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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
คณะวทิยาการจัดการ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) โดยก าหนดวิสัยทัศน์

ความส าเร็จที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ว่า “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ 

(International Niche Guru University)” เพื่อเป็นแผนชี้น าในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ

แปลงไปสู่การปฏิบัติในแผนระยะ 5 ปี และแต่ละปีต่อไป ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี ในระยะ 5 ปีแรกเรียบร้อยแล้ว และน าแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี ระยะที่สองมาเป็นแผนชีน้ าในการก าหนดแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565 – 2569) ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 8  วันที่ 25 สิงหาคม 

2564 แต่เนื่องด้วยช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนด้านการ

อุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศฉบับปรับปรุง รวมถึงแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี มีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของ

แผนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้มกีารปรับช่วงระยะเวลาแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี จากเดิม พ.ศ. 2565 -2569 

เป็น พ.ศ. 2566 – 2570 ในการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผน โดยมีวิสัยทัศน์ของแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ที่มุ่งเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru 

University)” ซึ่งก าหนดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขาวิชาที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 

อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย ประกอบกับช่วงเวลาตามแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี ระยะที่สองนี้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาด าเนินการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) สังกัดกลุ่ม “ผลิตและพัฒนา

บุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ” โดยมุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มี

ความสามารถทางวิชาชีพระดับสูงหรือบัณฑิตสาขาจ าเพาะตามความต้องการของประเทศในแต่ละขณะ พัฒนา

ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยต้องเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ หรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรมมี

ความสามารถในการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ คณะวิทยาการ

จัดการ ได้ด าเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติการ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม

รูปแบบโมเดล ABCDE มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

 

1) A: Assessment ขั้นตอนการเตรยีมจัดท าแผน  

 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดท าแบบส ารวจข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการได้แสดงความ

คิดเห็น ในระหวา่งวันที่ 1-20 กันยายน 2565 จ านวน 22 คน  
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 2) B: Baseline ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

 คณะวทิยาการจัดการ ได้ส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรเพื่อประเมินจัดความส าคัญประเด็นปัจจัย

ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 1 – 20 กันยายน 2565 โดยมีบุคลากรตอบ

แบบประเมิน จ านวน 22 คน จากจ านวนผู้บริหารทั้งหมด 87 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็น ตามคะแนน 10 ไปถึง

คะแนน 1 จ านวน 10 ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มีความส าคัญ 10 ล าดับแรก ในแต่ละด้านที่

บุคลากรได้ประเมนิ ดังนี้ 

2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 17 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของประเด็น

มีดังน้ี 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 10 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปท่ีีชัดเจน 

- บุคลากรปฏบัิตงิานในทศิทางเดียวกัน 

- ผลการปฏบัิตงิานดขีึน้กวา่ปท่ีีผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คลอ่งตัว 

- มหาวทิยาลัยมกีระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัตกิารให้กับบุคลากร

ได้รับทราบทุกระดับ 

- มหาวิทยาลัยมีการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังด้าน การแข่งขัน ตลาดแรงงาน 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยท่ีีเข้ามาเปลี่ยนโลก 

- มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงองสังคมไทยและสังคมโลก 

S2 14 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศึกษาทัง้ในและตา่งประเทศ ซึ่งมี

ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

- มรีะบบและกลไกส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

S3 6 มหีลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended learning : SSRU 

Model for General Education Subjects) ท่ีดีผ่านทางรายวิชาศึกษาท่ัวไปนักศึกษาสามารถเรียนรู้

ได้อยา่งเต็มท่ี และมีความสุข 

- มีการก าหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน 

และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรท่ีเป็นเอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม 

- การเปิดหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษาและ

ภาวะการมงีานท า 

- มคีวามรู้รอบตัว ความสามารถแบบผสมผสานและหลากหลาย (Multifunction) 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการท างานน าไปสู่การเป็นท่ีประจักษ์ต่อ

องค์กร หน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิต รับทราบถึงคุณภาพของการให้การศึกษาของ

มหาวทิยาลัยฯ 

S4 4 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจด้านการ

วิจัย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีผล

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การแก้ไข

ปัญหาตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สร้างช่ือเสียงสร้างภาพลักษณใ์ห้กับมหาวทิยาลัย 

- บุคลากรมศีักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่ีมีการน าเสนอใน

เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาตอิย่างตอ่เนื่อง 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นท้ังจ านวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้ 

อาจารย์และนักศกึษามผีลงานวจิัยท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาตมิาก 

S5 0 มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการ

พึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นท่ีชุมชนต่างๆ เป็นท่ีชื่นชมของ

ชุมชน และมีอาจารย์ท่ีท างานบริการวิชาการนี้ สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงาน

รับใชชุ้มชนเป็นตัวอยา่งให้อาจารยรุ่์นใหมส่นใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึน้ 

S6 6 มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ ์และเอกลักษณท่ี์โดดเด่น ทางศลิปวัฒนธรรม 

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ีท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีดีขององค์การช่วยให้เกิดความ

นา่เช่ือถือ จดจ าง่าย สรา้งความไวว้างใจและเกิดความร่วมมอืจากองค์การท้ังภายในและภายนอก 

ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวทิยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณแ์ละเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

- เป็นสถานศึกษาเกา่แก่ มีภาพลักษณท่ี์ด ีเป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีส าคัญ 

- มกีิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศกึษา บุคลากร

ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

-สร้างเครอืขา่ยกับหนว่ยงาน/องคก์รระดับชาติมากขึ้น 

- บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน ล้วนมีความ

ภาคภูมใิจในความ "เป็นวัง" ท่ีเนน้ภาพลักษณ ์ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคมมหาวทิยาลัยใน

ทุกระดับและทุกกลุ่ม 

- เป็นองค์กรท่ีมีความเขี่ยวชาญในแขนงตา่งๆ ที่อา้งอิงพื้นฐานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

S7 0 บุคลากรมคีุณภาพ ทุม่เท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท้ังระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีการท างาน

ร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การปฏบัิตงิานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏบัิตงิานดว้ยใจรัก และทุม่เทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ 

พงึพอใจเพ่ิมขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาท่ีจัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- ระบบการประเมินบุคลากรท่ีเปิดโอกาสให้เลอืกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ 

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวจิัยมโีอกาสในการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเกิดความ

ชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึน้ 

- มรีะบบการท างานและการประเมินผลการท างานที่อยู่ในระดับมาตรฐานขัน้สูง 

S8 10 มหาวทิยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมอืทางวิชาการกับหนว่ยงานภายนอก ท้ังในประเทศ

และตา่งประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศกึษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาตแิละนานาชาติ

เป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนท่ีจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

- มีการก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับพันธกิจ

ด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย และมีการก ากับตดิตามอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- การม ีMOU กับหน่วยงานภายนอกชว่ยสนับสนุนการพัฒนาด้านตา่งๆ 

- มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านท่ัวประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น

มหาวทิยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาทอ้งถิ่นท่ัวไทย 

S9 6 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มกีารจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมงีาน

ท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบั้ณฑิตมคีวามพงึพอใจมากขึน้ 

- ความสามารถเฉพาะทาง 

S10 12 มที าเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี 

- มหาวทิยาลัยมคีวามพร้อมดา้นสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 

- มบีรรยากาศ และภูมทัิศน์ท่ีดี เอื้อตอ่การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและบุคลากร 

- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชนต์อ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

- มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมา

เรียนอยา่งสะดวก 

- เนน้เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์ความเป็นไทยท่ียังคงคลาสิคและโมเดิร์น 

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถาบันอุดมศกึษาแห่งเดียวในจังหวัด จึงเป็นโอกาสท่ี

นักเรียนในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงสนใจเขา้มาศึกษา 

S11 6 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จ านวน 15 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking 

of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณท์ าให้มีผู้สนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวนนักศึกษาท่ีมาสมัคร

ศกึษาตอ่ดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

- มนีักศกึษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวทิยาลัย ทัง้ในระดับชาติและนานาชาตเิพิ่มขึ้น 

- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัย

และบริการวิชาการได้มากขึ้น 

- มชีื่อเสียงจากศษิยเ์ก่า เป็นสว่นหนึ่งท่ีช่วยให้มหาวิทยาลัยมชีื่อเสียง 

- ชื่อเสียงท่ียาวนานเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในสังคม 

S12 20 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยอย่างจรงิจัง 

- ผู้บริหารมหาวทิยาลัยมวีสิัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ

ได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ท าให้

มหาวทิยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจตอ่ความมุง่มั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เชื่อม่ัน

ในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ท่ีจะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงคร้ังส าคัญ เท่าทัน

ตอ่บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและ

ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละระดับได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

- มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ทิศทาง 

และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างท่ัวถึง และได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

- มกีารท างานเชิงรุก และเนน้การมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย 

- พัฒนาการบริหารองคก์รและสนับสนุนส่งเสริมบุคลกรให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมใน

หลายมิติ 

S13 10 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีด ี

- ส่งเสริมให้บุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการได้มีโอกาสศึกษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 

และมกีารพัฒนาตนเองในด้านตา่งๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏบัิตงิานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหนง่

ในระดับท่ีสูงขึน้ ท าให้เกิดก าลังใจในการปฏบัิตงิาน 

S14 0 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายท าให้

บุคลากรสามารถทราบขา่วและความเคลื่อนไหวของมหาวทิยาลัยได้รวดเร็ว 

S15 0 มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและมพีัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

S16 0 นักศกึษามกีารท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานมากขึ้น 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการท างานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

- นักศกึษามผีลงานวจิัยเผยแพร่ระดับชาติมากขึ้น 

S17 6 มหาวทิยาลัยมกีารปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

- มหาวทิยาลัยมโีอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอาย ุ

- มหาวิทยาลัยมีระบบ Credit bank สร้างโอกาสในการเปลี่ยนผู้สนใจเรียนแบบ non-degree สู่

แบบ degree 

 
2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 13 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ

ของประเด็นมีดังน้ี 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 12 การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมยังมนีอ้ย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย  ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนีอ้ยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้

ระยะเวลานาน 

W2 8 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในด้านภาษาตา่งประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

- การใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน 

- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหนา้ที่กับอาจารย์ชาวตา่งชาตยิังมีอยูน่อ้ย 

W3 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

และนานาชาต ิยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

- เกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ก าหนดท้ังจ านวนคร้ังและประเภทท าให้นักศึกษามีปัญหาเร่ือง

การเผยแพร่ 

ท่ีตีพิมพใ์นวารสาร 

W4 18 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 

ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W5 4 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวชิาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมเีป็นจ านวนมากเกินไปส่งผล

กระทบตอ่คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

W6 2 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา เช่น 

COVID-19 บุคลากรสายวชิาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณก์ารสอนระบบออนไลน์ 

-ขาดครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัย 

W7 12 มหาวทิยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย 



 

 

7 
 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W8 12 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่

สามารถเชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ท าให้ใชป้ระโยชนไ์ด้ไม่เต็มท่ี 

- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล  เทคโนโลย ีและ ออนไลน์ มขี้อจ ากัด 

- การเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศภายในไม่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิดความ

ซับซ้อนในการบันทึกข้อมูล 

- ระบบอนิเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยยังไม่เอื้ออ านวยต่อการก้าวสูยุ้คดจิิทัลอย่างเต็มตัว 

- ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแตล่ะระบบ ยังไมส่ามารถเชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ท าให้ใชป้ระโยชนไ์ด้ไม่เต็มท่ี 

- ความทันสมัยของเคร่ืองมือ อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความต้องการ 

เกิดการใชง้บประมาณที่ค่อนขา้งสูง 

- เทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้อุปกรณ์ท่ีใช้งานในปัจจุบัน ไม่

สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมรุ่นใหมแ่ละภัยคุกคามตา่งๆ ที่มาพร้อมกัน 

- ผู้ใช้งานยังมคีวามรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไมเ่พียงพอ ท าให้มีการใชง้านอุปกรณ์อยา่งผิดวิธี 

ส่งผลให้ช ารุด หรือไมส่ามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

W9 16 การประชาสัมพันธ์เชงิรุกทัง้ภายในและภายนอกยังไม่ตอ่เนื่อง 

- การประชาสัมพันธ์เชงิรุกด้วยกลยุทธ์ท่ีเป็นรูปธรรมยังไมช่ัดเจน / ภาพรวมในการสื่อสารของแต่

ละคณะไมม่ ีCI เดียวกัน และขาดความ Consistency 

W10 8 มหาวทิยาลัยฯ ยังไมม่หีลักสูตรท่ีผ่านการรับรองระดับนานาชาติ 

- มคีวามร่วมมอืกับมหาวทิยาลัยในต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติน้อย 

- อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนยังมนีอ้ย 

- มหีลักสูตรมจี านวนมากเกินไป และมีการเปิดในศาสตร์เดียวกันใกล้ๆ กัน 

- ขาดหลักสูตรท่ีมีความชัดเจนช านาญเช่ียวชาญ 

W11 2 มหาวทิยาลัยฯ มหีลักสูตรท่ีตอบความตอ้งการของประเทศและอุตสาหกรรมมูลคา่สูงยังน้อยอยู่ 

- การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการยังมีน้อย 

W12 10 การมีเครือข่ายท่ีด าเนินการร่วมมือกันท่ีขาดความต่อเนื่อง และยังไม่มีผลความร่วมมืออย่างเป็น

รูปธรรม 

- ผู้ประกอบการหรือศษิยเ์ก่าให้ทุนการสนับสนุนในการพัฒนาการศกึษายังมนีอ้ย 

- การมีเครือข่ายท่ีด าเนินการร่วมมือกันท่ีขาดความต่อเนื่อง และผลของความร่วมมืออย่างเป็น

รูปธรรมยังมนีอ้ย 

- การสร้างความร่วมมอืกับภาคตา่งๆ ภายนอกมหาวทิยาลัยยังไม่คอ่ยตอ่เนื่อง 

- ระบบการบูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ยังมนีอ้ย 

W13 4 กฎระเบียบบางอย่างลา้หลัง ต้องปรับให้ทันสถานการณ์ 
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2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ทั้งหมด 11 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ

ของประเด็นมีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 12 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีทันสมัยขึ้นชว่ยเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ 

ท่ีหลากหลาย 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงาน

ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 

ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

- ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 

ไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยขีองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้บุคลากรตอ้งปรับตัวสูง เกิดการบูรณา

การความรู้ใหม่ ตอ้งขวนขวายพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนได้เร็วขึน้ 

O2 6 ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และความต้องการมี

หลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเนน้สนิค้า/คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ท่ีสนใจมีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

เพื่อพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒวิชิาชีพโดยใชเ้วลาวา่งจากการปฏบัิตงิาน 

O3 4 รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัย 

- รัฐบาลมนีโยบายสง่เสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

- ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

- การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการประกอบ

อาชีพครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ 

O4 10 นโยบายของกระทรวง อว. เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับนานาชาติในการพัฒนา

การศึกษาและความร่วมมอืทางการศกึษา 

- มกีารสนับสนุนการใช้หลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น 

O5 13 ภาครัฐสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยท่ีรัฐบาล

สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่าง

หลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวจิัยของมหาวิทยาลัย 

O6 14 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และการวิจัยเพื่อ

พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนท่ีจะร่วมมอืกับมหาวทิยาลัยฯ ช่วยให้เกิดการบูรณา

การหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวจิัย และบัณฑิตรูปแบบใหมท่ี่ตรงความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการวา่งงานและขาดแคลนแรงงาน 

- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีค่าใช้จ่ายต่ า

กว่า 

- เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

O7 0 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อยา่งกว้างขวาง 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเอื้อตอ่การปฏิบัตงิาน ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ียืดหยุ่น และ

คล่องตัว 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริการวิชาการได้

อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น 

O8 16 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส

มากขึ้น 

- นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

- รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของมหาวทิยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

- การให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษา กยศ. และ กรอ. ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม

นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

O9 8 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุ่งหา

ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กร

เอกชน 

- ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และ

การบิน 

- มคีวามสามารถในการด าเนนิงานเชงิรุกและสรา้งเครือข่าย 

- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยท่ีปรับตัวได้อยา่งรวดเร็ว มีความได้เปรียบในทุกเร่ือง 

O10 12 กระทรวง อว. มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศกึษา ท่ีให้งบประมาณอุดหนุนส าหรับมหาวทิยาลัยใน

การพลกิโฉมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนสามารถตอบโจทย์ประเทศได้ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O11 16 กระทรวง อว. มนีโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรท่ีเป็นอสิระจากเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร การจัดท าหลักสูตร Sandbox 

 
2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 10 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็นมีดังน้ี 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 20 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวทิยาลัยมจี ากัด ท าให้การพัฒนาล่าชา้ 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความ

ทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความ

ล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดนอ้ยลง แต่มีค าถามในเร่ืองความคุ้มคา่ 

T2 8 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคงทางการ

เมอืง ท าให้นโยบายทางการศกึษาขาดความตอ่เนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาตไิด้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนิน

งานวจิัยและบริการวิชาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า ขาดความน่าเชื่อถือ 

ขาดการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

T3 6 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ กระทรวง อว. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไมส่ามารถแขง่ขันระดับนานาชาตไิด้ 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ กระทรวง อว. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- นโยบายของประเทศด้านการศกึษาท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไป 

T4 18 สถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมภิาค 

- การมคีู่แขง่ขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและตา่งประเทศมากขึน้ ท าให้หนว่ยงานประสบกับปัญหา

การรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับ

ระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิด

ภาวะการแขง่ขันทางการศกึษาสูง และหลากหลายท้ังเชงิเนื้อหา และเชงิพื้นท่ีสง่ผลให้มหาวทิยาลัย

ตอ้งมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขง่ขันได้ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

- การแขง่ขันทางด้านหลักสูตรค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ภาวะการ

แข่งขันทางการศกึษาของสถาบันการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชนท้ังในและตา่งประเทศมีมากขึ้นเป็น

เงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ เราอาจไม่ใชห่นึ่งในตัวเลอืก 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ หั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา” 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ ขยายความร่วมมอืไปยังโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในพื้นท่ีต่างจังหวัด  

เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรอืเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหนา้” 

- มุมมองของตา่งประเทศท่ีมองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องเรียน 3-4 ปี  

อกีต่อไป เมื่อผู้เรียนมทีางเลือกใหมส่ามารถทยอยเรียนและหน่วยย่อยสะสมไปและท างานไปด้วย 

T5 6 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผล

ตอ่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

- สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้

ผู้เรียน 

- ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจท่ีมุ่ง เน้นการเกษตร ไปสู่ เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สง่ผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

T6 18 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลงอัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T7 4 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทาง

กับหลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T8 14 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีความต้องการของตลาดแรงงานนอ้ยกว่า 

- ความคิดท่ีแตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลใหม้หาวทิยาลัยตอ้ง

มกีารปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยูร่่วมกันได้ 

- ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความ

ไวว้างใจได้ 

- นักเรียนท่ีเข้ามาเป็นนักศกึษา มีความรู้พืน้ฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

- นักศกึษาเลอืกเรียนตามกระแสความนยิม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

T9 4 การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหน้า

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาว

มากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเผชญิกับโรคระบาดและโรคอุบัตเิหตุใหมท่ี่มีความรุนแรงและเพ่ิมมาก

ขึน้ เชน่ COVID-19 ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศกึษาท่ีเปิดโอกาส

ให้เข้าถึงแหลง่เรียนรู้หรือแสวงความรู้ดว้ยตนเอง 

- ผู้ปกครองและนักศกึษาเรียกรอ้งให้ลดคา่เทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T10 12 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลนท่ี์รวบรวมมหาวิทยาลัยชัน้น าท่ัวโลกไวใ้นท่ีเดียวกัน โดยผู้เรียน

สามารถจะเลอืกสรรรายวชิาได้ดว้ยตนเอง 

- ธรรมชาติของโลกออนไลนท่ี์รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 

เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือ

สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

- ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละระบบอัตโนมัติ 

 
 

ผลวเิคราะหต์ าแหนง่ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม excel ปรากฏผลว่า คณะวทิยาการจัดการ

อยู่ในต าแหน่ง “อดทนและใช้พันธมิตร” ดังภาพที่ 1 

 

ภาพท่ี 1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ณ ปัจจุบัน 
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จากต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันที่อยู่ต าแหน่ง “อดทน” คณะวิทยาการจัดการต้องปรับปรุง

สถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม เพื่อให้อยู่ในต าแหน่ง “รุก

ด าเนินการเอง” หรือ “เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน SO:WT ไม่น้อยกว่า 3:1 ผู้บริหารพิจารณาให้ค่า

คะแนนในการลดจุดอ่อน (W) จ านวน 13 ประเด็นหรือขจัดภัยคุกคาม (T) จ านวน 10 ประเด็น เพื่อปรับต าแหน่ง

ยุทธศาสตรข์องคณะวทิยาการจัดการ ซึ่งค่าคะแนนมดีังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง เร่งด าเนินการดว่นที่สุด 

คะแนน 4 หมายถึง เร่งด าเนินการดว่น 

คะแนน 3 หมายถึง เร่งด าเนินการ 

คะแนน 2 หมายถึง ด าเนนิการ 

คะแนน 1 หมายถึง รอด าเนินการได้ 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาให้คะแนนในการลดจุดอ่อน (W) หรือขจัดภัยคุกคาม (T) จ านวน 7 ประเด็น จ าแนกเป็น

จุดอ่อน (W) จ านวน 5 ประเด็น และภัยคุกคาม (T) จ านวน 3 ประเด็น มีดังนี ้

ค่าคะแนน คะแนน จุดอ่อน (W) 

5 16 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

5 18 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งภายในและภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง 

5 12 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย 

5 12 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละ

ระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ท าให้ใชป้ระโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 

- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล  เทคโนโลยี และ ออนไลน์ มีขอ้จ ากัด 

- การเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศภายในไม่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

ก่อใหเ้กิดความซับซ้อนในการบันทึกข้อมูล 

- ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยยังไม่เอื้ออ านวยต่อการก้าวสู้ยุคดิจิทัลอย่าง

เต็มตัว 

- ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระบบ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ท าให้ใช้

ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 

- ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทัน

ความตอ้งการ เกิดการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง 

- เทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้งานใน

ปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมรุ่นใหม่และภัยคุกคามต่างๆ 

ที่มาพร้อมกัน 

- ผู้ใช้งานยังมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้มีการใช้งาน

อุปกรณ์อย่างผิดวิธี ส่งผลใหช้ ารุด หรอืไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
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ค่าคะแนน คะแนน จุดอ่อน (W) 

 8 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับ

การพัฒนา เชน่ COVID-19  

บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 

 12 มหาวิทยาลัยยังมหีลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรอื Upskill น้อย 

 18 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ค่าคะแนน คะแนน ภัยคุกคาม (T) 

5 18 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิด

ลดลงอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

5 20 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

5 18 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 
 

 

จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  

ในประเด็นที่ เป็นภัยคุกคาม มหาวิทยาลัยสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ไปอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว”  

ดังแสดงได้จากภาพที่ 2 

ภาพท่ี 2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการหลังขจัดจุดออ่นและพลกิวิกฤตให้เป็นโอกาส 
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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 ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังมี

ฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ  คณะท างานที่

ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสนทวีสุข และอาจารย์อภิชาต ก า

ภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชา

วิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ โดย

วิทยาลัยมอบหมายใหอ้าจารย์เปรมจิตต ์สระวาส ีเป็นหัวหนา้คณะท างานในการก่อตั้งคณะวชิาวิทยาการจัดการ 

 ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษาก่อน หลัก

จากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป และใน

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการ

หนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ 

1. ภาควิชาการเงนิและการบัญชี 

2. ภาควิชาการตลาด 

3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 

5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี 

ต่อเนื่อง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสายอุตสาหกรรมบริการ 

 ในปี พ.ศ.2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันราชภัฏ

สวนสุนันทา 

 ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบภาควิชา

เป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
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โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศึกษา 2543 มีโปรแกรมวิชาเพิ่มขึ้น

อีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในส่วน

โครงสรา้งของคณะวทิยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการบัญชี 

 ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสรา้งองค์กรใหทุ้กหน่วยงาน และในส่วน

ของคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสรา้งองค์กรใหมด่ังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จ านวน 2 โปรแกรมวิชา 

-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 

-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

2. ส านักงานคณบดี 

 ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการจัดการ 

ได้เปลี่ยนค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา และจ าแนกเป็นหลักสูตรได้ 3 

หลักสูตร ได้แก่   

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจบริการ 

และการประกอบการธุรกิจ 

  2.  หลักสูตรการบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 

  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วิทยุ

โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง การภาพยนตรส์ื่อสารการแสดง   

ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นจ านวน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชา

ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพรภ่าพผ่านสื่อผสมสมัยใหม่ 

ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี

จ านวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 17 

สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มกีารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจ านวน 8 หลักสูตร 

ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  

  1) แขนงวชิาวิทยุกระจายเสียง 

  2) แขนงวชิาวิทยุโทรทัศน์ 

  3) แขนงวชิาวารสารสนเทศ 

  4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

  5) แขนงวชิาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

  6) แขนงวชิาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 

  7) แขนงวิชาการสื่อสารผา่นสื่อใหม่ 
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  8) แขนงวชิาภาพยนตร์ 

 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จ านวน 3 หลักสูตร จากเดิมมี

จ 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 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตร์ จาก

เดิม 1 หลักสูตร 8 แขนงวชิา เป็น 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 

   2) แขนงวทิยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองคก์ร 

   4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

   5) แขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิทิัล 

 

 โดยสรุปคณะวทิยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

   2) แขนงวชิาการตลาด 

   3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

   6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  4. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 
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  5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวชิา ดังนี้ 

   1) แขนงวชิาวารสารศาสตร ์

   2) แขนงวทิยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองคก์ร 

   4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

   5) แขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิทิัล 

ส าหรับปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

  1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

  2) แขนงวชิาการตลาด 

  3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

  5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 

6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 3. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 

 

 ปัจจุบันคณะวทิยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 35 ปี มีคณบดีบริหารงานจ านวน  9  ท่าน คอื 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 

1 อาจารย์เปรมจิตต ์ สระวาล ี หัวหนา้คณะวิชา พ.ศ. 2530 – 2533 

2 อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน หัวหนา้คณะวิชา พ.ศ. 2533 – 2536 

3 รองศาสตราจารย์อุไร  ถาวรายุศม์ หัวหนา้คณะวิชา 

คณบดีโดยต าแหน่ง 

พ.ศ. 2536 – 2538 

พ.ศ. 2538 – 2539 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ขาวลาภ คณบดี พ.ศ. 2539 – 2542 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ คณบดี พ.ศ. 2542 – 2546 

6 อาจารย์ทรงศักดิ์  พิรยิะกฤติ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวศิพิรยิะกฤติ 

(เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 

คณบดี 

คณบดี 

พ.ศ. 2546 – 2549 

พ.ศ. 2549 – 2552 

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

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

9 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีการศกึษา 

2562 

ปีการศกึษา 

2563 

ปีการศกึษา 

2564 

1. สาขาวิชาบัญช ี    

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์    

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงนิการธนาคาร    

5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด    

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ    

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ    

8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ    

9. สาขาวิชาทุนมนุษย์และองค์การ - -  

รวมทั้งสิ้น 8 8 9 
 

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ปีการศกึษา 2564 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 426 170 596 507 148 655 473 149 622 

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

3.แขนงวิชาการตลาด 470 253 723 472 233 705 610 234 844 

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

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกจิบริการ 289 67 256 317 68 385 291 67 358 

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

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

8.สาขาวิชาการบัญชี 508 323 831 493 200 693 730 234 964 

9. สาขาวิชาทุนมนุษย์และองคก์าร - - - - - - 17 1 18 

รวมทั้งสิ้น 2860 836 3,696 2,961 664 3,625 3,239 698 3,987 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ปีการศกึษา 2564 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์

191 47 238 105 47 152 104 42 146 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 180 - 180 102 - 102 63 - 63 

3.แขนงวิชาการตลาด 275 42 317 147 48 195 98 53 151 

4.แขนงวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 159 - 159 88 - 88 74 - 74 

5.แขนงวิ ชาการจั ดการ ธุ รกิ จ

บริการ 

127 19 146 103 21 124 65 18 83 

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 121 - 121 64 - 64 63 10 73 

7.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 74 - 74 45 - 45 54 - 54 

8.สาขาวิชาการบัญช ี 207 60 267 107 71 178 148 70 218 

9. สาขาวิชาทุนมนุษยแ์ละองคก์าร - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 1,334 168 1,502 761 187 948 669 193 874 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศกึษา 2562 2563 2564 

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 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ 60 36 58 46 61 48 

รวมทั้งสิ้น 60 36 58 46 61 48 

 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2563 

ปีงบประมาณ  

2564 

ปีงบประมาณ 

2565 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 26 2 1 

รวมทั้งสิ้น 26 2 1 
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1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2563 

ปีงบประมาณ  

2564 

ปีงบประมาณ 

2565 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6 5 5 

รวมทั้งสิ้น 6 5 5 

 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

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

คณะวทิยาการจัดการ 15 16 - 31 15 13 - 28 16 13 - 29 

รวมทั้งสิ้น 15 16 - 31 15 13 - 28 16 13 - 29 
 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

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

คณะวิทยาการจัดการ 32 24 5 61 29 22 6 57 27 20 6 54 

รวมทั้งสิ้น 32 24 5 61 29 22 6 57 27 20 6 54 
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หน่วยงานเขา้รับฟังการประชุมสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับประมาณการรายรับ 

หน่วยงานจดัท าประมาณการรายรับประจ าปี (เงินนอกงบประมาณ) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

หน่วยงานเขา้ร่วมรับฟังการจดัประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และกรอบวงเงินการจดัสรรงบประมาณรายจา่ย  

(เงินนอกงบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วยงานจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสาขาวิชาและฝ่ายงานตา่งๆ 

 

หน่วยงานจดัท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการดา้นตา่งๆ 

หน่วยงานน าเสนอแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 

หน่วยงานน าข้อเสนอแนะทีไ่ดจ้ากคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ์       

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ก.ย.2565 

ก.ย.2565 

หน่วยงานเสนอค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)  

และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มิ.ย.65 

ก.ย.2565 

ก.ค.2565 

ส.ค.2565 

ส.ค.2565 

ส.ค. 2565 

1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

  

หน่วยงานเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

30 ก.ย. 2565 

หน่วยงานก าหนดช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 พรอ้มแผนปฏิบัติการดา้นต่างๆ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ก.ย.-ต.ค.2565  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้หลักการ

วิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

  เพื่อน าผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ คณะ 

วิทยาการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง

สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติ 

งานไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของคณะวิทยาการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ  PESTModel 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง

ที่มผีลกระทบกับคณะวทิยาการจัดการ 

o E-Economics เป ็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที ่ม ีผลต่อ 

คณะวทิยาการจัดการ 

o S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อคณะวิทยาการจัดการ 

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 

คณะวทิยาการจัดการ 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย  และระดับ

หน่วยงานจ านวน 40 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ของคณะวิทยาการ

จัดการ โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จ านวน 10 ประเด็น โดย

สามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะดา้น ดังนี้  

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S12 20 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยอย่างจรงิจัง 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่

ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ท า

ให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ท่ีจะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงคร้ัง

ส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและ

ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยัง

ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

- มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการรับรู้

ทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างท่ัวถึง และได้รับความร่วมมอืในการด าเนนิงาน

ของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

- มกีารท างานเชิงรุก และเนน้การมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย 

- พัฒนาการบริหารองค์กรและสนับสนุนส่งเสริมบุคลกรให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมในหลายมติิ 

S2 14 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศึกษาท้ังในและ

ตา่งประเทศ ซึ่งมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

- มรีะบบและกลไกส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

S10 12 มที าเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ท่ีดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ

บุคลากร 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชนต์อ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

- มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลาย  ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอยา่งสะดวก 

- เนน้เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์ความเป็นไทยท่ียังคงคลาสิคและโมเดิร์น 

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัด จึงเป็น

โอกาสท่ีนักเรียนในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงสนใจเขา้มาศึกษา 

S1 10 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปท่ีีชัดเจน 

- บุคลากรปฏบัิตงิานในทศิทางเดียวกัน 

- ผลการปฏบัิตงิานดขีึน้กวา่ปท่ีีผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการให้กับ

บุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

- มหาวทิยาลัยมกีารปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังดา้น การแขง่ขัน ตลาดแรงงาน 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยท่ีีเข้ามาเปลี่ยนโลก 

- มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงองสังคมไทยและสังคมโลก 

S8 10 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนท่ีจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

- มกีารก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือขา่ยและให้มสี่วนร่วมกับพันธ

กิจด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย และมีการก ากับตดิตามอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- การม ีMOU กับหน่วยงานภายนอกชว่ยสนับสนุนการพัฒนาด้านตา่งๆ 

- มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านท่ัวประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น

มหาวทิยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาทอ้งถิ่นท่ัวไทย 

S13 10 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีด ี

- ส่งเสริมให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ

ท่ีสูงขึน้ และมกีารพัฒนาตนเองในด้านตา่งๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏบัิตงิานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสในการเลื่อน

ต าแหนง่ในระดับท่ีสูงขึน้ ท าให้เกิดก าลังใจในการปฏบัิตงิาน 

S3 6 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended learning : 

SSRU Model for General Education Subjects) ท่ีดีผ่านทางรายวิชาศึกษาท่ัวไปนักศึกษา

สามารถเรียนรู้ได้อยา่งเต็มท่ี และมีความสุข 

- มีการก าหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลัยท่ี

ชัดเจน และเป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวทิยาลัย และมีระบบและ

กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรท่ีเป็นเอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

อย่างเป็นรูปธรรม 

- การเปิดหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษา

และภาวะการมงีานท า 

- มคีวามรู้รอบตัว ความสามารถแบบผสมผสานและหลากหลาย (Multifunction) 

- คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการท างานน าไปสู่การเป็นท่ี

ประจักษ์ต่อองค์กร หน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิต รับทราบถึงคุณภาพของการให้

การศึกษาของมหาวทิยาลัยฯ 

S6 6 มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางศลิปวัฒนธรรม 

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ีท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีดีขององค์การช่วยให้เกิด

ความน่าเชื่อถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การท้ังภายใน

และภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีโดด

เด่น 

- เป็นสถานศึกษาเกา่แก่ มีภาพลักษณท่ี์ด ีเป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา 

บุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

-สร้างเครอืขา่ยกับหนว่ยงาน/องคก์รระดับชาติมากขึ้น 

- บุคลากรทุกระดับ เขา้ใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัตศิาสตร์ของสถาบัน ล้วนมคีวาม

ภาคภูมิใจในความ "เป็นวัง" ท่ีเน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคม

มหาวทิยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

- เป็นองค์กรท่ีมีความเขี่ยวชาญในแขนงตา่งๆ ที่อา้งอิงพื้นฐานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

S9 6 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มกีารจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิต

มงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบั้ณฑิตมคีวามพงึพอใจมากขึน้ 

- ความสามารถเฉพาะทาง 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S11 6 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จ านวน 15 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics 

Ranking of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณท์ าให้มีผู้สนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวนนักศึกษาท่ีมา

สมัครศกึษาตอ่ดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

- มนีักศกึษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวทิยาลัย ทัง้ในระดับชาติและนานาชาตเิพิ่มขึ้น 

- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ตดิต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวชิาการ เชน่ การจัดการเรียนการสอน 

การท าวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น 

- มชีื่อเสียงจากศษิยเ์ก่า เป็นสว่นหนึ่งท่ีช่วยให้มหาวิทยาลัยมชีื่อเสียง 

- ชื่อเสียงท่ียาวนานเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในสังคม 

S17 6 มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้น 

- มหาวทิยาลัยมโีอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอาย ุ

- มหาวิทยาลัยมีระบบ Credit bank สร้างโอกาสในการเปลี่ยนผู้สนใจเรียนแบบ non-

degree สู่แบบ degree 

S4 4 มหาวทิยาลัยมรีะบบและกลไกที่มปีระสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกจิด้าน

การวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สร้างช่ือเสียงสร้างภาพลักษณ์

ให้กับมหาวทิยาลัย 

- บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ

น าเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาตอิย่างตอ่เนื่อง 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นท้ังจ านวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้ 

อาจารย์และนักศกึษามผีลงานวจิัยท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาตมิาก 

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W4 18 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผู้น า ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W9 16 การประชาสัมพันธ์เชงิรุกทัง้ภายในและภายนอกยังไม่ตอ่เนื่อง 

- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยกลยุทธ์ท่ีเป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน / ภาพรวมในการสื่อสาร

ของแต่ละคณะไมม่ ีCI เดียวกัน และขาดความ Consistency 

W1 12 การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมยังมนีอ้ย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย  ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนีอ้ยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและ

ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

W7 12 มหาวทิยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย 

W8 12 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่

สามารถเชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ท าให้ใชป้ระโยชนไ์ด้ไม่เต็มท่ี 

- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล  เทคโนโลย ีและ ออนไลน์ มขี้อจ ากัด 

- การเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศภายในไม่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิด

ความซับซ้อนในการบันทึกข้อมูล 

- ระบบอนิเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยยังไม่เอื้ออ านวยต่อการก้าวสูยุ้คดจิิทัลอย่างเต็มตัว 

- ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแตล่ะระบบ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ท าให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่

เต็มท่ี 

- ความทันสมัยของเคร่ืองมือ อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความ

ตอ้งการ เกิดการใชง้บประมาณที่ค่อนขา้งสูง 

- เทคโนโลยีตา่งๆ มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้อุปกรณท่ี์ใชง้านในปัจจุบัน ไม่

สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมรุ่นใหมแ่ละภัยคุกคามตา่งๆ ที่มาพร้อมกัน 

- ผู้ใชง้านยังมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้มีการใชง้านอุปกรณ์อย่าง

ผิดวิธี ส่งผลให้ช ารุด หรือไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

W12 10 การมเีครอืขา่ยท่ีด าเนนิการร่วมมอืกันท่ีขาดความตอ่เนื่อง และยังไม่มผีลความร่วมมอือยา่ง

เป็นรูปธรรม 

- ผู้ประกอบการหรือศษิยเ์ก่าให้ทุนการสนับสนุนในการพัฒนาการศกึษายังมนีอ้ย 

- การมเีครอืขา่ยท่ีด าเนนิการร่วมมอืกันท่ีขาดความตอ่เนื่อง และผลของความร่วมมอือย่าง

เป็นรูปธรรมยังมนีอ้ย 

- การสร้างความร่วมมอืกับภาคตา่งๆ ภายนอกมหาวทิยาลัยยังไม่คอ่ยตอ่เนื่อง 

- ระบบการบูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ยังมนีอ้ย 

W2 8 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรูค้วามเข้าใจนอ้ยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในด้านภาษาตา่งประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

- การใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน 

- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหนา้ที่กับอาจารย์ชาวตา่งชาตยิังมีอยูน่อ้ย 

W10 8 มหาวทิยาลัยฯ ยังไมม่หีลักสูตรท่ีผ่านการรับรองระดับนานาชาติ 

- มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในการพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติน้อย 

- อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนยังมนีอ้ย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

- มหีลักสูตรมจี านวนมากเกินไป และมีการเปิดในศาสตร์เดียวกันใกล้ๆ กัน 

- ขาดหลักสูตรท่ีมีความชัดเจนช านาญเช่ียวชาญ 

W5 4 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวชิาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมเีป็นจ านวนมากเกินไป

ส่งผลกระทบตอ่คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

W13 4 กฎระเบียบบางอย่างลา้หลัง ต้องปรับให้ทันสถานการณ์ 

W3 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

- เกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ก าหนดท้ังจ านวนครั้งและประเภทท าให้นักศึกษามปัีญหา

เร่ืองการเผยแพร่ 

ท่ีตีพิมพใ์นวารสาร 

W6 2 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมอืกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา 

เชน่ COVID-19 บุคลากรสายวชิาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณก์ารสอนระบบออนไลน์ 

-ขาดครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัย 

W11 2 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรท่ีตอบความต้องการของประเทศและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงยัง

นอ้ยอยู่ 

- การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการยังมีน้อย 

 

 2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (10 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O8 16 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ

ผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 

- นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

บุคลากรมคีุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

- รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของมหาวทิยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

- การให้ทุนกู้ยืมทางการศกึษา กยศ. และ กรอ. ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

O11 16 กระทรวง อว. มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรท่ีเป็นอิสระจากเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร การจัดท าหลักสูตร Sandbox 

O6 14 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มคีวามตอ้งการองคค์วามรู้เชงิวชิาการ และการวจิัย

เพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนท่ีจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิด

การบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหมท่ี่

ตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการวา่งงานและขาดแคลนแรงงาน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมี

ค่าใชจ้่ายต่ ากวา่ 

- เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

O1 12 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีทันสมัยขึ้นชว่ยเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน และส่งเสริมการ

เรียนรู้ 

ท่ีหลากหลาย 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการ

ท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

- ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยท่ีีทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏบัิตงิาน และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 

ไร้ขีดจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิด

การบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

- เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนได้เร็วขึน้ 

O5 12 ภาครัฐสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาตมิแีหลง่ทุนวจิัยท่ีรัฐบาล

สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ 

อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวจิัยของมหาวิทยาลัย 

O10 12 กระทรวง อว. มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ท่ีให้งบประมาณอุดหนุนส าหรับ

มหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนสามารถ

ตอบโจทย์ประเทศได้ 

O4 10 นโยบายของกระทรวง อว. เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับนานาชาติในการ

พัฒนาการศกึษาและความร่วมมอืทางการศกึษา 

- มกีารสนับสนุนการใช้หลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น 

O9 8 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุง่

หาความรูผ้่านสถาบันการศกึษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมโีอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับ

องคก์รเอกชน 

- ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

การแพทย ์และการบิน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

- มคีวามสามารถในการด าเนนิงานเชงิรุกและสรา้งเครือข่าย 

- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยท่ีปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความได้เปรียบใน

ทุกเร่ือง 

O2 6 ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- สังคมและประชาชนมีความตอ้งการศกึษาในระดับอุดมศกึษามากขึน้ๆ และความตอ้งการ

มหีลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเนน้สนิค้า/คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุ บันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ ท่ีสนใจมีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒวิชิาชีพโดยใชเ้วลาวา่งจากการปฏบัิตงิาน 

O3 4 รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมนีโยบายสง่เสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาท่ีขาด

แคลน 

- ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

- การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ

ประกอบอาชพีครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ 

 

 2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 20 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวทิยาลัยมจี ากัด ท าให้การพัฒนาล่าชา้ 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาท่ีลา่ชา้ขาดความ

ทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความ

ล่าช้าไม่สามารถแขง่ขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดนอ้ยลง แตม่คี าถามในเร่ืองความคุ้มคา่ 

T4 18 สถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศกึษา มกีารแขง่ขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมภิาค 

- การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบกับ

ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและ

ต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ังเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นท่ีส่งผลให้

มหาวทิยาลัยตอ้งมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขง่ขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

- การแขง่ขันทางด้านหลักสูตรค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ภาวะการ

แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศมีมากขึ้น

เป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ เราอาจไมใ่ชห่นึ่งในตัวเลอืก 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ หั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา” 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ ขยายความร่วมมอืไปยังโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในพื้นท่ีต่างจังหวัด  

เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรอืเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหนา้” 

- มุมมองของตา่งประเทศท่ีมองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องเรียน 3-4 ปี  

อกีต่อไป เมื่อผู้เรียนมทีางเลือกใหมส่ามารถทยอยเรียนและหน่วยย่อยสะสมไปและท างานไปดว้ย 

T6 18 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลงอัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T8 14 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีความต้องการของตลาดแรงงานนอ้ยกว่า 

- ความคิดท่ีแตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ตอ้งมีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยูร่่วมกันได้ 

- ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความ

ไวว้างใจได้ 

- นักเรียนท่ีเข้ามาเป็นนักศกึษา มีความรู้พืน้ฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

- นักศกึษาเลอืกเรียนตามกระแสความนยิม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

T10 12 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ท่ีรวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ัวโลกไว้ในท่ีเดียวกัน โดย

ผู้เรียนสามารถจะเลือกสรรรายวชิาได้ดว้ยตนเอง 

- ธรรมชาติของโลกออนไลน์ท่ีรวดเร็ว ทันใจ เขา้ถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไมจ่ ากัดเวลาและสถานท่ี 

เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือ

สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

- ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละระบบอัตโนมัติ 

T2 8 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคงทางการ

เมอืง ท าให้นโยบายทางการศกึษาขาดความตอ่เนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาตไิด้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนิน

งานวจิัยและบริการวิชาการ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า ขาดความน่าเชื่อถือ 

ขาดการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

T3 6 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนนิงานและการแจ้งก าหนดการตา่งๆ ของ กระทรวง อว. มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไมส่ามารถแขง่ขันระดับนานาชาตไิด้ 

- การด าเนนิงานและการแจ้งก าหนดการตา่งๆ ของ กระทรวง อว. มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- นโยบายของประเทศด้านการศกึษาท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไป 

T5 6 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด 

ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

- สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้

ผู้เรียน 

- ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สง่ผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

T7 4 ตลาดแรงงานตอ้งการพนักงานที่มคีวามรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทาง

กับหลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T9 4 การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหน้า

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาว

มากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติเหตุใหม่ท่ีมีความรุนแรงและเพิ่ม

มากขึ้น เช่น COVID-19 ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาท่ีเปิด

โอกาสให้เข้าถึงแหลง่เรียนรู้หรือแสวงความรู้ดว้ยตนเอง 

- ผู้ปกครองและนักศกึษาเรียกรอ้งให้ลดคา่เทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้โปรแกรม Excel ของที่

ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน  SWOT 

และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิกวิกฤต ให้เป็น

โอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลดว้ยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตรใ์นปัจจุบันตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และหัวหน้าฝ่ายงาน จ านวน  22 คน 

ปรากฏผลว่า คณะวทิยาการจัดการ อยู่ในต าแหน่ง “อดทนและใช้พันธมิตร” สามารถแสดงได้ภาพที่ 6  

 
 

ภาพที่ 6 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

คณะวทิยาการจัดการ ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับใน

การมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ 5) = เร่งด าเนินการด่วนที่สุด ดังนี้ 

1. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ระดับ 5) 

2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งภายในและภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง (ระดับ 5) 

3. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย (ระดับ 5) 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่

สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ท าให้ใชป้ระโยชน์ได้ไม่เต็มที่ (ระดับ 5) 

5. การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา 

เช่น COVID-19 บุคลากรสายวิชาการไม่เช่ียวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนระบบออนไลน์   

(ระดับ 5) 

6. มหาวิทยาลัยยังมหีลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรอื Upskill น้อย 

7. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผูน้ า 

ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 คณะวทิยาการจัดการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุง่มั่น

ปรับปรุง (ระดับ 5) = เร่งด าเนินการดว่นที่สุด ดังนี้ 

 1. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศกึษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลงอัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น (ระดับ 5) 

 2. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า (ระดับ 5) 

 3. สถาบันการศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมกีารแขง่ขันกันมากขึ้น (ระดับ 5) 
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 จากการแก้ไขปรับปรุงสถานการณโ์ดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้เป็นให้

เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม คณะวิทยาการจัดการสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ไปอยู่

ต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จากภาพที่ 7 

 

ภาพท่ี 7 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ท่ีปรับปรุงแล้ว 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ  

    (Graduates with Concentration on Niche Academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

    (Academic Research with Creative and Innovative Concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

    (Academic Works with Respond and Resolve the Social Problems) 

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

    (Arts and Culture Based on Suan Sunandha Heritage) 
 

พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง ผา่นการแสวงหาด้วยการ

วิจัยทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม  

ของมนุษยชาติ 
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ภารกิจหลัก (Key result area) 
 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

ไทย (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”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานในศาสตร์หรือวิชาชีพมีทักษะ 

และมีความมุง่มั่นในการปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษา

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

ถนัดวิชาการ  หมายถึง บัณฑติที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชา และความรู้ทางวิชาการทั่วไป 

ช านาญการคิด หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถถ่ายทอดความรู้

ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา 
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มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความ

ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่ เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย 

มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญา  

น าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรน์ี้ 
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นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
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4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แตส่ าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราตอ้งธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่

ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตาม

วิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์”เพราะ 

นี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 8  
 

 
ภาพที่ 8 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดดังนี ้
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 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) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (Develop and 

enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ 

และสั งคมอย่ างยั่ งยืน  (Create research works and innovation at national and international levels for 

better and sustainable quality of life, economy and society) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct the 

network cooperation and elevate the recognition to the international level) 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงการ 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้

เป็นมอือาชพี 
12 30 26 31 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ 

เพื่อคุณภาพชวีติ เศรษฐกิจและสังคมอยา่งยั่งยืน 
9 13 12 12 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาต ิ
6 8 7 7 

รวมทั้งสิ้น 27 51 45 50 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

คุณภาพและคุณธรรมช้ันน า ด้านการบริหารจัดการ 
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้ม 

เป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรือง ผา่นการแสวงหาด้วยการ

วิจัยทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม  

ของมนุษยชาติ 
 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้ 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม  
 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (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 ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานในศาสตร์หรือวิชาชีพมีทักษะ 

และมีความมุง่มั่นในการปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใชห้ลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษา

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

ถนัดวิชาการ หมายถึง บัณฑติที่มคีวามรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชา และความรู้ทางวิชาการทั่วไป 

ช านาญการคิด หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถถ่ายทอดความรู้

ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความ

ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่ เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต ดังนี้ 

5) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

6) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

7) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

8) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัย
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แห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย 

มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญา  

น าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรน์ี้ 

 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

วสิัยทัศน์ : คุณภาพและคุณธรรมช้ันน า ด้านการบริหาร

จัดการ 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวจิัย

ร้อยละ 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวจิัยให้ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย

2.1.2 บทความท่ีตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus ร่วมกับ

หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

เร่ือง 20 20 20 20 20 2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์หรือนักวจิัยตีพิมพ์

บทความร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

โครงการตีพิมพ์บทความร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

2.1.3 บทความท่ีตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus ร่วมกับ

มหาวทิยาลัยท่ีอยู่ในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking)

เร่ือง 10 10 10 10 10 2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์หรือนักวจิัยตีพิมพ์

บทความร่วมกับมหาวทิยาลัยท่ีอยู่ในอันดับ 1 - 500 (QS 

Ranking)

โครงการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวทิยาลัยท่ีอยู่ในอันดับ 1 - 

500 (QS Ranking)

2.1.4 จ านวนผลงานวจิัยท่ีตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศในฐาน 

Scopus (1 หน่วยงานต่อ 3 เร่ือง)

วารสาร 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์หรือนักวจิัยตีพิมพ์

ผลงานวจิัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

โครงการตีพิมพ์ผลงานวจิัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

2.2.1 จานวนวารสารวชิาการ ฉบับภาษาอังกฤษ วารสาร 1 1 1 1 1

2.2.2 จานวนวารสารวชิาการะดับนานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลScopus วารสาร 1 1 1 1 1

2.3 ผลงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ท่ีนาไปใช้

ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

2.3.1 จานวนงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวชิาการท่ีนา

ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจา่ย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน - - - - - 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวชิาการ ให้

เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย นวตักรรมและ

งานวชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.4 ผลงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ ได้รับอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

2.4.1 จานวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน - - - - - 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวจิัย งาน

นวตักรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

หรือสิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.5 ผลงานวจิัย นวตักรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีนามาใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.5.1 จานวนผลงานวจิัย นวตักรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีนาไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์

องค์ความรู้ - - - - - 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นาผลงานวจิัย นวตักรรม

หรืองานสิทธิบัตรท่ีนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการนาผลงานวจิัย นวตักรรม ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.6 มหาวทิยาลัยมีองค์ความรู้ด้านศิลปะและวฒันธรรม

ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

2.6.1 จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวฒันธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ

ศูนย์วจิัย - - - - - 2.6.1.1 เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยและองค์ความรู้

ด้วยศิลปะและวฒันธรรมสู่นานาชาติ

โครงการเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมสู่สากล รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.7 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และการระดมทุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.7.1 จานวนเงินภายนอกท่ีสนับสนุนเพื่อจัดการศึกษา บาท 300,000 300,000 300,000 300,000 ####### 2.7.1.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.8 มหาวทิยาลัยมีการบริการวชิาการท่ีสอดรับกับความ

ต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1 จานวนองค์ความรู้หรือนวตักรรมท่ีมหาวทิยาลัยนาไปใช้ประโยชน์ใน

การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน

เร่ือง 1 1 1 1 1 2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวชิาการท่ี

สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ิน

และสังคม

โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.9 อาจารย์มีศักยภาพด้านการวจิัยท่ีสามารถเพิ่มทักษะ

และความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีสอน

2.9.1 จานวนบุคลากรท่ีมีศักยภาพด้านการวจิัยเป็นมืออาชีพตามความ

เช่ียวชาญ

คน 1 1 1 1 1 2.9.1.1 พัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านการวจิัยให้เป็นมืออาชีพ

เช่ือมโยงกับวชิาชีพเฉพาะหรือ BCG หรือ SDGs

โครงการพัฒนานักวจิัยต้นแบบ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.2 มหาวทิยาลัยมีวารสารวชิาการท่ีเข้าสู่ระดับนานาชาติ 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวชิาการ ให้

เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการจัดทาวารสารวชิาการฉบับภาษาอังกฤษ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับ

การตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ท่ีตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

(1) ด้านวชิาการและการเรียนการสอน 82.00 82.50 83.00 83.50 84.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

(2) ด้านวจิัยและบริการวชิาการ 82.00 82.50 83.00 83.50 84.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ 82.00 82.50 83.00 83.50 84.00 รองคณบดีฝ่าบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 82.00 82.50 83.00 83.50 84.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 82.00 82.50 83.00 83.50 84.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

3.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวทิยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 3.2.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 

และบริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน คน - - - - - 3.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัด

การศึกษาให้กับชาวต่างชาติ

โครงการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษา

ชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.3.2 จานวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาแลกเปล่ียนอย่างน้อย1 ภาค

เรียน

3.3.3 จานวนนักศึกษาของมหาวทิยาลัยท่ีส่งไปแลกเปล่ียนอย่างน้อย

 1 ภาคเรียน

3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปล่ียน

ในสาขาวชิา

3.4.1 จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติท่ีมีสัญญาจา้งเต็มเวลา คน ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 3.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดจา้ง

อาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อการจัดการศึกษาสู่นานาชาติ

โครงการจัดจา้งหรือแลกเปล่ียนอาจารย์

ชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.5 มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

กับเครือข่ายในประเทศ

3.5.1 ร้อยละหนังสือแสดงเจตจานง (LOI) หรือบันทึกความเข้าใจ 

(MoU) หรือข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) ในประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 80 80 80 80 80 3.5.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมือหรือข้อตกลงความเข้าใจ

กับเครือข่ายในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

ภายในประเทศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.6 มหาวทิยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

กับเครือข่ายต่างประเทศ

3.6.1 จานวนกิจกรรมท่ีดาเนินการร่วมกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศท่ี

อยู่ในลาดับ 1-500 QS Rankings

แห่ง - - - - - 3.6.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินกิจกรรมตาม

บันทึกความเข้าใจ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลง (MoA) 

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ร้อยละ3.1 มหาวทิยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ

จัดอันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)

3.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการแลกเปล่ียน

ในสาขาวชิา

3.3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน

แลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวทิยาลัยในระดับ

นานาชาติ

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการในเรื่อง

แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการ

แปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสรา้งความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกใหม้ีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกั บแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ใหก้ับบุคลากร ใหท้ราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหเ้กิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
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1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง

ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การ

ประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในคณะวิทยาการจัดการผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงาน

ตามแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในคณะวทิยาการจัดการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

- ภายในประเทศ 

- ต่างประเทศ 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ

สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สกึเป็นเจ้าของ

และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน 

แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุง่สูจุ่ดมุ่งหมายสูงสุด

ขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึง

ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล 

และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการแล้ว

คณะวิทยาการจัดการจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่

เกิดขึ้น อันจะช่วยใหผู้ร้ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การตดิตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิผล 

จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนว

ใหม่ ดังนี้ 

1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 
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2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

ที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเ งิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

คณะวทิยาการจัดการ ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร,คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 22 คน 

เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ของคณะวิทยาการจัดการ โดยการให้น้ าหนัก

ความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จ านวน 10 ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัย

ที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะดา้น ดังนี้  

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

ประเด็น 12 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S12 20 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยอย่างจรงิจัง 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่

ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ท า

ให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ท่ีจะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงคร้ัง

ส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและ

ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยัง

ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

- มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการรับรู้

ทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างท่ัวถึง และได้รับความร่วมมอืในการด าเนนิงาน

ของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

- มกีารท างานเชิงรุก และเนน้การมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย 

- พัฒนาการบริหารองค์กรและสนับสนุนส่งเสริมบุคลกรให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมในหลายมติิ 

S2 14 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศึกษาท้ังในและ

ตา่งประเทศ ซึ่งมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

- มรีะบบและกลไกส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

S10 12 มที าเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ท่ีดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ

บุคลากร 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชนต์อ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

- มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลาย  ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอยา่งสะดวก 

- เนน้เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นไทยท่ียังคงคลาสิคและโมเดิร์น 

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัด จึงเป็น

โอกาสท่ีนักเรียนในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงสนใจเขา้มาศึกษา 

S1 10 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปท่ีีชัดเจน 

- บุคลากรปฏบัิตงิานในทศิทางเดียวกัน 

- ผลการปฏบัิตงิานดขีึน้กวา่ปท่ีีผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการให้กับ

บุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

- มหาวทิยาลัยมกีารปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังดา้น การแขง่ขัน ตลาดแรงงาน 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยท่ีีเข้ามาเปลี่ยนโลก 

- มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงองสังคมไทยและสังคมโลก 

S8 10 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนท่ีจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

- มกีารก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือขา่ยและให้มสี่วนร่วมกับพันธ

กิจด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลัย และมีการก ากับตดิตามอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- การม ีMOU กับหน่วยงานภายนอกชว่ยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ 

- มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านท่ัวประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น

มหาวทิยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาทอ้งถิ่นท่ัวไทย 

S13 10 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีด ี

- ส่งเสริมให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ

ท่ีสูงขึน้ และมกีารพัฒนาตนเองในด้านตา่งๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏบัิตงิานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสในการเลื่อน

ต าแหนง่ในระดับท่ีสูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังใจในการปฏบัิตงิาน 

S3 6 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended learning : 

SSRU Model for General Education Subjects) ท่ีดีผ่านทางรายวิชาศึกษาท่ัวไปนักศึกษา

สามารถเรียนรู้ได้อยา่งเต็มท่ี และมีความสุข 

- มีการก าหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลัยท่ี

ชัดเจน และเป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวทิยาลัย และมีระบบและ

กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรท่ีเป็นเอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

อย่างเป็นรูปธรรม 

- การเปิดหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษา

และภาวะการมงีานท า 

- มคีวามรู้รอบตัว ความสามารถแบบผสมผสานและหลากหลาย (Multifunction) 

- คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการท างานน าไปสู่การเป็นท่ี

ประจักษ์ต่อองค์กร หน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิต รับทราบถึงคุณภาพของการให้

การศึกษาของมหาวทิยาลัยฯ 

S6 6 มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางศลิปวัฒนธรรม 

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ีท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีดีขององค์การช่วยให้เกิด

ความน่าเชื่อถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การท้ังภายใน

และภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีโดด

เด่น 

- เป็นสถานศึกษาเกา่แก่ มีภาพลักษณท่ี์ด ีเป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา 

บุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

-สร้างเครอืขา่ยกับหนว่ยงาน/องคก์รระดับชาติมากขึ้น 

- บุคลากรทุกระดับ เขา้ใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัตศิาสตร์ของสถาบัน ล้วนมคีวาม

ภาคภูมิใจในความ "เป็นวัง" ท่ีเน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคม

มหาวทิยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

- เป็นองค์กรท่ีมีความเขี่ยวชาญในแขนงตา่งๆ ที่อา้งอิงพื้นฐานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

S9 6 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มกีารจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิต

มงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบั้ณฑิตมคีวามพงึพอใจมากขึน้ 

- ความสามารถเฉพาะทาง 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S11 6 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จ านวน 15 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics 

Ranking of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณท์ าให้มีผู้สนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวนนักศึกษาท่ีมา

สมัครศกึษาตอ่ดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

- มนีักศกึษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวทิยาลัย ทัง้ในระดับชาติและนานาชาตเิพิ่มขึ้น 

- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ตดิตอ่แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวชิาการ เชน่ การจัดการเรียนการสอน 

การท าวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น 

- มชีื่อเสียงจากศษิยเ์ก่า เป็นสว่นหนึ่งท่ีช่วยให้มหาวิทยาลัยมชีื่อเสียง 

- ชื่อเสียงท่ียาวนานเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในสังคม 

S17 6 มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้น 

- มหาวทิยาลัยมโีอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอาย ุ

- มหาวิทยาลัยมีระบบ Credit bank สร้างโอกาสในการเปลี่ยนผู้สนใจเรียนแบบ non-

degree สู่แบบ degree 

S4 4 มหาวทิยาลัยมรีะบบและกลไกที่มปีระสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกจิด้าน

การวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สร้างช่ือเสียงสร้างภาพลักษณ์

ให้กับมหาวทิยาลัย 

- บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ

น าเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาตอิย่างตอ่เนื่อง 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นท้ังจ านวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้ 

อาจารย์และนักศกึษามผีลงานวจิัยท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาตมิาก 

 

2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 13 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ

ของประเด็น 13 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W4 18 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผู้น า ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W9 16 การประชาสัมพันธ์เชงิรุกทัง้ภายในและภายนอกยังไม่ตอ่เนื่อง 

- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยกลยุทธ์ท่ีเป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน / ภาพรวมในการสื่อสาร

ของแต่ละคณะไมม่ ีCI เดียวกัน และขาดความ Consistency 

W1 12 การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรมยังมนีอ้ย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนีอ้ยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและ

ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

W7 12 มหาวทิยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย 

W8 12 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่

สามารถเชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ท าให้ใชป้ระโยชนไ์ด้ไม่เต็มท่ี 

- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล  เทคโนโลย ีและ ออนไลน์ มขี้อจ ากัด 

- การเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศภายในไม่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิด

ความซับซ้อนในการบันทึกข้อมูล 

- ระบบอนิเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยยังไม่เอื้ออ านวยต่อการก้าวสูยุ้คดจิิทัลอย่างเต็มตัว 

- ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแตล่ะระบบ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ท าให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่

เต็มท่ี 

- ความทันสมัยของเคร่ืองมือ อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความ

ตอ้งการ เกิดการใชง้บประมาณที่ค่อนขา้งสูง 

- เทคโนโลยตีา่งๆ มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้อุปกรณท่ี์ใชง้านในปัจจุบัน ไม่

สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมรุ่นใหมแ่ละภัยคุกคามตา่งๆ ที่มาพร้อมกัน 

- ผู้ใช้งานยังมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ท าให้มีการใชง้านอุปกรณ์อย่าง

ผิดวิธี ส่งผลให้ช ารุด หรือไมส่ามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

W12 10 การมเีครอืขา่ยท่ีด าเนนิการร่วมมอืกันท่ีขาดความตอ่เนื่อง และยังไม่มผีลความร่วมมอือยา่ง

เป็นรูปธรรม 

- ผู้ประกอบการหรือศษิยเ์ก่าให้ทุนการสนับสนุนในการพัฒนาการศกึษายังมนีอ้ย 

- การมเีครอืขา่ยท่ีด าเนนิการร่วมมอืกันท่ีขาดความตอ่เนื่อง และผลของความร่วมมอือย่าง

เป็นรูปธรรมยังมนีอ้ย 

- การสร้างความร่วมมอืกับภาคตา่งๆ ภายนอกมหาวทิยาลัยยังไม่คอ่ยตอ่เนื่อง 

- ระบบการบูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ยังมนีอ้ย 

W2 8 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรูค้วามเข้าใจนอ้ยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในด้านภาษาตา่งประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

- การใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน 

- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหนา้ที่กับอาจารย์ชาวตา่งชาตยิังมีอยูน่อ้ย 

W10 8 มหาวทิยาลัยฯ ยังไมม่หีลักสูตรท่ีผ่านการรับรองระดับนานาชาติ 

- มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียงในการพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติน้อย 

- อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนยังมนีอ้ย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

- มหีลักสูตรมจี านวนมากเกินไป และมีการเปิดในศาสตร์เดียวกันใกล้ๆ กัน 

- ขาดหลักสูตรท่ีมีความชัดเจนช านาญเช่ียวชาญ 

W5 4 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวชิาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมเีป็นจ านวนมากเกินไป

ส่งผลกระทบตอ่คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

W13 4 กฎระเบียบบางอย่างลา้หลัง ต้องปรับให้ทันสถานการณ์ 

W3 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาต ิยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

- เกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ก าหนดท้ังจ านวนครั้งและประเภทท าให้นักศึกษามปัีญหา

เร่ืองการเผยแพร่ 

ท่ีตีพิมพใ์นวารสาร 

W6 2 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมอืกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา 

เชน่ COVID-19 บุคลากรสายวชิาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณก์ารสอนระบบออนไลน์ 

-ขาดครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัย 

W11 2 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรท่ีตอบความต้องการของประเทศและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงยัง

นอ้ยอยู่ 

- การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการยังมีน้อย 

 

 3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)  ทั้งหมด 11 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความ ส าคัญ

ของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O8 16 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ

ผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 

- นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

บุคลากรมคีุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

- รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของมหาวทิยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

- การให้ทุนกู้ยืมทางการศกึษา กยศ. และ กรอ. ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

O11 16 กระทรวง อว. มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรท่ีเป็นอิสระจากเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร การจัดท าหลักสูตร Sandbox 

O6 14 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มคีวามตอ้งการองคค์วามรู้เชงิวชิาการ และการวจิัย

เพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนท่ีจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิด

การบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหมท่ี่

ตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการวา่งงานและขาดแคลนแรงงาน 

- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมี

ค่าใชจ้่ายต่ ากว่า 

- เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

O1 12 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีทันสมัยขึ้นชว่ยเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน และส่งเสริมการ

เรียนรู้ 

ท่ีหลากหลาย 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการ

ท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

- ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยท่ีีทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏบัิตงิาน และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 

ไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิด

การบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

- เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนได้เร็วขึน้ 

O5 12 ภาครัฐสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาตมิแีหลง่ทุนวจิัยท่ีรัฐบาล

สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ 

อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวจิัยของมหาวิทยาลัย 

O10 12 กระทรวง อว. มีกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ท่ีให้งบประมาณอุดหนุนส าหรับ

มหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนสามารถ

ตอบโจทย์ประเทศได้ 

O4 10 นโยบายของกระทรวง อว. เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับนานาชาติในการ

พัฒนาการศกึษาและความร่วมมอืทางการศกึษา 

- มกีารสนับสนุนการใช้หลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น 

O9 8 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุง่

หาความรูผ้่านสถาบันการศกึษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมโีอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับ

องคก์รเอกชน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

- ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

การแพทย ์และการบิน 

- มคีวามสามารถในการด าเนนิงานเชงิรุกและสรา้งเครือข่าย 

- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยท่ีปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความได้เปรียบใน

ทุกเร่ือง 

O2 6 ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- สังคมและประชาชนมีความตอ้งการศกึษาในระดับอุดมศกึษามากขึน้ๆ และความตอ้งการ

มหีลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเนน้สนิค้า/คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุ บันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ ท่ีสนใจมีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒวิชิาชีพโดยใชเ้วลาวา่งจากการปฏบัิตงิาน 

O3 4 รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมนีโยบายสง่เสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาท่ีขาด

แคลน 

- ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

- การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ

ประกอบอาชพีครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ 

 

 4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 10 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความ ส าคัญ

ของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 20 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวทิยาลัยมจี ากัด ท าให้การพัฒนาล่าชา้ 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาท่ีลา่ชา้ขาดความ

ทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความ

ล่าช้าไม่สามารถแขง่ขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดนอ้ยลง แต่มคี าถามในเร่ืองความคุ้มคา่ 

T4 18 สถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศกึษา มกีารแขง่ขันการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมภิาค 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

- การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบกับ

ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและ

ต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ังเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นท่ีส่งผลให้

มหาวทิยาลัยตอ้งมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขง่ขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ภาวะการ

แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศมีมากขึ้น

เป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ เราอาจไมใ่ชห่นึ่งในตัวเลอืก 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ หั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา” 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ ขยายความร่วมมอืไปยังโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในพื้นท่ีต่างจังหวัด  

เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรอืเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหนา้” 

- มุมมองของตา่งประเทศท่ีมองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องเรียน 3-4 ปี  

อกีต่อไป เมื่อผู้เรียนมทีางเลือกใหมส่ามารถทยอยเรียนและหน่วยย่อยสะสมไปและท างานไปด้วย 

T6 18 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลงอัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T8 14 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีความต้องการของตลาดแรงงานนอ้ยกว่า 

- ความคิดท่ีแตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ตอ้งมีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยูร่่วมกันได้ 

- ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความ

ไวว้างใจได้ 

- นักเรียนท่ีเข้ามาเป็นนักศกึษา มีความรู้พืน้ฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

- นักศกึษาเลอืกเรียนตามกระแสความนยิม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

T10 12 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ท่ีรวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ัวโลกไว้ในท่ีเดียวกัน โดย

ผู้เรียนสามารถจะเลือกสรรรายวชิาได้ดว้ยตนเอง 

- ธรรมชาติของโลกออนไลน์ท่ีรวดเร็ว ทันใจ เขา้ถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไมจ่ ากัดเวลาและสถานท่ี 

เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอนหรือ

สถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

- ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละระบบอัตโนมัติ 

T2 8 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคงทางการ

เมอืง ท าให้นโยบายทางการศกึษาขาดความตอ่เนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาตไิด้ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนิน

งานวจิัยและบริการวิชาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า ขาดความน่าเชื่อถือ 

ขาดการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

T3 6 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนนิงานและการแจ้งก าหนดการตา่งๆ ของ กระทรวง อว. มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไมส่ามารถแขง่ขันระดับนานาชาตไิด้ 

- การด าเนนิงานและการแจ้งก าหนดการตา่งๆ ของ กระทรวง อว. มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- นโยบายของประเทศด้านการศกึษาท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไป 

T5 6 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด 

ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

- สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้

ผู้เรียน 

- ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจท่ีมุ่ง เน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สง่ผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

T7 4 ตลาดแรงงานตอ้งการพนักงานที่มคีวามรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทาง

กับหลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T9 4 การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหน้า

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาว

มากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติเหตุใหม่ท่ีมีความรุนแรงและเพิ่ม

มากขึ้น เช่น COVID-19 ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาท่ีเปิด

โอกาสให้เข้าถึงแหลง่เรียนรู้หรือแสวงความรู้ดว้ยตนเอง 

- ผู้ปกครองและนักศกึษาเรียกรอ้งให้ลดคา่เทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรม 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมใน 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 
 

รายชื่อผู้จัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดี 

2. อาจารย์ปิติมนัส    บรรลือ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. อาจารย์ ดร.กฤษณะ    เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.อทิธิภูมิ    พรหมมา  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ 

ประกันคุณภาพ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  เตชะรัตนเสฏฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ 

         วิชาการ 

6. อาจารย์ ดร.พงศวีร์    สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

7. นางสาวจณิห์จุฑา    ศรเีหรา   หัวหนา้ส านักงาน 

8. นางสาวภคพร    เดชอนันต์  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

9. นางสาววีณา     กันหญีต  หัวหนา้ฝา่ยคลังและพัสดุ 

10. นางสาวสุลาวรรณ    เพ็ชรแอง  หัวหนา้ฝา่ยบริการวิชาการ 

11. นายกาญจนม์นัส    หมื่นสังข์  หัวหนา้ฝา่ยวิจัยและบริการ 

         วิชาการ 

12. นายสมภพ     บุญคุ้ม   หัวหนา้ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

         และศลิปวัฒนธรรม 

13. นางสาวปาริฉัตร์    จันทร์นวล  หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและ 

         ประกันคุณภาพ 

14. นางสาวพูลศิริ    พรหมกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

15. นายวรวิทย์     คุ้มวงศ์   นักวิชาการศกึษา 

16. นายฉัตรลิขิต    นิ่มงาม   นักวิชาการศกึษา 


