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ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน 

 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ตั้ง 

 เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   

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

 

คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึน้ในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ  

คณะท างานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน คอื อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสน

ทวีสุข และอาจารย์อภิชาต ก าภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์

เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ 

กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี  เป็น

หัวหนา้คณะท างานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

 ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา

ก่อน หลักจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาการ

จัดการทั่วไป และในวันที่  17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชา

วิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ 

1. ภาควิชาการเงนิและการบัญชี 

2. ภาควิชาการตลาด 

3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 

5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญา

ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสาย

อุตสาหกรรมบริการ 

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

ต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งใน

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
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 ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ

ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ

จัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศกึษา 2543 มี

โปรแกรมวิชาเพิ่มขึน้อีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม

วิชาการบัญชี 

 ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน 

และในส่วนของคณะวทิยาการจัดการ มีโครงสรา้งองค์กรใหมด่ังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จ านวน 2 โปรแกรมวิชา 

-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 

-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

2. ส านักงานคณบดี 

 ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการ

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

หลักสูตรได้ 3 หลักสูตร ได้แก่   

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ

ธุรกิจบริการ และการประกอบการธุรกิจ 

  2.  หลักสูตรการบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 

  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การ

โฆษณา วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง การภาพยนตร์สื่อสารการแสดง   

ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นจ านวน 2 สาขาวิชาได้แก่ 

สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพรภ่าพผา่นสื่อผสมสมัยใหม่ 

ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตร

บริหารธุรกิจ มีจ านวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 8 

สาขาวิชา รวมทั้งสิน้ 17 สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจ านวน 8 

หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  

  1) แขนงวชิาวิทยุกระจายเสียง 

  2) แขนงวชิาวิทยุโทรทัศน์ 

  3) แขนงวชิาวารสารสนเทศ 
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  4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

  5) แขนงวชิาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

  6) แขนงวชิาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 

  7) แขนงวิชาการสื่อสารผา่นสื่อใหม่ 

  8) แขนงวชิาภาพยนตร์ 

 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จ านวน 3 หลักสูตร 

จากเดิมมีจ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ มี 6 แขนงวชิา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

   2) แขนงวชิาการตลาด 

   3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 

   6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

 และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชี

บัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศ

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

   1) แขนงวชิาวารสารศาสตร ์

   2) แขนงวทิยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองคก์ร 

   4) แขนงวชิาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

   5) แขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิทิัล 

 โดยสรุปคณะวทิยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

   2) แขนงวชิาการตลาด 

   3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 
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   6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  4. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

  5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวชิา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาวารสารศาสตร ์

   2) แขนงวทิยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองคก์ร 

   4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

   5) แขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิทิัล 

 

 ปัจจุบันคณะวทิยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 34 ปี มีคณบดีบริหารงานจ านวน  8  ท่าน คือ 

1.  อาจารย์เปรมจิตต ์ สระวาลี  (หัวหนา้คณะวชิา)   พ.ศ. 2530 – 2533 

2.  อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน  (หัวหนา้คณะวชิา)   พ.ศ. 2533 – 2536 

3.  รองศาสตราจารย์อุไร  ถาวรายุศม์ (หัวหนา้คณะวชิา)   พ.ศ. 2536 – 2538  

     (คณบดีโดยต าแหน่ง) พ.ศ. 2538 – 2539  

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ขาวลาภ  (คณบดี)       พ.ศ. 2539 – 2542 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ (คณบดี)       พ.ศ. 2542 – 2546 

6.  อาจารย์ทรงศักดิ์  พิรยิะกฤติ  (คณบดี)       พ.ศ. 2546 – 2549 

     ผูช่้วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวิศพริิยะกฤติ  (คณบดี) พ.ศ. 2549 – 2552  

(เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 

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

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจทีองรัตนา (คณบดี) พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 
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1.2 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าส านักงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา 

บรหิารธุรกิจ 

หัวหน้าฝ่าย 

  บรหิารงานทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่าย 

บรกิารการศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและบรกิาร

วิชาการ

หัวหน้าฝ่ายคลงั 

และพัสด ุ

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด 

หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

หัวหน้าแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

หัวหน้าแขนงวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ 

หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

องค์กร 

หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

หัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 

หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์ 

หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่ายวิทยุ

โทรทัศน์และ

วิทยุกระจายเสียง 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายบรหิาร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

 
รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

   1.2 งานประชาสัมพันธ์ 

   1.3 งาน IT/ โสตฯ 

   1.4 งานอาคารและสถานที่ 

   1.5 งานบุคลากร 

    
2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 

   2 .1 งาน ก าร เงิน  บั ญ ชี  แล ะ

งบประมาณ 

   1.2 งานพัสดุ 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 

   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

   1.2 งานหลักสูตรและการสอน 

   1.3 งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

   1.4 งานการรับนักศึกษาต่อ 

   1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และสหกิจศกึษา 

    

1 . ฝ่ าย แผน งาน และป ระ กั น

คุณภาพ 

   1.1 ง า น วิ เค ร า ะ ห์ แ ผ น ง า น /

งบประมาณ 

   1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

   1.3 งานประกันคุณภาพ 

    

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวชิาการ 

   1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 

   1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

   1 .3  ง า น ผ ลิ ต ว า ร ส า ร 

วิชาการ 

   1.4 งานบริการวิชาการแก่

สังคม 

   1.5 งานศู น ย์ก าร เรียน รู้

ชุมชน 

   1.6 งาน U - Ranking 

 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

   1.1 งานกิจการนักศึกษา 

   1.2 งานบริหารงานและ 

สวัสดิภาพ 

   1.3  งานแนะแนวและทุ น 

การศึกษา 

   1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

    

3. ฝ่ายวทิยุโทรทัศน์และวิทยุ 

   กระจายเสียง 

   3.1 งานวิทยุโทรทัศน์ 

    

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

 
 

ภาพที่ 3 ข้อมูลกลุ่มสาขาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561 

  

 จากภาพที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงสาขาวิชาการตลาด 2. แขนงสาขาวิชาการเงิน

การธนาคาร 3. แขนงสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. แขนงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  

5. แขนงสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 6. แขนงสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 

35.24 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี  คิดเป็นร้อยละ 5.90 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 

5.90 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90  และหลักสูตร

นิเทศ ศาสตรบัณฑิต จ านวน 8 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง 2. 

แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

4. แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 6. แขนงวิชาวารสารสนเทศ 7. แขนงวิชาภาพ 

เคลื่อนไหวและสื่อผสม 8. แขนงวิชาการสื่อสารผา่นสื่อใหม่ คิดเป็นรอ้ยละ 47.06  
 

 

 

 

35.24%

47.06%

5.9%
5.9% 5.9%

กลุ่มวิชาทีเ่ปิดสอน

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร)์
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ภาพที่ 4 ข้อมูลกลุ่มสาขาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2562 

  

 จากภาพที่ 4 ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการตลาด 2. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

3. แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 5. แขนงวิชาการ

ประกอบการธุรกิจ 6. แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 35.24 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

จ านวน 1 สาขาวิชา คอื สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ จ านวน 

1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90  และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 แขนง

วิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อดิจิทัล 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

องค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวารสาร คิดเป็นรอ้ยละ 47.06  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.24%

47.06%

5.9%
5.9% 5.9%

กลุ่มวิชาทีเ่ปิดสอน

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร)์
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ภาพที่ 5 ข้อมูลกลุ่มสาขาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2563 

  

 จากภาพที่ 5 ปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการตลาด 2. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

3. แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 5. แขนงวิชาการ

ประกอบการธุรกิจ 6. แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 35.24 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

จ านวน 1 สาขาวิชา คอื สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ จ านวน 

1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90  และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 แขนง

วิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการสื่อดิจิทัล 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

องค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวารสาร คิดเป็นรอ้ยละ 47.06  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.24%

47.06%

5.9%
5.9% 5.9%

กลุ่มวิชาทีเ่ปิดสอน

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร)์



 

 

~ 10 ~ 

 

1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 
จ านวนนักศกึษา 

 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

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

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

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

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

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

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

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

7.สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 289 104 42 435 271 99 47 417 241 97 - 338 

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 207 - - 207 199 - - 199 189 - - 189 

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

10.แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 159 - - 159 189 - - 189 195 - - 195 

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และ

การสื่อสารองค์กร 

237 - 18 255 307 - 6 313 330 - - 330 

12 .แขนงวิชาการโฆษณ าและการ

สื่อสารการตลาด 

211 - 28 239 254 - 11 265 315 - 3 318 

13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ 

393 - 142 535 421 - 30 451 402 - 46 448 

15.แขนงวชิาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 545 - 214 759 624 - 202 826 690 - 168 858 

รวมท้ังสิ้น 4,694 599 785 6,078 5,027 515 544 6,086 5,395 548 463 6,406 

 
แหล่งที่มา : เว็บไซตก์องบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 

2562 

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

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

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

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

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

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

7.สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 153 17 20 190 90 42 - 132 52 

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 74 - - 74 45 - - 45 36 

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

10.แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 70 - - 70 41 - - 41 37 

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการ

สื่อสารองคก์ร 

62 - 13 75 45 - 6 51 54 

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสาร

การตลาด 

70 -  17 87 39 - 21 60 20 

13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ 

177 - 55 232 113 - 62 175 48 

14.สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 207 - 59 266 120 - 72 192 65 

รวมทั้งสิ้น 2,073 105 244 2,422 1,209 144 246 1,599 855 

 
แหล่งที่มา : เว็บไซตก์องบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 

การมีงานท า 91.53 94.80 95.00 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้ันต่ าของ ก.พ. 100 100 100 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.52 4.49 4.56 
 

  1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์ 60 36 58 46 61 48 

รวมทั้งสิ้น 60 36 58 46 61 48 
 

 1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 26 2 1 

รวมทั้งสิ้น 26 2 1 

 

 1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 6 5 5 

รวมทั้งสิ้น 6 5 5 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

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

บริหารธุรกิจ  15 16 - 23 15 16  - 31 15 16  - 31 

นิเทศศาสตร ์ 2 2 - 4 - 2  - 2 - 2  - 2 

อื่นๆ - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 17 17 - 34 15 18 - 33 15 18 - 33 
 

หมายเหตุ : วุฒิการศกึษาต่ ากว่าปริญญาตร ีจ านวน 1 คน 

 

 

  สายวิชาการ 

หลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

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

บริหารธุรกิจ 40 21 3 64 36 24 3 63 32 24 5 61 

นิเทศศาสตร ์ 25 9 - 34 27 9 1 37 25 10 2 37 

รวมทั้งสิ้น 65 30 3 98 62 33 4 100 57 34 7 98 
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หน่วยงานเขา้รับฟังการประชุมสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับประมาณการรายรับ 

หน่วยงานจดัท าประมาณการรายรับประจ าปี (เงินนอกงบประมาณ) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564 

หน่วยงานเขา้ร่วมรับฟังการจดัประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และกรอบวงเงินการจดัสรรงบประมาณรายจา่ย  

(เงินนอกงบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสาขาวิชาและฝ่ายงานตา่งๆ 

 

หน่วยงานจดัท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการดา้นตา่งๆ 

หน่วยงานน าเสนอแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบตัิการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 

หน่วยงานน าข้อเสนอแนะทีไ่ดจ้ากคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์        

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ก.ย.2563 

ก.ย.2563 

หน่วยงานเสนอค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  

และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มิ.ย.63 

ก.ย.2563 

ก.ค.2563 

ส.ค.2563 

ส.ค.2563 

ส.ค. 2563 

1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

  

หน่วยงานเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

หน่วยงานก าหนดช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอ้มแผนปฏิบัติการด้านตา่งๆ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

30 ก.ย. 2563 

ก.ย.-ต.ค.2563 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

 2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้หลักการ

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

คณะ 

วิทยาการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ

ต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติ 

งานไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะ

ในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรอืไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีคา่นิยมร่วมหรอืไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

 2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (Threats) ของคณะวิทยาการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ 

PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี ้

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองที่มผีลกระทบกับคณะวทิยาการจัดการ 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ  

คณะวทิยาการจัดการ 

o S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อคณะวิทยาการจัดการ 
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o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 

คณะวทิยาการจัดการ 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับ

หน่วยงานจ านวน 30 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  ของคณะ

วิทยาการจัดการ โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จ านวน 10 

ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะดา้น ดังนี้  

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 13 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ

ของประเด็น 9 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 347 มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

  - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

  - ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

  - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรค์ล่องตัว 

S2 168 อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทางอาจารย์มีความ

เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการ

จัดการเรยีนการสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

 

S3 98     ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

  - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จได้ 

  - มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

อย่างจริงจัง ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S4 44 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

  - บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

รวมทั้งมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

S5 23 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทาง

ศลิปวัฒนธรรม  

  - มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่

สะท้อน ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดี

ขององค์การ ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิด

ความร่วมมือจากองค์การทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของ

มหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

  - เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน 

  - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ส าคัญ 

  - มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

S6 22 มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

  - ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมี

การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

  - เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้มโีอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้

เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

S7 21 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน 

  - หลักสูตรหลากหลาย 

  - มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management 

Blended Learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทาง

รายวิชาศกึษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S8 18 มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 

  - มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคม ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการ

วิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

  - มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อใหเ้กิดประโยชน์กับนักศกึษาที่ชัดเจน 

  - มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนและท้องถิ่น 

  - มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ดี มี

ประสิทธิภาพส่งผลใหม้ีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

S10 13 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกทั้งในและตา่งประเทศ 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

 - มีความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้

เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

 
 
2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้ งหมด 8  ประเด็น  ค่ าน้ าหนักคะแนน

ความส าคัญของประเด็น 7 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 188 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด 

  - หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยัง

ไม่พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ ท าให้ยากต่อการแข่งขันในระดับ

นานาชาติ 

  - เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ

บริหารงบประมาณแผ่นดนิ 

  - การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับ

นานาชาติยังมีนอ้ย 

W2 166 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W3 135 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย 

  - ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติ

ยังมีจ านวนน้อย 

  - ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ 

ISI มีน้อยมาก 

W4 47 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

  - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อง

ใช้คา่ใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W5 22 คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ

ประสบการณเ์กษียณอายุไป 

  - อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวน

น้อยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานที่จะครบ

วาระต้องเกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมาก 

W6 21 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

  - การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย 

ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

  - การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

W8 14 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

  - บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

  - บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
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 3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)  ทั้งหมด 19 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความ 

ส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 82 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E-learning 

  - เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่

หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด 

  - เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้อง

ปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

O2 50 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสใน

การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การ

จัดการเรยีนการสอน การท าวิจัยและบริการวชิาการได้มากขึ้น 

O3 26 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

  - เทคโนโลยีการสื่ อสาร On-line ท าให้สามารถส่ งข่าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  - การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และ

ขั้นตอนในการท างาน ส่ งผลให้บุคลากรท างานได้อย่ างรวด เร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

O4 15 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  - รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้อง

กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

  - รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็น

สาขาที่ขาดแคลน 

O5 15 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

  - ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน

วิจัยที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. 

สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 

  - ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เอื้อในการผลักดันให้ เกิดงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O6 9 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

O7 9 มีความสามารถในการด าเนินงานเชิงรุกและสร้างเครอืข่าย 

O8 6 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

O9 5 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผล

ให้บุคลากรมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

O10 5 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่

มีคา่ใช้จ่ายต่ ากว่า 

 

 4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 18 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความ 

ส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 93 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

  - สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในทุกมิติ 

  - สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

  - การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับ

หลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ

หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

  - การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

  - การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

  - มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 

ท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่

หนึ่งในตัวเลือก 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T2 79 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T3 76 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

  - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่

ล่าช้าขาดความทันสมัย 

  - ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย

จงึเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T4 23 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

T5 18 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

T6 9 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

  - การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

  - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐ

ไม่ต่อเนื่องสง่ผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

  - การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

T7 8 มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล

สารสนเทศ 

T8 8 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศกึษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่

แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 

T8 8 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก

ขึน้ จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T9 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจ านวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ท าให้สูญเสีย

โอกาสความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอก 

 
 
 
 



 

 

~ 23 ~ 

 

ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้โปรแกรม Excel ของที่

ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน  

SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิก

วิกฤต ให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความ

คิดเห็น ของผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และหัวหน้าฝ่ายงาน จ านวน  

31 คน ปรากฏผลว่า คณะวทิยาการจัดการ อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้ภาพที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ต าแหน่งยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 คณะวทิยาการจัดการ ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับ

ในการมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = เร่งด าเนินการด่วน ดังนี้ 

 1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด (ระดับ 4) 

 2. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 4) 

 3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย (ระดับ 4) 

 คณะวทิยาการจัดการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุง่มั่น

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

ที่สุดดังนี้ 

 1. สถาบันการศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมกีารแขง่ขันกันมากขึ้น (ระดับ 5) 

 2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น (ระดับ 4) 

 3. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า (ระดับ 4) 

 จากการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้

เป็นให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม คณะวิทยาการจัดการสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์

ไปอยู่ต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ต าแหน่งยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุงแล้ว 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

หมายเหตุ : แมแ่บบท่ีดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเร่ือง

ตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ท าดี พูดดี แต่ง

กายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผูบ้ริหารเก่ง

และดี รับผิดชอบต่อสังคม ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภบิาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สรา้งสรรค์ 

และน าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมรีูปแบบการน าเสนอที่ดี 

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนอง

สังคม และน าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมรีูปแบบการน าเสนอที่ดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” มี

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมคีรูที่เป็นต้นแบบใน

การคิดดีและท าดี 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณ ฑิ ตที่ เน้ น อ งค์ ค วามรู้ เป็ น เอตทั คค ะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based 

on Suan Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่ เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่

ยกย่องและช่ืนชมของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services 

and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา 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) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

  



 

 

~ 27 ~ 

 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มใน

สิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ 

ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความ

เป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดี 

ของสังคม” เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่

ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (Establish 

Relationship to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  (Elevate the Level of 

International Recognition) 

แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง

เครอืข่ายและท้องถิ่น กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนใน

การพัฒนาทันกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใชข้ับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นเอตทัคคะอย่างยั่ งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  

  

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 20 17 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

8 14 13 13 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการ 

ยกย่องระดับนานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมทั้งสิ้น 23 41 38 41 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะวทิยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันน าด้านบริหารจัดการและนเิทศศาสตร์ 

3.2 พันธกิจ (Mission)  

 1. ผลิตบัณฑติบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและ

สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมคีวามสุขบนพืน้ฐานแห่งความพอเพียง

  

 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

ตลอดจนการพัฒนาภูมปิัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและ

สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ 

SMEs สู่สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและธ ารงไว้ซึ่ งชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตรยิ์ 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

  1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  

 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

 3. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม  

 4. วิจัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู้  

 5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน  

 6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

3.4 เสาหลัก (Pillar)  

  1. ทุนความรู้  (Knowledge Capita) 

  2. คุณธรรม  (Morality) 

  3. เครือข่าย  ( Partnership)  

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

3.5 วัฒนธรรม (Culture)  

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื 

 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
ปี 2563 

 (รอบ 11 เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.1 มหาวิทยาลยัเอตทัคคะทีม่ี

ความยั่งยืน และได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

1.1.1 รอ้ยละของนักศึกษาที่ไดร้ับ

การยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติ

และ/หรอืนานาชาต(ิ1) 

รอ้ยละ 7 รางวัล 0.35 0.27 0.16 ≥0.45 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ

งานสร้างสรรคเ์ข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสรมิผลงานนักศกึษาสู่

การประกวดในระดับชาติหรอื

นานาชาติ (A)1 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลยัเป็นที่

ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสงัคม 

และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 

21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ

บัณฑติ ปรญิญาตร ีโท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ(2) 

ระดับ

คะแนน 

4.48 4.52 4.49 4.56 ≥4.60 1.2.1.1 ส่งเสรมิการบูรณาการการ

สอนด้วยนวัตกรรมรว่มสมัยอย่าง

มีประสิทธภิาพในการสรา้งทกัษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

โครงการจัดการเรียนการสอนสวน

สุนันทา 4.0  

(SSRU 4.0) 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

1.2.2 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรี

ที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป(ี3) 

รอ้ยละ 93.83 91.53 94.80 95.39 ≥91.65 กจิกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน

สังคมศาสตร ์

1.2.3 รอ้ยละอาจารย์ทีม่ีการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์

ผสมผสานตอ่อาจารย์ที่เลือก

ประเมินดา้นการสอน 

รอ้ยละ - - - - ≥90 1.2.3.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

หลักสูตรด าเนนิการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน 

(SSRU NEXT) 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ผสมผสาน (SSRU NEXT) 

(A)2 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

1.3 มหาวิทยาลัยมีการสง่เสรมิ

และสนับสนนุในการสรา้ง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

หรอืความสามารถพเิศษ (talent) 

ให้กับนักศึกษาสอดคลอ้งตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลยั 

1.3.1 รอ้ยละนักศึกษาทีม่ีจติอาสา

หรอืจิตสาธารณะ 

รอ้ยละ - - - - ≥20 1.3.1.1 สง่เสรมิและพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นไปตามอตัลักษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนัน

ทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึง

ประสงค ์และมีความสามารถ

พิเศษ 

โครงการสรา้งนักศึกษาเปน็นกัจติ

อาสาหรอืจิตสาธารณะ 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 1.3.2 รอ้ยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการ

พัฒนาใหม้ีทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 หรอื talents 

รอ้ยละ - - - - ≥20 โครงการพัฒนานักศึกษาตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์

และอัตลักษณส์วนสุนนัทา 

1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของ

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนของหน่วยงานไปน าเสนอใน

ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

  

ผลงาน - - N/A - 5 1.3.3.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวิจยัของนักศกึษา

ในระดับนานาชาต ิ

โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-

conference) ของนักศึกษา 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยัและ

บรกิารวชิาการ โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวจิัย

ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 
1.3.4 รอ้ยละนักศึกษาที่สอบผ่าน

มาตรฐานภาษาองักฤษ CEFR  

รอ้ยละ - - - 7.83 ≥20 1.3.4.1 พัฒนาความรูแ้ละทักษะ

ภาษา อังกฤษให้กับนักศึกษา 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาองักฤษในศตวรรษที่ 21 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
ปี 2563 

 (รอบ 11 เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ระดับ B1 หรอืมาตรฐานอื่นที่

เทียบเท่า 

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปน็ที่

ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มี

คะแนนประเมินตั้งแต ่80 คะแนน 

ขึน้ไป(4)  

สาขาวิชา - - 1 51 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ

สาขาวิชาเอตทัคคะใหส้ามารถ

แข่งขันในระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(A)3 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

1.4.2 รอ้ยละของหลักสตูรทัง้หมดที่

ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน

ไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.01 

รอ้ยละ 100 100 100 100 ≥95 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลยัให้เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.4.2.2 สง่เสรมิและสนับสนุน

ความรว่มมือกับสถานประกอบ 

การหรือเครอืข่ายในการพัฒนา

หลักสูตร 

โครงการบรหิารหลักสตูรที่มี

คุณภาพ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน 

คุณภาพ 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน 

คุณภาพ 

 

 

1.4.4 จ านวนหลักสตูรระยะสัน้ 

(Non-Degree) 

หลักสูตร - - - - 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) ให้เป็นทีย่อมรบั

และสามารถบรกิารวชิาการจัดหา

รายได ้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ 

ทักษะและทัศนคตใินการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความ 

กา้วหน้าในสายอาชีพ 

1.5.1  รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

รอ้ยละ 31.68 34.00 40.40 41.84 ≥30 1.5.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

1.5.2 รอ้ยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึน้ 

รอ้ยละ - - - - 5 1.5.2.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้า

สู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้ 

โครงการเขา้สู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้ของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

1.5.3  รอ้ยละของบุคลากรทีผ่่าน

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลยั 

รอ้ยละ - 27.69 43.08 79.20 ≥70 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาองักฤษให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาองักฤษของบุคลากร 

รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

1.6 มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5) 

คะแนน - - - - ≥85 1.6.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี

การด าเนินการตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนินงาน 

โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใส 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
ปี 2563 

 (รอบ 11 เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมี

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลยัตามทิศทางที่ก าหนด

ไว้ 

1.7.1 รอ้ยละบุคลากรทุกระดับที่

รับรู้และมีส่วนรว่มในการขับเคลื่อน

ภารกิจให้ส าเร็จ 

รอ้ยละ - - - - ≥90 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไก

การก ากับองคก์รโดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

และหลักธรรมาภิบาลในการ

บรหิารจัดการของมหาวิทยาลัยให้

มีความยดืหยุ่นและคล่องตัว 

โครงการก ากับองคก์ารที่ด ี คณบดี หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบรหิาร

จัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่รองรับการ

ด าเนินการตามพนัธกจิได้อย่าง

ครบถว้นและเกิดความประหยัด

งบประมาณ 

1.8.1  จ านวนข้อรอ้งเรียนเก่ียวกับ

อาคารสถานที ่และสิง่อ านวยความ

สะดวกตามพนัธกจิของ

มหาวิทยาลยั 

คร้ัง/ปี - - - - ≤15 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ อาคาร หอ้งเรียน 

ห้องปฏิบตัิการ และภมูิทัศน์ทีเ่ป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อม

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

และภารกจิอืน่ๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภมูิทัศน์

และสิง่อ านวยความสะดวกที่เป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

1.8.2 รอ้ยละของการประหยดั

งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ า

เมื่อเทียบกับปทีี่ผา่นมา 

รอ้ยละ - - - - ≥5 

1.9 มหาวิทยาลยัสามารถบรหิาร

จัดการทรัพย์สิน สนิทรัพย์เพือ่ใช้

ในการปฏิบัตติามภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหา

รายไดด้้านการบรกิารวชิาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจ า(6) 

บาท/คน  รอ้ยละ 

24.10  

869,137.77 439,589.84 267,840.67 20,000 1.9.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

จัดหารายได้ของหน่วยงานตา่งๆ 

อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการ

บรกิารวชิาการ 

รองคณบดีฝา่ย

วิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยัและ 

บรกิารวชิาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยนื 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
  ปี 2563 

(รอบ 11 เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ

งานสร้างสรรค ์ได้รับการ

ตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรอืนานาชาต ิ

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัย

หรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรอืนานาชาติตอ่อาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

รอ้ยละ 73.27 74.90 74.95 55.10 ≥60 2.1.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรค์ของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ด้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร ่ในระดับชาติหรอื

นานาชาต ิ

โครงการส่งเสรมิการตีพมิพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ  

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยัและ

บรกิาร

วิชาการ 

2.2 ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม 

งานสร้างสรรคห์รอืงาน

วิชาการได้รับการน าไปใช้

ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได ้

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวตักรรม 

งานสร้างสรรคห์รอืงานวิชาการที่

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรอืสรา้งรายได้ลดรายจ่าย 

หรอืพัฒนาประชาชนและชุมชนให้

เข้มแข็งและยั่งยืน(7) 

ผลงาน - - - -  ≥2 2.2.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

ถา่ยทอดองคค์วามรูจ้ากงานวจิัย 

งานวิชาการ ให้เกดิประโยชนก์ับ

ชุมชน 

โครงการถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ได้

จากการวิจัย นวตักรรมและงาน

วิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)4 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยัและ

บรกิาร

วิชาการ 

2.3 ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม

หรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ยื่นจด 

อนุสิทธิบัตร หรอืสิทธิบัตร 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจยั งาน

นวัตกรรมหรอืงานสรา้งสรรค ์

ที่ยื่นจดอนสุิทธิบัตร หรอืสิทธบิัตร 

ผลงาน - - - - ≥1 2.3.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงาน

สรา้งสรรคใ์หไ้ด้รับการจด 

อนุสิทธิบัตร สิทธิบตัร 

โครงการส่งเสรมิการจดอนสุทิธิบัตร

หรอืสิทธิบตัร  

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

2.4 มหาวิทยาลัยเป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ และ

บรกิารทางวิชาการแกชุ่มชน 

โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุม่

อาชีพ ผู้ประกอบการใหม ่และ

ท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแขง็

อย่างยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา 

2.4.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรยีนรู ้ คน - - - 55 100 2.4.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุการ

เพิ่มองคค์วามรูใ้นแหลง่เรียนรู้  

และประชาสมัพันธ์ให้เขา้เยี่ยมชม 

โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้  รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 2.4.2 จ านวนศนูย์การเรยีนรูท้ี่เป็น

แหล่งให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนใน

ชุมชนหรอืบุคคลทั่วไป 

ศูนย์การ

เรียนรู ้

1 1 1 1 1 2.4.2.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการ

เพิ่มศูนย์การเรยีนรู้ 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้  

2.4.3 จ านวนองคค์วามรูด้้านศิลปะ

และวัฒนธรรมทีไ่ด้รับการเผยแพร่ ใน

ระดับนานาชาต(ิ8) 

องค์

ความรู ้

- - - - ≥3 2.4.3.1 ส่งเสรมิและเผยแพร่

เอกลักษณข์องมหาวิทยาลยัให้กับ

ประชาคมและบุคลากรทั่วไปได้รับรู้ 

โครงการบริการแหล่งเรยีนรู้

ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 2.4.3.2 ส่งเสรมิ สืบสานและท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ รวมถงึ

ความเป็นไทย 

โครงการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
  ปี 2563 

(รอบ 11 เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 

2.4.4 รอ้ยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่การพัฒนา

ท้องถิ่น(9) 

รอ้ยละ - - - - ≥80 2.4.4.1 สง่เสรมิการให้บริการ

วิชาการ โดยเน้นการสรา้งความ

เข้มแข็งอยา่งยั่งยนืให้กับชุมชน 

โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุม่อาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่น 

โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (A)5 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

2.5 มหาวิทยาลยัมีงานวิจยัที่

ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหลง่ทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ตอ่อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย   

 

 

 

103,486.14 

 

 

 

430,445.35 

 

 

 

103,486.14 

  

      

 

85,946.81 

  

2.5.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

จัดหาแหล่งทนุงานวิจัย นวตักรรม 

โดยอาศยัเครอืข่ายจากภาค 

อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บรกิาร 

โครงการจัดหาแหล่งทนุงานวจิัยโดย

อาศัยเครอืข่าย 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์ 

บาท/คน ≥25,000 

2.5.2 จ านวนผลงานวิจยั นวตักรรม

หรอืงานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์  

เชิงพาณิชย์ 

ผลงาน - - - - 1 โครงการการวิจัยและนวตักรรมเพื่อ

สรา้งความมั่งคั่งทางเศรษฐกจิ 

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาต ิ

วารสาร 1 1 1 1 1 2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้

ได้คุณภาพและมาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวชิาการสู่มาตรฐาน 

และคุณภาพทั้งระบบ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

2.7 มหาวิทยาลยัมีกระบวน 

การบรกิารวชิาการ ที่ได้

มาตรฐาน สอดรับกับความ

ต้องการของท้องถิน่และสังคม 

2.7.1 รอ้ยละของการบรกิารวชิาการที่

มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอนหรอืการวจิัย(10) 

รอ้ยละ  - - - - ≥90 2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการ

วิชาการที่สอดคลอ้งกับความ

ต้องการ และเป็นประโยชนต์อ่

ท้องถิ่นและสังคม 

โครงการพัฒนาระบบการบรกิาร

วิชาการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

2.8 อาจารย์และนักวจิัยมี

ศักยภาพในการริเริ่ม

สรา้งสรรค ์งานวิจยั นวัตกรรม 

และการบริการวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.8.1 จ านวนชุดโครงการวจิัยที่เกดิ

ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั ชุมชนและ

สังคม  

1. ชุดโครงการด้านสังคมศาสตร์ 

ชุด

โครงการ 

- - - - 4 2.8.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากร

หรอืนักวจิัยให้มีความคดิรเิร่ิม

สรา้งสรรคง์านวิจัยและนวตักรรม

อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
ปี 2563 

(รอบ 11 เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.1 มหาวิทยาลัยเปน็ที่ยอมรบั

ในระดับชาติและนานาชาติ 

3.1.1 รอ้ยละความส าเร็จของแผนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลยั(11)  

รอ้ยละ 72.73 90.91 ระดับ 4 100 ≥80 3.1.1.1 สนับสนุนการสรา้งผลงาน

ตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลยัให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาต ิ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

(U-Ranking) (A)6 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

3.1.2 รอ้ยละของงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค ์นวัตกรรม

และสิง่ประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นักวจิัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรอื

นานาชาติตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า

และนักวจิัย 

รอ้ยละ - - 2.02 4.08 ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสรมิใหม้ีการแข่งขนัทาง

วิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสรมิการประกวดผลงาน

วิชาการสู่เวทีระดับชาติและ

นานาชาติ  

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

3.2 เครอืข่ายมสี่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิดความสมัพันธท์ี่ดี

กับมหาวิทยาลยั 

3.2.1 รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลิต

รว่มกันและเป็นประโยชนต์่อ

มหาวิทยาลยั(12) 

รอ้ยละ - - - - ≥80 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่าย

และท้องถิน่มีส่วนรว่มในการพัฒนา

มหาวิทยาลยัตามภารกจิ (การผลิต

บัณฑติ การวจิัย บรกิารวชิาการ 

และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

โครงการการมีส่วนรว่มของเครือข่าย

และท้องถิน่ในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

และศิลปวัฒน 

ธรรม 

3.3 ความมีช่ือเสยีงของ

มหาวิทยาลยัโดยมีนักเรียน

เลือกศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลยั 

3.3.1 รอ้ยละของนักเรยีนที่เขา้มา

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัตอ่แผนรับ

นักศึกษาประจ าปี(13) 

รอ้ยละ - - - - ≥70 3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ที่

หลากหลาย และบริการใหต้รงตาม

กลุ่มเป้าหมายทัง้ในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา/ 

ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป 

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้า

ศึกษาต่อในสาขาวิชา 

3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/

นักศึกษาแลกเปลี่ยน(14)  

คน 0.60 15 คน 16 คน -  30 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่น

นักศึกษาชาวต่างชาต ิ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นานาชาต ิ

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

3.5 มหาวิทยาลัยมีการ

ด าเนินการจัดกจิกรรมความ

รว่มมือกับเครือข่ายในประเทศ

และท้องถิน่     

3.5.1 รอ้ยละของเครอืข่ายความ

รว่มมือในประเทศที่มีการจดักจิกรรม

รว่มกัน 

รอ้ยละ 100 100 100 75.00 ≥80 3.5.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรว่มมือ

กับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อ

กอ่ให้เกดิประโยชน์กับมหาวิทยาลยั 

โครงการความรว่มมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศ  

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

และศิลปวัฒน 

ธรรม 

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนิน

กจิกรรมตามข้อตกลงความรว่มมือ

ของเครอืข่ายและท้องถิ่น 

โครงการจัดกจิกรรมตามข้อตกลง

ความรว่มมือของเครอืข่ายและ

ท้องถิ่น 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

และศิลปวัฒน 

ธรรม 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนนิงาน 
ปี 2563 

(รอบ 11 เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.6  มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิ 

การจัดกจิกรรมความรว่มมือ

กับเครือข่ายต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.6.1 รอ้ยละของเครอืข่ายความ

รว่มมือตา่งประเทศทีม่ีการจัดกจิกรรม

รว่มกัน 

รอ้ยละ - 100 100 100 ≥50 3.6.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรว่มมือ

กับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อ

กอ่ให้เกดิประโยชน์กับมหาวิทยาลยั

และเครือข่าย  

โครงการความรว่มมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ 42 ~ 

 

ส่วนที่ 5 แผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 
สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

1.1 มหาวิทยาลยัเอตทัคคะทีม่ี

ความยั่งยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.1.1 รอ้ยละของนักศึกษาที่ไดร้ับ

การยกย่องหรอืยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรอืนานาชาต(ิ1) 

รอ้ยละ ≥0.45 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ

งานสร้างสรรคเ์ข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสรมิผลงานนักศกึษาสู่

การประกวดในระดับชาติหรอื

นานาชาติ (A)1 

20,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

และศิลปวัฒน 

ธรรม 

1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลยัเป็นที่

ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสงัคม 

และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 

21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ

บัณฑติ ปรญิญาตร ีโท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต(ิ2) 

ระดับ

คะแนน 

≥4.60 1.2.1.1 ส่งเสรมิการบูรณาการ

การสอนด้วยนวตักรรมรว่มสมัย

อย่างมีประสิทธิภาพในการสรา้ง

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

โครงการจัดการเรียนการสอนสวน

สุนันทา 4.0  

(SSRU 4.0) 

49,170,800 2,273,750 1,475,000 906,000 รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

1.2.2 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญา

ตรทีี่ได้งานท าและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป(ี3) 

รอ้ยละ ≥91.65 กจิกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน

สังคมศาสตร ์

1.2.3 รอ้ยละอาจารย์ทีม่ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผสมผสานตอ่อาจารย์ที่เลือก

ประเมินดา้นการสอน 

รอ้ยละ ≥90 1.2.3.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

หลักสูตรด าเนนิการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน 

(SSRU NEXT) 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ผสมผสาน (SSRU NEXT) 

(A)2 

- - - - รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

1.3 มหาวิทยาลัยมีการสง่เสรมิ

และสนับสนนุในการสรา้ง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

หรอืความสามารถพเิศษ (talent) 

ให้กับนักศึกษาสอดคลอ้งตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลยั 

1.3.1 รอ้ยละนักศึกษาทีม่ีจติอาสา

หรอืจิตสาธารณะ 

รอ้ยละ ≥20 1.3.1.1 สง่เสรมิและพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นไปตามอตัลักษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวน 

สุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พงึประสงค ์และมีความ 

สามารถพิเศษ 

โครงการสรา้งนักศึกษาเปน็นกัจติ

อาสาหรอืจิตสาธารณะ 

200,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

และศิลปวัฒน 

ธรรม 
1.3.2 รอ้ยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการ

พัฒนาใหม้ีทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 หรอื talents 

รอ้ยละ ≥20 โครงการพัฒนานักศึกษาตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์

และอัตลักษณส์วนสุนนัทา 

1,873,000 - 114,400 90,000 

1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของ

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนของหน่วยงานไปน าเสนอใน

ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

ผลงาน 5 1.3.3.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวิจยัของนักศกึษา

ในระดับนานาชาต ิ

โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-

conference) ของนักศึกษา 

250,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวจิัย

ในระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

100,000 - - - 

1.3.4 รอ้ยละนักศึกษาที่สอบผ่าน

มาตรฐานภาษาองักฤษ CEFR  

ระดับ B1 หรอืมาตรฐานอื่นที่

เทียบเท่า 

รอ้ยละ ≥20 1.3.4.1 พัฒนาความรูแ้ละทักษะ

ภาษาองักฤษให้กับนักศึกษา 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาองักฤษในศตวรรษที่ 21 

30,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 
สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปน็ที่

ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่

มีคะแนนประเมนิตั้งแต่ 80 คะแนน 

ขึน้ไป(4)  

สาขาวิชา 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ

สาขาวิชาเอตทัคคะใหส้ามารถ

แข่งขันในระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(A)3 

100,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

1.4.2 รอ้ยละของหลักสตูรทัง้หมด

ที่ผา่นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน

ไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.01 

รอ้ยละ ≥95 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลยัให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.4.2.2 สง่เสรมิและสนับสนุน

ความรว่มมือกับสถานประกอบ 

การหรือเครอืข่ายในการพัฒนา

หลักสูตร 

โครงการบรหิารหลักสตูรที่มี

คุณภาพ 

100,000 - 
 

- 
 

- 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 130,000 - 
 

- 
 

- 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน 

คุณภาพ 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน 

คุณภาพ 

 

 

1.4.4 จ านวนหลักสตูรระยะสัน้ 

(Non-Degree) 

หลักสูตร 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) ให้เป็นทีย่อมรบั

และสามารถบรกิารวชิาการจัดหา

รายได ้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) 

50,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ 

ทักษะและทัศนคตใินการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

1.5.1  รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

รอ้ยละ ≥30 1.5.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 100,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

1.5.2 รอ้ยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึน้ 

รอ้ยละ 5 1.5.2.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้ 

โครงการเขา้สู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้ของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

20,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

1.5.3  รอ้ยละของบุคลากรทีผ่่าน

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลยั 

รอ้ยละ ≥70 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาองักฤษให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาองักฤษของบุคลากร 

400,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

1.6 มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5) 

คะแนน ≥85 1.6.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี

การด าเนินการตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนินงาน 

โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใส 

20,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 
สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมี

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลยัตามทิศทางที่

ก าหนดไว ้

1.7.1 รอ้ยละบุคลากรทุกระดับที่

รับรู้และมีส่วนรว่มในการ

ขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

รอ้ยละ ≥90 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไก

การก ากับองคก์รโดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใน

การบรหิารจัดการของ

มหาวิทยาลยัให้มีความยืดหยุน่

และคล่องตัว 

โครงการก ากับองคก์ารที่ด ี 30,104,800 - - - คณบดี หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบรหิาร

จัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่รองรับการ

ด าเนินการตามพนัธกจิได้อย่าง

ครบถว้นและเกิดความประหยัด

งบประมาณ 

1.8.1  จ านวนข้อรอ้งเรียนเก่ียวกับ

อาคารสถานที ่และสิง่อ านวย

ความสะดวกตามพันธกจิของ

มหาวิทยาลยั 

คร้ัง/ปี ≤15 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ อาคาร หอ้งเรียน 

ห้องปฏิบตัิการ และภมูิทัศน์ทีเ่ป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อม

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

และภารกจิอืน่ๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภมูิทัศน์

และสิง่อ านวยความสะดวกที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

200,000 - - - รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

1.8.2 รอ้ยละของการประหยดั

งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและ

น้ าเมื่อเทยีบกับปทีี่ผา่นมา 

รอ้ยละ ≥5 

1.9 มหาวิทยาลยัสามารถบรหิาร

จัดการทรัพย์สิน สนิทรัพย์เพือ่ใช้

ในการปฏิบัตติามภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหา

รายไดด้้านการบรกิารวชิาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจ า(6) 

บาท/คน 20,000 1.9.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

จัดหารายได้ของหน่วยงานตา่งๆ 

อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการ

บรกิารวชิาการ 

- - - - รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยัและ 

บรกิาร

วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยนื 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  ภาคปกติ  
 ภาค

พิเศษ  

สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ

งานสร้างสรรค ์ได้รับการ

ตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรอืนานาชาต ิ

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ 

วิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่ตีพมิพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

รอ้ยละ ≥55 2.1.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรค์ของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ด้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร ่ในระดับชาติหรอื

นานาชาต ิ

โครงการส่งเสรมิการตีพมิพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ  

250,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

2.2 ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม 

งานสร้างสรรคห์รอืงานวิชาการ

ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์และ

ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง

ได ้

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวตักรรม 

งานสร้างสรรคห์รอืงานวิชาการที่

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรอืสรา้งรายได้ลด

รายจ่าย หรอืพัฒนาประชาชนและ

ชุมชนให้เข้มแข็งและยัง่ยนื(7) 

ผลงาน ≥2 2.2.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุให้

ถา่ยทอดองคค์วามรูจ้ากงานวจิัย 

งานวิชาการ ให้เกดิประโยชนก์ับ

ชุมชน 

โครงการถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ได้จาก

การวจิัย นวตักรรมและงานวชิาการ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)4 

100,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

2.3 ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม

หรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ยื่นจด 

อนุสิทธิบัตร หรอืสิทธิบัตร 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจยั งาน

นวัตกรรมหรอืงานสรา้งสรรค ์

ที่ยื่นจดอนสุิทธิบัตร หรอืสิทธบิัตร 

ผลงาน 1  2.3.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงาน

สรา้งสรรคใ์หไ้ด้รับการจด 

อนุสิทธิบัตร สิทธิบตัร 

โครงการส่งเสรมิการจดอนสุทิธิบัตร

หรอืสิทธิบตัร  

20,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู้ และบริการทาง

วิชาการแกชุ่มชน โรงเรยีน 

วิสาหกจิชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม ่และทอ้งถิน่

ให้มีความให้เข้มแขง็อย่างยั่งยนื

ตามศาสตร์พระราชา 

2.4.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่ง

เรียนรู ้

คน 100 2.4.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุการ

เพิ่มองคค์วามรูใ้นแหลง่เรียนรู้ และ

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าเยีย่มชม 

โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้  30,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

2.4.4 รอ้ยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่การพัฒนา

ท้องถิ่น(9) 

รอ้ยละ ≥80 2.4.4.1 สง่เสรมิการให้บริการ

วิชาการ โดยเน้นการสรา้งความ

เข้มแข็งอยา่งยั่งยนืให้กับชุมชน 

โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุม่อาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่น 

โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราช

ภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น (A)5 

- - - - รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

2.5 มหาวิทยาลยัมีงานวิจยัที่

ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหลง่ทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ตอ่อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์

บาท/คน ≥25,000 2.5.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

จัดหาแหล่งทนุงานวิจัย นวตักรรม 

โดยอาศยัเครอืข่ายจากภาค 

อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บรกิาร 

โครงการจัดหาแหล่งทนุงานวจิัยโดย

อาศัยเครอืข่าย 

350,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  ภาคปกติ  
 ภาค

พิเศษ  

สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

 

2.5.2 จ านวนผลงานวิจยั นวตักรรม

หรอืงานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์  

เชิงพาณิชย์ 

  

 

โครงการการวิจัยและนวตักรรมเพื่อ

สรา้งความมั่งคั่งทางเศรษฐกจิ 

- - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาต ิ

วารสาร 1 2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้

ได้คุณภาพและมาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพวารสาร 

วิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพทั้ง

ระบบ 

100,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยัและ

บรกิารวชิาการ 

2.7 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการ

บรกิารวชิาการ ที่ได้มาตรฐาน 

สอดรับกับความต้องการของ

ท้องถิ่นและสังคม 

2.7.1 รอ้ยละของการบรกิารวชิาการ

ที่มีการบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอนหรอืการวจิัย(10) 

รอ้ยละ  ≥90 2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการ

วิชาการที่สอดคลอ้งกับความ

ต้องการ และเป็นประโยชนต์อ่

ท้องถิ่นและสังคม 

โครงการพัฒนาระบบการบรกิาร

วิชาการ 

150,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยัและ

บรกิารวชิาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2564 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  ภาคปกติ  
 ภาค

พิเศษ  

สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

3.1 มหาวิทยาลัยเปน็ที่ยอมรบั

ในระดับชาติและนานาชาติ 

3.1.1 รอ้ยละความส าเร็จของแผนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลยั(11)  

รอ้ยละ ≥80 3.1.1.1 สนับสนุนการสรา้งผลงานตาม

แนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลยัให้

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

(U-Ranking) (A)6 

20000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยั 

และบริการ

วิชาการ 

3.1.2 รอ้ยละของงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนกัวจิัยที่

ได้รับรางวลัระดับชาติหรอืนานาชาติตอ่

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

รอ้ยละ ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสรมิใหม้ีการแข่งขนัทาง

วิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสรมิการประกวดผลงาน

วิชาการสู่เวทีระดับชาติและ

นานาชาติ  

20,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยัและ

บรกิารวชิาการ 

3.2 เครอืข่ายมสี่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิดความสมัพันธท์ี่ดี

กับมหาวิทยาลยั 

3.2.1 รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลิต

รว่มกันและเป็นประโยชนต์่อ

มหาวิทยาลยั(12) 

รอ้ยละ ≥80 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและ

ท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลยัตามภารกจิ (การผลิต

บัณฑติ การวจิัย บรกิารวชิาการ และ

การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

โครงการการมีส่วนรว่มของเครือข่าย

และท้องถิน่ในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

50,000  - - - รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

3.3 ความมีช่ือเสยีงของ

มหาวิทยาลยัโดยมีนักเรียน

เลือกศึกษาตอ่ในมหาวิทยาลยั 

3.3.1 รอ้ยละของนักเรยีนที่เขา้มาศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา

ประจ าปี(13) 

รอ้ยละ ≥70 3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ที่

หลากหลาย และบริการใหต้รงตาม

กลุ่มเป้าหมายทัง้ในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  330,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา/ 

ฝ่ายบรหิาร 

งานทั่วไป 

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้า

ศึกษาต่อในสาขาวิชา 

3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/

นักศึกษาแลกเปลี่ยน(14)  

คน  30 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่น

นักศึกษาชาวต่างชาต ิ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นานาชาต ิ

4,400,000 - - - รองคณบดีดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบรกิาร

การศึกษา 

3.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนนิ 

การจัดกจิกรรมความรว่มมือ

กับเครือข่ายในประเทศและ

ท้องถิ่น     

3.5.1 รอ้ยละของเครอืข่ายความรว่มมอื

ในประเทศที่มีการจดักจิกรรมรว่มกัน 

รอ้ยละ ≥80 3.5.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรว่มมือกับ

เครอืข่ายภายในประเทศเพื่อกอ่ให้เกดิ

ประโยชน์กับมหาวิทยาลยั 

โครงการความรว่มมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศ  

30,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนินกจิกรรม

ตามข้อตกลงความรว่มมอืของเครอืข่าย

และท้องถิน่ 

โครงการจัดกจิกรรมตามข้อตกลง

ความรว่มมือของเครอืข่ายและ

ท้องถิ่น 

30,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

3.6  มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิ 

การจัดกจิกรรมความรว่มมือ

กับเครือข่ายต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.6.1 รอ้ยละของเครอืข่ายความรว่มมอื

ต่างประเทศทีม่ีการจัดกจิกรรมรว่มกัน 

รอ้ยละ ≥50 3.6.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรว่มมือกับ

เครอืข่ายต่างประเทศเพื่อกอ่ให้เกดิ

ประโยชน์กับมหาวิทยาลยัและเครือข่าย  

โครงการความรว่มมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

300,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจยัและ

บรกิารวชิาการ 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะวิทยาการจัดการ ใน

เรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องช้ีวัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
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สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในคณะวิทยาการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อน

งานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ

เชน่ 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 
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(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป  สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมรีะบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

แล้ว คณะวิทยาการจัดการ จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี
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ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

บริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนนิการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม

ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า 

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่

ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ 

ที่ ๒๖๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๗๔) เพื่อเป็นแผนชี้น าในการก าหนดยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี แปลงไปสู่การปฏิบัติในแผนระยะ ๕ ปี 

และแต่ละปีต่อไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมโลกในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการทบทวนเป้าประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใหท้ันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

      เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับคณะวิทยาการ

จัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ

จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

   ๑.   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                               ประธานกรรมการ 

 ๒.   รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ             รองประธานกรรมการ 

 ๓.   รองคณบดีฝา่ยบริหาร                                       กรรมการ 

 ๔.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                      กรรมการ 

 ๕.   รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ                   กรรมการ 

 ๖.   รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา                            กรรมการ 

 ๗.   ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                             กรรมการ 

 ๘.   ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                         กรรมการ 

 ๙.   หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ                        กรรมการ 

 ๑๐. หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์                        กรรมการ  

 ๑๑. หัวหนา้แขนงวิชาการตลาด                                 กรรมการ 

       ๑๒. หัวหนา้แขนงวิชาการเงนิการธนาคาร                     กรรมการ 

         ๑๓. หัวหนา้แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์            กรรมการ 

         ๑๔. หัวหนา้แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ                   กรรมการ 

        ๑๕. หัวหนา้แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ                 กรรมการ 
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      ๑๖. หัวหนา้แขนงวิชาการประกอบธุรกิจ                       กรรมการ 

   ๑๗. หัวหนา้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                        กรรมการ 

        ๑๘. หัวหนา้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                       กรรมการ 

       ๑๙. หัวหนา้สาขาวิชาการบัญชี                                   กรรมการ 

     ๒๐. หัวหนา้แขนงวิชาวารสารศาสตร์                            กรรมการ 

        ๒๑. หัวหนา้แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    กรรมการ 

          ๒๒. หัวหนา้แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด       กรรมการ 

         ๒๓. หัวหนา้แขนงวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร      กรรมการ   

           ๒๔. หัวหนา้แขนงวิชาภาพยนตรแ์ละสื่อดิจทิัล                 กรรมการ  

           ๒๕. หัวหนา้ส านักงานคณบดี                                     กรรมการ 

        ๒๖. หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป                                กรรมการ 

           ๒๗. หัวหนา้ฝา่ยคลังและพัสดุ                                    กรรมการ 

         ๒๘. หัวหนา้ฝา่ยบริการการศึกษา                                กรรมการ 

        ๒๙. หัวหนา้ฝา่ยกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม          กรรมการ 

         ๓๐. หัวหนา้ฝา่ยพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ            กรรมการ 

          ๓๑. หัวหนา้ฝา่ยวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง           กรรมการ 

           ๓๒. หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ                  กรรมการและเลขานุการ 

           ๓๓. บุคลากรฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ                กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

คณะกรรมการมหีน้าที่ดังน้ี 

          ๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

         ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       ๓. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

      ๔. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

      ๕. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

              

               สัง่ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

 

                                                                   (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา) 

                                                                         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย  และระดับ

หน่วยงานจ านวน 30 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  ของคณะ

วิทยาการจัดการ โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จ านวน 10 

ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะดา้น ดังนี้  

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 13 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ

ของประเด็น 9 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 347 มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

  - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

  - ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

  - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรค์ล่องตัว 

S2 168 อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทางอาจารย์มีความ

เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการ

จัดการเรยีนการสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

 

S3 98     ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

  - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จได้ 

  - มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

อย่างจริงจัง ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

 

S4 44 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

  - บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

รวมทั้งมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

S5 23 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทาง

ศลิปวัฒนธรรม  

  - มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่

สะท้อน ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดี

ขององค์การ ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิด

ความร่วมมือจากองค์การทั้งภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของ

มหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

  - เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน 

  - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ส าคัญ 

  - มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

S6 22 มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

  - ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมี

การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

  - เปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้มโีอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้

เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

S7 21 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน 

  - หลักสูตรหลากหลาย 

  - มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management 

Blended Learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทาง

รายวิชาศกึษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 

 

S8 18 มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 

  - มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคม ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการ
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

วิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

  - มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อใหเ้กิดประโยชน์กับนักศกึษาที่ชัดเจน 

  - มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนและท้องถิ่น 

  - มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ดี มี

ประสิทธิภาพส่งผลใหม้ีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

S10 13 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกทั้งในและตา่งประเทศ 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

 - มีความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้

เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

 
 
2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้ งหมด 8  ประเด็น  ค่ าน้ าห นักคะแนน

ความส าคัญของประเด็น 8 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 188 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด 

  - หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยัง

ไม่พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ ท าให้ยากต่อการแข่งขันในระดับ

นานาชาติ 

  - เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ

บริหารงบประมาณแผ่นดนิ 

  - การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับ

นานาชาติยังมีนอ้ย 

W2 166 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W3 135 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย 

  - ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติ

ยังมีจ านวนน้อย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

  - ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ 

ISI มีน้อยมาก 

W4 47 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

  - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อง

ใช้คา่ใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W5 22 คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ

ประสบการณเ์กษียณอายุไป 

  - อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวน

น้อยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานที่จะครบ

วาระต้องเกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมาก 

W6 21 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

  - การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย 

ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

  - การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

W7 20 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

  - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อง

ใช้คา่ใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W8 14 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

  - บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

  - บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
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 3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)  ทั้งหมด 19 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความ 

ส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 82 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E-learning 

  - เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่

หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด 

  - เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้อง

ปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

O2 50 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสใน

การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การ

จัดการเรยีนการสอน การท าวิจัยและบริการวชิาการได้มากขึ้น 

O3 26 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

  - เทคโนโลยีการสื่ อสาร On-line ท าให้สามารถส่ งข่าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  - การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และ

ขั้นตอนในการท างาน ส่ งผลให้บุคลากรท างานได้อย่ างรวด เร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

O4 15 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  - รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้อง

กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

  - รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็น

สาขาที่ขาดแคลน 

O5 15 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

  - ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน

วิจัยที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. 

สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 

  - ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เอื้อในการผลักดันให้ เกิดงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O6 9 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

O7 9 มีความสามารถในการด าเนินงานเชิงรุกและสร้างเครอืข่าย 

O8 6 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

O9 5 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผล

ให้บุคลากรมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

O10 5 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่

มีคา่ใช้จ่ายต่ ากว่า 

 

 
 4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 18 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความ ส าคัญ

ของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 93 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

  - สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในทุกมิติ 

  - สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

  - การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับ

หลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ

หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

  - การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

  - การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

  - มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 

ท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน

และต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่

หนึ่งในตัวเลือก 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T2 79 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T3 76 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

  - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่

ล่าช้าขาดความทันสมัย 

  - ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย

จงึเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T4 23 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

T5 18 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

T6 9 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

  - การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

  - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐ

ไม่ต่อเนื่องสง่ผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

  - การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

T7 8 มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล

สารสนเทศ 

T8 8 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศกึษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่

แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 

T8 8 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก

ขึน้ จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T9 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจ านวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ท าให้สูญเสีย

โอกาสความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอก 
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้โปรแกรม Excel ของที่

ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน  

SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิกวิกฤต 

ให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความ

คิดเห็น ของผูบ้ริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และหัวหน้าฝ่ายงาน จ านวน 31

คน ปรากฏผลว่า คณะวทิยาการจัดการ อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้ภาพที่ 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ต าแหน่งยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 คณะวทิยาการจัดการ ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับ

ในการมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = เร่งด าเนินการด่วน ดังนี้ 

 1. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด (ระดับ 4) 

 2. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 4) 

 3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย (ระดับ 4) 

 คณะวทิยาการจัดการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุง่มั่น

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

ที่สุดดังนี้ 

 1. สถาบันการศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมกีารแขง่ขันกันมากขึ้น (ระดับ 5) 

 2. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น (ระดับ 4) 

 3. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า (ระดับ 4) 

 จากการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้

เป็นให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม คณะวิทยาการจัดการสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ไป

อยู่ต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ต าแหนง่ยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุง 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ภาคผนวก 4 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ 

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

ผู้มาประชุม 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป     วจีทองรัตนา (ประธานในที่ประชุม) 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี        บุตรบ ารุง  

 3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์     คล้ายสังข์ 

 4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา      กาญจโนภาส 

 5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์       พจนจารุวิทย์ 

 6. อาจารย์ ดร.กฤษณะ                   เชือ้ชัยนาท 

 7. นางสาวพจนา          พัดใย 

 8. นางสาวอัจฉรา          สีลาดเลา 
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ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องการทบทวนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560- 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

       มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง 

   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดท า

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ก าหนดให้ทุก

หน่วยงานทบทวนตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย และให้หน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง

จัดท าแผนปฏิบัติการย่อยแต่ละฝ่ายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 2. สร้างผลงาน

วิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ 3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกย่องระดับนานาชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

              ดังนั้นจึงให้แต่ละฝ่ายงานของคณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการพิจารณาทบทวน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณที่จะใช้ในการ

ด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเจ้าภาพหลักของมหาวิทยาลัย และเพื่อหารือพิจารณาจัดสรร

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอ่ไป 

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

 ไม่มี 

 

 

 

 

                นางสาวอัจฉรา    สีลาดเลา 

                ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

      ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี บุตรบ ารุง 

       ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


