University's Management and Development)
มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว
ไปสู่ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่
ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา
และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณ ฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึก ซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถด้ านเทคโนโลยี แ ละการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์ และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก
ศาสตร์ที่ศกึ ษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ
วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์ กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ
โลกอนาคต แต่สาหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดรูปแบบของ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มใน
สิ่งที่ยั งเดินไปไม่ถึ งจุด หมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุ นความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่
ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกากับติดตามระบบการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่ความ
เป็ น “ต้นแบบ” ตามวิสั ยทั ศน์ 15 ปี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลั ย แม่ แบบที่ ดี
ของสังคม” เพราะนี่คอื สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 SSRU “KEEP” Model
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จากรูป แบบของการบริหารจัด การมหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP”

Model มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป้าหมายการพัฒ นา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้ รายละเอียดดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทางานอย่างเต็มกาลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้ มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 SSRU “SWITCH”
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ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น เอตทั ค คะอย่ า งยั่ ง ยื น (Raise the
University‘s Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงเครือ ข่า ยและท้ อ งถิ่ น (Establish
Relationship to Link Local to Network)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ขยายการยกย่ อ งระดั บ นานาชาติ (Elevate the Level of
International Recognition)
แต่ จ ากการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ งภายในและภายนอกที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
เครือข่ายและท้องถิ่น กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนใน
การพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผน
ยุท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดมีดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น เอตทั ค คะอย่ า งยั่ ง ยื น (Raise the
University‘s Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็ นยุท ธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่ก ารยกระดับ ภู มิปัญ ญาท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)
โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถสรุ ป เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด
แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจานวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ
ยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

เป้าประสงค์
9
8

จานวน
แผนงาน/ โครงการ/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ กิจกรรม
20
17
20
14
13
13

6

7

8

8

23

41

38

41
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนาด้านบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์
3.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและ
สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพืน้ ฐานแห่งความพอเพียง
2. วิจั ย สร้างนวั ต กรรม และองค์ ค วามรู้ท างธุ รกิ จ และนิ เทศศาสตร์สู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ตลอดจนการพัฒนาภูมปิ ัญญาไทยสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและ
สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ
SMEs สู่สากล
4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและธ ารงไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ
3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม
4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียน
6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ
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)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
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3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. W (Wisdom & Creativity)
: ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. H (Happiness & Loyalty)
: ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4. P (Professionalism)
: ความเป็นมืออาชีพ
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ค่า
ปี 2563
เป้าหมาย
(รอบ 11 เดือน)
ปี 2564
0.16
≥0.45

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะทีม่ ี
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ความยั่งยืน และได้รับการยอมรับ การยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ
ในระดับชาติและนานาชาติ
และ/หรือนานาชาติ(1)

ร้อยละ

7 รางวัล

0.35

0.27

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ
บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ(2)
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี(3)
1.2.3 ร้อยละอาจารย์ทมี่ ีการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์
ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือก
ประเมินด้านการสอน
1.3.1 ร้อยละนักศึกษาทีม่ ีจติ อาสา
หรือจิตสาธารณะ

ระดับ
คะแนน

4.48

4.52

4.49

4.56

≥4.60

ร้อยละ

93.83

91.53

94.80

95.39

≥91.65

ร้อยละ

-

-

-

-

≥90

ร้อยละ

-

-

-

-

≥20

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 หรือ talents

ร้อยละ

-

-

-

-

≥20

1.3.3 จานวนผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของหน่วยงานไปนาเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

-

-

N/A

-

5

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR

ร้อยละ

1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม
และสนับสนุนในการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
หรือความสามารถพิเศษ (talent)
ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

-

-

-

7.83

~ 35 ~

≥20

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์เข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการ
สอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่าง
มีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่
การประกวดในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (A)1

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการจัดการเรียนการสอนสวน
สุนันทา 4.0
(SSRU 4.0)

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์
1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตรดาเนินการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน
(SSRU NEXT)
1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึง
ประสงค์ และมีความสามารถ
พิเศษ
1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นาเสนอผลงานวิจยั ของนักศึกษา
ในระดับนานาชาติ

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ผสมผสาน (SSRU NEXT)
(A)2

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิต
อาสาหรือจิตสาธารณะ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการวิชาการ

1.3.4.1 พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ภาษา อังกฤษให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
และอัตลักษณ์สวนสุนนั ทา
โครงการนาเสนองานวิจัย (Miniconference) ของนักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ค่า
ปี 2563
เป้าหมาย
(รอบ 11 เดือน)
ปี 2564

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ
สาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ
แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือกับสถานประกอบ
การหรือเครือข่ายในการพัฒนา
หลักสูตร

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(A)3

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

โครงการบริหารหลักสูตรที่มี
คุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree) ให้เป็นทีย่ อมรับ
(Non-Degree)
และสามารถบริการวิชาการจัดหา
รายได้
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
โครงการเพิม่ ตาแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้า
สู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึน้
1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการเข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึน้ ของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การดาเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส

หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี
หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี
หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้
ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.4.1 จานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มี
คะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนน
ขึน้ ไป(4)
1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้ หมดที่
ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าระดับ 3.01

สาขาวิชา

-

-

1

51

1

ร้อยละ

100

100

100

100

≥95

1.4.4 จานวนหลักสูตรระยะสัน้
(Non-Degree)

หลักสูตร

-

-

-

-

1

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

31.68

34.00

40.40

41.84

≥30

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึน้
1.5.3 ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)

ร้อยละ

-

-

-

-

5

ร้อยละ

-

27.69

43.08

79.20

≥70

คะแนน

-

-

-

-

≥85

~ 36 ~

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ค่า
ปี 2563
เป้าหมาย
(รอบ 11 เดือน)
ปี 2564
≥90

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมี 1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนด ภารกิจให้สาเร็จ
ไว้

ร้อยละ

-

-

-

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่รองรับการ
ดาเนินการตามพันธกิจได้อย่าง
ครบถ้วนและเกิดความประหยัด
งบประมาณ

ครั้ง/ปี

-

-

-

-

≤15

ร้อยละ

-

-

-

-

≥5

บาท/คน

ร้อยละ
24.10

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพือ่ ใช้
ในการปฏิบัตติ ามภารกิจ

1.8.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ และสิง่ อานวยความ
สะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
1.8.2 ร้อยละของการประหยัด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้า
เมื่อเทียบกับปีที่ผา่ นมา
1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหา
รายได้ด้านการบริการวิชาการและ
วิจัยต่ออาจารย์ประจา(6)

869,137.77 439,589.84 267,840.67

~ 37 ~

20,000

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไก
การกากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้
มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ อาคาร ห้องเรียน
ห้องปฏิบตั ิการ และภูมิทัศน์ทเ่ี ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อม
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
และภารกิจอืน่ ๆ

โครงการกากับองค์การที่ดี

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการ
บริการวิชาการ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์
และสิง่ อานวยความสะดวกที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

คณบดี

หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี

รองคณบดีฝา่ ย
วิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ค่า
ปี 2563
เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์
ปี 2562
(รอบ 11 เดือน)
ปี 2564
74.95
55.10
≥60
2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนา
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
≥2
2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากงานวิจัย
งานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติตอ่ อาจารย์
ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

73.27

74.90

2.2.1 จานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม
งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย
หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน(7)
2.3 ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม 2.3.1 จานวนผลงานวิจยั งาน
หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน

-

-

ผลงาน

-

-

-

-

≥1

2.4.1 จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้

คน

-

-

-

55

100

2.4.2 จานวนศูนย์การเรียนรูท้ ี่เป็น
แหล่งให้คาปรึกษาแก่ประชาชนใน
ชุมชนหรือบุคคลทั่วไป
2.4.3 จานวนองค์ความรูด้ ้านศิลปะ
และวัฒนธรรมทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ ใน
ระดับนานาชาติ(8)

ศูนย์การ
เรียนรู้

1

1

1

1

1

องค์
ความรู้

-

-

-

-

≥3

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพมิ พ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.2 ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม
งานสร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

2.4 มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และ
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุม่
อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และ
ท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชา

~ 38 ~

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

โครงการส่งเสริมการตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการ
วิชาการ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่ได้
จากการวิจัย นวัตกรรมและงาน
วิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)4

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการ
วิชาการ

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนา
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ให้ได้รับการจด
อนุสิทธิบัตร สิทธิบตั ร
2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพิ่มองค์ความรูใ้ นแหล่งเรียนรู้
และประชาสัมพันธ์ให้เข้าเยี่ยมชม
2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพิ่มศูนย์การเรียนรู้

โครงการส่งเสริมการจดอนุสทิ ธิบัตร
หรือสิทธิบตั ร

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ

2.4.3.1 ส่งเสริมและเผยแพร่
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรทั่วไปได้รับรู้
2.4.3.2 ส่งเสริม สืบสานและทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ รวมถึง
ความเป็นไทย

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

โครงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ

ผลการดาเนินงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
2.4.4 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่น(9)

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจยั ที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวน
การบริการวิชาการ ที่ได้
มาตรฐาน สอดรับกับความ
ต้องการของท้องถิน่ และสังคม
2.8 อาจารย์และนักวิจัยมี
ศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานวิจยั นวัตกรรม
และการบริการวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตอ่ อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2.5.2 จานวนผลงานวิจยั นวัตกรรม
หรืองานสิทธิบัตรที่นาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
2.6.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ

ค่า
ปี 2563
หน่วยนับ ปี 2560
เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์
ปี 2561
ปี 2562
(รอบ 11 เดือน)
ปี 2564
ร้อยละ
≥80
2.4.4.1 ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุม่ อาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่น
2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดหาแหล่งทุนงานวิจัย นวัตกรรม
โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค
บาท/คน 103,486.14 430,445.35 103,486.14 85,946.81 ≥25,000 อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค
บริการ
ผลงาน

-

-

-

-

1

วารสาร

1

1

1

1

1

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนหรือการวิจัย(10)

ร้อยละ

-

-

-

-

≥90

2.8.1 จานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิด
ประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย ชุมชนและ
สังคม
1. ชุดโครงการด้านสังคมศาสตร์

ชุด
โครงการ

-

-

-

-

4

~ 39 ~

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (A)5

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดย
อาศัยเครือข่าย

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพ
วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทั้งระบบ

2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการ
โครงการพัฒนาระบบการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความ
วิชาการ
ต้องการ และเป็นประโยชน์ตอ่
ท้องถิ่นและสังคม
2.8.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
หรือนักวิจัยให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย(11)

ค่า
ปี 2563
เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์
ปี 2562 (รอบ 11 เดือน)
ปี 2564
ระดับ 4
100
≥80
3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงาน
ตามแนวทางการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
2.02
4.08
≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

ปี 2560

ปี 2561

ร้อยละ

72.73

90.91

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และสิง่ ประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติตอ่ จานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิต
พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ
กับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย(12)

ร้อยละ

-

-

ร้อยละ

-

-

-

-

≥80

3.3 ความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียน
เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ
นักศึกษาประจาปี(13)

ร้อยละ

-

-

-

-

≥70

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้า
ศึกษาต่อในสาขาวิชา

3.4.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/
นักศึกษาแลกเปลี่ยน(14)

คน

0.60

15 คน

16 คน

-

30

3.5 มหาวิทยาลัยมีการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ
และท้องถิน่

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน

ร้อยละ

100

100

100

75.00

≥80

~ 40 ~

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(U-Ranking) (A)6

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงาน
วิชาการสู่เวทีระดับชาติและ
นานาชาติ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
และท้องถิน่ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และศิลปวัฒน
ธรรม

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา/
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
ฝ่ายบริการ
การศึกษา

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือ โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
กับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อ
ภายในประเทศ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

3.5.1.2 สนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ
ของเครือข่ายและท้องถิ่น

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และศิลปวัฒน
ธรรม
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และศิลปวัฒน
ธรรม

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่าย
และท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิต
บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ท่ี
หลากหลาย และบริการให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ
3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติ

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและ
ท้องถิ่น

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดาเนิน
การจัดกิจกรรมความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่างประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างประเทศทีม่ ีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน

ร้อยละ

ปี 2560

ปี 2561

-

100

ค่า
ปี 2563
เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2562 (รอบ 11 เดือน)
ปี 2564
100
100
≥50
3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือ โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
กับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อ
ต่างประเทศ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
และเครือข่าย

~ 41 ~

ผู้กากับดูแล
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะทีม่ ี
ความยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21

1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม
และสนับสนุนในการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
หรือความสามารถพิเศษ (talent)
ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2564
≥0.45

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1)

ร้อยละ

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ
บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี(3)
1.2.3 ร้อยละอาจารย์ทมี่ ีการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือก
ประเมินด้านการสอน
1.3.1 ร้อยละนักศึกษาทีม่ ีจติ อาสา
หรือจิตสาธารณะ

ระดับ
คะแนน

≥4.60

ร้อยละ

≥91.65

ร้อยละ

≥90

ร้อยละ

≥20

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 หรือ talents

ร้อยละ

≥20

1.3.3 จานวนผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของหน่วยงานไปนาเสนอใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

5

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า

ร้อยละ

≥20

งบประมาณ
สมทบ
ภาคพิเศษ
บริหาร
-

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์เข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการ
การสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้าง
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่
การประกวดในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (A)1

20,000

โครงการจัดการเรียนการสอนสวน
สุนันทา 4.0
(SSRU 4.0)

49,170,800

2,273,750

ภาคปกติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมทบ
นิเทศ
-

ผู้กากับดูแล

1,475,000

906,000

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และศิลปวัฒน
ธรรม
ฝ่ายบริการ
การศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์
1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตรดาเนินการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน
(SSRU NEXT)
1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พงึ ประสงค์ และมีความ
สามารถพิเศษ
1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นาเสนอผลงานวิจยั ของนักศึกษา
ในระดับนานาชาติ

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ผสมผสาน (SSRU NEXT)
(A)2

-

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิต
อาสาหรือจิตสาธารณะ

200,000

-

-

-

โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
และอัตลักษณ์สวนสุนนั ทา

1,873,000

-

114,400

90,000

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และศิลปวัฒน
ธรรม

โครงการนาเสนองานวิจัย (Miniconference) ของนักศึกษา

250,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

100,000

-

-

-

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ

1.3.4.1 พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

30,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

~ 42 ~

เป้าประสงค์
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้
ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.4.1 จานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่ สาขาวิชา
มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนน
ขึน้ ไป(4)
1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้ หมด
ร้อยละ
ที่ผา่ นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าระดับ 3.01

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2564
1

≥95

1.4.4 จานวนหลักสูตรระยะสัน้
(Non-Degree)

หลักสูตร

1

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

≥30

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึน้
1.5.3 ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)

ร้อยละ

5

ร้อยละ

≥70

คะแนน

≥85

งบประมาณ
สมทบ
ภาคพิเศษ
บริหาร
-

สมทบ
นิเทศ
-

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

50,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ

100,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

โครงการเข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึน้ ของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

20,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร

400,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

20,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี
หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี
หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ
สาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ
แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือกับสถานประกอบ
การหรือเครือข่ายในการพัฒนา
หลักสูตร
1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree) ให้เป็นทีย่ อมรับ
และสามารถบริการวิชาการจัดหา
รายได้
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(A)3

100,000

โครงการบริหารหลักสูตรที่มี
คุณภาพ

100,000

-

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

130,000

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree)

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึน้
1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี โครงการประเมินคุณธรรมและความ
การดาเนินการตามเกณฑ์การ
โปร่งใส
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน

~ 43 ~

ภาคปกติ

เป้าประสงค์
1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตามทิศทางที่
กาหนดไว้

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่รองรับการ
ดาเนินการตามพันธกิจได้อย่าง
ครบถ้วนและเกิดความประหยัด
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่
รับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้สาเร็จ

1.8.1 จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ และสิง่ อานวย
ความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
1.8.2 ร้อยละของการประหยัด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและ
น้าเมื่อเทียบกับปีที่ผา่ นมา
1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหาร 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหา
จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพือ่ ใช้ รายได้ด้านการบริการวิชาการและ
ในการปฏิบัตติ ามภารกิจ
วิจัยต่ออาจารย์ประจา(6)

ร้อยละ

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2564
≥90

ครั้ง/ปี

≤15

ร้อยละ

≥5

บาท/คน

20,000

หน่วยนับ

แผนงาน/ กลยุทธ์
1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไก
การกากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุน่
และคล่องตัว
1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ อาคาร ห้องเรียน
ห้องปฏิบตั ิการ และภูมิทัศน์ทเ่ี ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อม
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
และภารกิจอืน่ ๆ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกากับองค์การที่ดี

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์
และสิง่ อานวยความสะดวกที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ โครงการจัดหารายได้ด้วยการ
จัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ บริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ

~ 44 ~

ภาคปกติ
30,104,800

งบประมาณ
สมทบ
ภาคพิเศษ
บริหาร
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมทบ
นิเทศ
-

ผู้กากับดูแล
คณบดี

หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี

200,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี

-

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการ
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพมิ พ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ตี ีพมิ พ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2564
≥55

2.2 ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม
งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการ
ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์และ
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้

2.2.1 จานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม
งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลด
รายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและ
ชุมชนให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน(7)
2.3.1 จานวนผลงานวิจยั งาน
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน

≥2

ผลงาน

1

คน

100

เป้าประสงค์

2.3 ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ และบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิน่
ให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ตามศาสตร์พระราชา

2.4.1 จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่ง
เรียนรู้

2.4.4 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่น(9)

ร้อยละ

≥80

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจยั ที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตอ่ อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บาท/คน

≥25,000

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนา
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากงานวิจัย
งานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน

สมทบ
นิเทศ
-

ผู้กากับดูแล
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ

โครงการส่งเสริมการตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

250,000

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่ได้จาก
การวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)4

100,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ

20,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

30,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (A)5

-

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดย
อาศัยเครือข่าย

350,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนา โครงการส่งเสริมการจดอนุสทิ ธิบัตร
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน หรือสิทธิบตั ร
สร้างสรรค์ให้ได้รับการจด
อนุสิทธิบัตร สิทธิบตั ร
2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพิ่มองค์ความรูใ้ นแหล่งเรียนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าเยีย่ มชม
2.4.4.1 ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุม่ อาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่น
2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดหาแหล่งทุนงานวิจัย นวัตกรรม
โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค
อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค
บริการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมทบ
บริหาร
-

ภาค
พิเศษ
-

~ 45 ~

ภาคปกติ

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2564

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

2.5.2 จานวนผลงานวิจยั นวัตกรรม
หรืองานสิทธิบัตรที่นาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ
บริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน
สอดรับกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม

2.6.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ

วารสาร

1

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย(10)

ร้อยละ

≥90

2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน
2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเป็นประโยชน์ตอ่
ท้องถิ่นและสังคม

โครงการ/กิจกรรม

สมทบ
บริหาร
-

สมทบ
นิเทศ
-

ผู้กากับดูแล

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

-

ภาค
พิเศษ
-

โครงการยกระดับคุณภาพวารสาร
วิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพทั้ง
ระบบ
โครงการพัฒนาระบบการบริการ
วิชาการ

100,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

150,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

~ 46 ~

ภาคปกติ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการวิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ เป้าหมาย
ปี 2564

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

สมทบ
บริหาร
-

สมทบ
นิเทศ
-

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ

≥80

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตาม
แนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(U-Ranking) (A)6

20000

ภาค
พิเศษ
-

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอ่
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิต
พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ
กับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย(12)

ร้อยละ

≥3.50

3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงาน
วิชาการสู่เวทีระดับชาติและ
นานาชาติ

20,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ร้อยละ

≥80

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
และท้องถิน่ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

50,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

3.3 ความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียน
เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา
ประจาปี(13)

ร้อยละ

≥70

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

330,000

-

-

-

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้า
ศึกษาต่อในสาขาวิชา

3.4.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/
นักศึกษาแลกเปลี่ยน(14)

คน

30

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิต
บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ท่ี
หลากหลาย และบริการให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ
3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติ

4,400,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดีดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา/
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
ฝ่ายบริการ
การศึกษา

3.5 มหาวิทยาลัยมีการดาเนิน
การจัดกิจกรรมความร่วมมือ
กับเครือข่ายในประเทศและ
ท้องถิ่น

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ
ในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

≥80

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศ

30,000

-

-

-

-

-

-

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ
ต่างประเทศทีม่ ีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและ
ท้องถิ่น
โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ

30,000

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดาเนิน
การจัดกิจกรรมความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่างประเทศ

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
3.5.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย
และท้องถิน่
3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและเครือข่าย

300,000

-

-

-

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการวิชาการ

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย(11)

ร้อยละ

≥50

~ 47 ~

ภาคปกติ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั
และบริการ
วิชาการ
ฝ่ายพัฒนา
งานวิจยั และ
บริการวิชาการ

ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะวิทยาการจัดการ ใน
เรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่ อ ปรั บ กระบวนการและกลไกการบริ ห ารจั ด การให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ
2. มี ก ลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารจั ด ท า
แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
3. กาหนดเครื่องชี้วัดผลสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินการ
เพื่ อให้บ รรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์
และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจั ด เวที ส ร้า งความเข้า ใจในภารกิ จ
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
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สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ผลั ก ดั น ระบบงบประมาณ และการพั ฒ นาสมรรถภาพบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3 ส่งเสริมให้ ส าขาวิชาต่างๆ ของคณะวิท ยาการจัดการ จัดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว
องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในคณะวิทยาการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อ น
งานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับ สนุนการจัด ท าแผนงาน/โครงการในลัก ษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ
เช่น
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(9) แผนพัฒนาบุคลากร
(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(12) แผนการจัดการความรู้
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
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(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่
การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดาเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง
ต่อยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒ นา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย
เทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ มากที่จะผลักดันการทางาน
ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น
เจ้ าของและมี ส่ ว นร่ว ม รวมทั้ งต้ อ งอาศั ย กระบวนการและกลไกการผนึ ก ก าลั งในหลายมิ ติ ในการ
ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ
มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ให้
ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ ร วบรวมพลั ง ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ ายทอดแผนยุท ธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติก าร โดยนากลยุ ท ธ์และแนวทางการ
ดาเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ป สาขาวิ ช าและระดั บ บุ ค คลในการขั บ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทางานเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่ างหน่ ว ยงานภายในคณะวิ ท ยาการจั ด การ ในการขั บ เคลื่ อ น
แผนงาน/ โครงการของแต่ล ะหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ ข้อมูล
เผยแพร่ขอ้ มูล และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน คณะวิทยาการจัดการ
แล้ว คณะวิทยาการจัดการ จะต้องวางระบบที่จะวัดความสาเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ
จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ
ที่เกิ ด ขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับ ผิ ด ชอบพิ จารณาหาแนวทางแก้ ไขต่อ ไป การติด ตามและประเมิน ผลที่ มี
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ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
บริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม
ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุง กระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า
และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ รวมถึงการจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับ สาขาวิชา เพื่อ
เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุท ธศาสตร์สู่
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

~ 51 ~

ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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คาสั่งคณะวิทยาการจัดการ
ที่ ๒๖๗/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
...............................................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๔) เพื่อเป็นแผนชี้นาในการกาหนดยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี แปลงไปสู่การปฏิบัติในแผนระยะ ๕ ปี
และแต่ละปีต่อไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมโลกในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิท ยาลัย จึงต้องมีก ารทบทวนเป้าประสงค์ แผนงาน/กลยุ ท ธ์
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับคณะวิทยาการ
จัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝา่ ยแผนงานและประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
๓. รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๕. รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
๖. รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๗. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
๘. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๙. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
กรรมการ
๑๐. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์
กรรมการ
๑๑. หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด
กรรมการ
๑๒. หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
กรรมการ
๑๓. หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
๑๔. หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
กรรมการ
๑๕. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
กรรมการ
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๑๖. หัวหน้าแขนงวิชาการประกอบธุรกิจ
กรรมการ
๑๗. หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการ
๑๘. หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กรรมการ
๑๙. หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
กรรมการ
๒๐. หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์
กรรมการ
๒๑. หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กรรมการ
๒๒. หัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
กรรมการ
๒๓. หัวหน้าแขนงวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
กรรมการ
๒๔. หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจทิ ัล
กรรมการ
๒๕. หัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการ
๒๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๒๗. หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
กรรมการ
๒๘. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
กรรมการ
๒๙. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
๓๐. หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
๓๑. หัวหน้าฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
กรรมการ
๓๒. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
๓๓. บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
๔. นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
๕. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สัง่ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
คณะวิท ยาการจัดการ ได้สารวจความคิดเห็นจากผู้บ ริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
หน่ ว ยงานจานวน 30 คน เป็ น ผู้ ป ระเมิ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งาน ของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยการให้น้าหนักความสาคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จานวน 10
ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มคี วามสาคัญ 10 ลาดับแรกในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 13 ประเด็น ค่าน้าหนักคะแนนความสาคัญ
ของประเด็น 9 ลาดับ มีดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
S1
347
มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัติงานดีข้นึ กว่าปีที่ผา่ นมา
- แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน สอดคล้อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ท าให้ก ารขับ เคลื่อ น
ยุทธศาสตร์คล่องตัว
S2
168
อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามช านาญเฉพาะทางอาจารย์ มี ค วาม
เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุ ณ วุฒิ ท างการศึกษาระดับปริญ ญาเอก ที่จบการศึก ษาทั้งใน
และต่ า งประเทศ ซึ่ งมี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์แ ขนงต่ างๆ ที่ มี ก าร
จัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
S3

98

ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
- ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มี วิ สั ย ทั ศ น์ ท้ า ทายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยไปสู่ความสาเร็จได้
- มีทีมผู้บ ริหารรับ ผิดชอบร่วมกั นผลัก ดั นการดาเนินงานของมหาวิท ยาลั ย
อย่างจริงจัง ทาให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ

S4

44

บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
รวมทั้ งมี ก ารท างานร่วมกั น เป็ นที ม อย่างชัด เจน ส่งผลให้ ก ารปฏิบั ติ งานของ
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ลาดับ

คะแนน

S5

23

S6

22

S7

21

S8

18

ประเด็นจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยดีข้ึน
- บุค ลากรปฏิบั ติงานด้ วยใจรัก และทุ่ มเทอย่างเต็ม ความสามารถ ส่งผลให้
ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
มหาวิ ท ยาลั ย มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ภาพลั ก ษณ์ และเอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่
สะท้อน ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดี
ขององค์การ ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ จดจาง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิด
ความร่ ว มมื อ จากองค์ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอก ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด ขายของ
มหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่สาคัญ
- มีกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์
นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึ กษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมี
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีข้นึ
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มโี อกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทาให้
เกิดกาลังใจในการปฏิบัติงาน
มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงาน
- หลักสูตรหลากหลาย
- มี ร ะบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน (Knowledge Management
Blended Learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทาง
รายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มที่ และมีความสุข
มีระบบการดาเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี
- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดาเนินงานด้านการวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคม ทาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการ
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ลาดับ

S10

คะแนน

13

ประเด็นจุดแข็ง
วิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน
- มีการดาเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนและท้องถิ่น
- มี ร ะบบ และกลไกในการพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ดี มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้มีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
มหาวิท ยาลั ย ส่ งเสริม และสนับ สนุ นความร่วมมือ ทางวิชาการกั บ หน่ วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
- ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาได้ เข้าร่ วมแข่ งขัน ในเวที
ระดับชาติและนานาชาติเป็นจานวนมาก
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน

2. ประเด็ น จุ ด อ่ อ น (Weaknesses : W) ทั้ ง หมด 8 ประเด็ น ค่ า น้ าหนั ก คะแนน
ความสาคัญของประเด็น 8 ลาดับ มีดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นจุดอ่อน
W1
188
การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้ จากัด
- หลักสูตรนานาชาติมีจานวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยัง
ไม่พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ ทาให้ยากต่อการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ
- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับ
นานาชาติยังมีนอ้ ย
W2
166
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามี
ทักษะภาวะผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
W3
135
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มนี ้อย
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติ
ยังมีจานวนน้อย
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ลาดับ

คะแนน

W4

47

W5

22

W6

21

W7

20

W8

14

ประเด็นจุดอ่อน
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI SCOPUS และ
ISI มีน้อยมาก
สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่
สามารถบริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อง
ใช้คา่ ใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง
คุ ณ ภาพอาจารย์ ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและมี อ าจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ประสบการณ์เกษียณอายุไป
- อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจานวน
น้อยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา
- มหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานที่จะครบ
วาระต้องเกษียณอายุราชการเป็นจานวนมาก
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย
ทาให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การน าผลงานวิจั ย ไปสู่ ก ารจดสิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต รและทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน
สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่
สามารถบริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อง
ใช้คา่ ใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง
บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
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3. ประเด็ น โอกาส (Opportunities : O) ทั้ งหมด 19 ประเด็น ค่าน้าหนัก คะแนนความ
สาคัญของประเด็น 10 ลาดับ มีดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นโอกาส
O1
82
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้ บบ E-learning
- เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ตอบสนองต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน และการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจากัด
- เทคโนโลยี ข องโลกที่ เปลี่ ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ว ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรต้ อ ง
ปรับ ตั ว สู ง เกิ ด การบู รณาการความรู้ ใหม่ ต้ อ งขวนขวายพั ฒ นาตนเองอย่ าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
O2
50
การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสใน
การติ ด ต่ อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ความรู้ เกิ ด ความร่วมมื อ ทางวิชาการ เช่ น การ
จัดการเรียนการสอน การทาวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น
O3
26
เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เท คโนโลยี ก ารสื่ อ สาร On-line ท าให้ ส ามารถส่ ง ข่ า วสาร และการ
ประชาสัมพันธ์สหู่ น่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ ย นแปลงตามเทคโนโลยีที่ ทั น สมั ย ขึ้น ช่วยลดความซับ ซ้ อ น และ
ขั้ น ตอนในการท างาน ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรท างานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
O4
15
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้อง
กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็น
สาขาที่ขาดแคลน
O5
15
ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน
วิจั ย ที่ รั ฐ บาลสนั บ สนุ น ผ่ านสถาบั น /หน่ วยงานส่ งเสริม การวิ จั ย (เช่ น สวทช.
สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย
- ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ เ อื้ อ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย
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ลาดับ
O6
O7
O8
O9

คะแนน
9
9
6
5

O10

5

ประเด็นโอกาส
เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
มีความสามารถในการดาเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทาให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่
มีคา่ ใช้จ่ายต่ากว่า

4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 18 ประเด็น ค่าน้าหนักคะแนนความ สาคัญ
ของประเด็น 10 ลาดับ มีดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นภัยคุกคาม
T1
93
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้หน่วยงาน
ประสบกับปัญ หาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับ
หลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้
เป็ น ที่ รู้จั ก อย่ างกว้างขวางมากยิ่ งขึ้ น เกิ ด ภาวะการแข่งขัน ทางการศึ ก ษาสู ง และ
หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกั บมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
ทาให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บ ริโภคมีท างเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่
หนึ่งในตัวเลือก

~ 62 ~

ลาดับ คะแนน
ประเด็นภัยคุกคาม
T2
79
แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิด
ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
T3
76
งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจากัดทาให้เกิดการพัฒนาที่
ล่าช้าขาดความทันสมัย
- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
จึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์
T4
23
ค่านิยมและความต้องการของนัก ศึ กษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
T5
18
สภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่ ต กต่ าส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ป กครองในการเลื อ ก
สถานศึกษาให้ผู้เรียน
T6
9
กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การด าเนิ น งานและการแจ้ งก าหนดการต่ างๆ ของ สกอ. มี ก ารเปลี่ย นแปลง
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐ
ไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การด าเนิ น งานและการแจ้ งก าหนดการต่ า งๆ ของ สกอ. มี ก ารเปลี่ย นแปลง
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
T7
8
มี ค วามเสี่ ย งด้ านกระแสไฟฟ้ า ไฟฟ้ า ดั บ บ่ อ ย ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ
T8
8
ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทาให้เกิดค่านิยมที่
แตกต่างมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
T8
8
ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก
ขึน้ จึงสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
T9
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจานวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ทาให้สูญเสีย
โอกาสความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
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ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ
การวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้โปรแกรม Excel ของที่
ปรึกษาจากจุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลั ย มาช่วยหาตาแหน่งยุท ธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน
SWOT และหาตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิกวิกฤต
ให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้
2.3.1. ตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน
ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความ
คิดเห็น ของผูบ้ ริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และหัวหน้าฝ่ายงาน จานวน 31
คน ปรากฏผลว่า คณะวิทยาการจัดการ อยู่ในตาแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้ภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน
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2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับ
ในการมุง่ มั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = เร่งดาเนินการด่วน ดังนี้
1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้ จากัด (ระดับ 4)
2. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 4)
3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มนี ้อย (ระดับ 4)
คณะวิทยาการจัดการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุง่ มั่น
ปรับปรุง (ระดับ 3) = เร่งดาเนินการ (ระดับ 4) = เร่งดาเนินการด่วน (ระดับ 5) = เร่งดาเนินการด่วน
ที่สุดดังนี้
1. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (ระดับ 5)
2. แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง
อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น (ระดับ 4)
3. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า (ระดับ 4)
จากการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้
เป็นให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม คณะวิทยาการจัดการสามารถปรับตาแหน่งยุทธศาสตร์ไป
อยู่ตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุง
~ 65 ~

ภาคผนวก 3
ประมวลภาพกิจกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ภาคผนวก 4
รายงานการประชุม
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ
.....................................................
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี
บุตรบารุง
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา กาญจโนภาส
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์
พจนจารุวิทย์
6. อาจารย์ ดร.กฤษณะ
เชือ้ ชัยนาท
7. นางสาวพจนา
พัดใย
8. นางสาวอัจฉรา
สีลาดเลา
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(ประธานในที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องการทบทวนตัวชี้วัดในแผนยุท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560- 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัด ท า
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน กาหนดให้ทุก
หน่วยงานทบทวนตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย และให้หน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารย่ อ ยแต่ ล ะฝ่ า ยงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุ ท ธศาสตร์ข อง
มหาวิทยาลัย 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 2. สร้างผลงาน
วิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่ นอย่างยั่งยืน และ 3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย
การยกย่องระดับนานาชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ดั งนั้น จึงให้ แต่ ล ะฝ่ ายงานของคณะวิท ยาการจัดการ ดาเนิ นการพิ จารณาทบทวน
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณที่จะใช้ในการ
ด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เจ้ า ภาพหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ หารื อ พิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และดาเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

นางสาวอัจฉรา สีลาดเลา
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบารุง
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

~ 72 ~

