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คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2561  



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา มีภารกิจหลักใน

การสนับสนนุวิสัยทัศน์ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart 

Archetype  University of the Society)” จากเหตุผลดังกล่าวคณะวิทยาการจัดการ จึงได้กําหนดแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับ

นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณคณะวิทยาการจัดการที่ถูกจัดสรรไปใช้ใน

การดําเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศ

ศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชมุชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม 

และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพยีง 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้

ทางธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิน่ ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 3. 

ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี

คุณภาพ เพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สู่

สากล และ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและธํารงไว้ซึง่ชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ โดยคณะวิทยาการจัดการกําหนดวิสัยทัศน์ ท่ีว่า “คุณภาพและคุณธรรม ช้ันนาํด้าน

บริหารจัดการและนิเทศศาสตร”์ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะวิทยาการ

จัดการที่บริหารจัดการคณะภายใต้เกณฑ์ของ กพร. , สมศ. และ สกอ. ตามลําดบั โดยงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้สํารวจความคิดเห็นจาก

ผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา หวัหน้างานทุกส่วนงาน จํานวน 33 

คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ โดยการให้

น้าํหนกัความสําคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไป ถึงคะแนน 1 จานวน 10 ประเด็นโดยสามารถสรุป

ประเด็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญ 10 ลําดับแรกในแต่ละด้านที่ได้ประเมิน ดังนี้ 

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ท้ังหมด 15 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนนความสําคัญ

ของประเด็น 10 ลําดับ มีดังนี้ 

 1. มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจําปีท่ีชัดเจน (256 คะแนน) 

 2. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง (155 คะแนน) 

 3. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี (133 คะแนน) 

 4. อาจารย์มีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น (44 คะแนน) 

 5. มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม 

(23 คะแนน) 

 6. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี (22 คะแนน) 



 7. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน (21 คะแนน) 

 8. ระบบการดําเนินงานด้านวิจัย และการบริการวชิาการท่ีดี (18 คะแนน) 

 9. มีทําเล ความพร้อมด้านสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี (16 คะแนน) 

 10. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังใน

และต่างประเทศ (13 คะแนน) 

2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ท้ังหมด 8 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนน

ความสําคัญของประเด็น 8 ลําดับ มีดังนี้ 

  1. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (174 คะแนน) 

  2. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทําให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผู้นํา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (166 คะแนน) 

 3. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย (133 คะแนน) 

 4. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (47 คะแนน) 

 5. คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์

เกษียณอายุไป (22 คะแนน) 

 6. การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย (21 คะแนน) 

 7. มหาวิทยาลัย ฯ มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ทําให้การพัฒนางานบางอย่าง

ชะลอตัวและการมีส่วนร่วมจากภายนอกมีน้อย (20 คะแนน) 

 8. บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (14 คะแนน) 

 3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)  ท้ังหมด 19 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนนความ 

สําคัญของประเด็น 10 ลําดับ มีดังนี้ 

 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (85 คะแนน) 

 2. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ

แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยและ

บริการวิชาการได้มากข้ึน (60 คะแนน) 

 3. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออํานวยต่อการบรหิารงาน (28 คะแนน) 

 4. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (15 คะแนน) 

 5. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย (15 คะแนน) 

 6. เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) (9 คะแนน) 

 7. ความสามารถในการดําเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย (9 คะแนน) 

 8. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทําให้รายได้ของบุคลากรเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้บุคลากร

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (5 คะแนน) 



 9. สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยท่ีมีค่าใช้จ่าย

ต่ํากว่า (5 คะแนน) 

 10. มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลาย ทําให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก (5 คะแนน) 

  

4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ท้ังหมด 18 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนนความ สําคัญของ

ประเด็น 10 ลําดับ มีดังนี้ 

 1. สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน (118 คะแนน) 

 2. แนวโน้มจํานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทําให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน (96 คะแนน) 

 3. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจํากัด ทําให้การพัฒนาล่าช้า (76 คะแนน) 

 4. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการ

ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า (23 คะแนน) 

 5. สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ําส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้

ผู้เรียน (18 คะแนน) 

 6. มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ  

(9 คะแนน) 

 7. ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทําให้เกิดค่านิยมท่ี

แตกต่างมีความต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน (8 คะแนน) 

 8. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง

สวนทางกับหลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน (8 คะแนน) 

 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจํานวนมาก บางแห่งขาดความน่าเช่ือถือ ทําให้สูญเสียโอกาส

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (8 คะแนน) 

 10. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย (7 คะแนน) 

 

 ผลวิเคราะห์ตาํแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า คณะวิทยาการจัดการ อยู่ในตาํแหน่ง “ป้องกนั” สามารถ

แสดงได้ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตําแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

  

 จากตําแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันท่ีอยู่ตําแหน่ง “ป้องกัน” คณะวิทยาการจัดการ ต้อง

ปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนและประเด็นท่ีเป็นภัยคุกคาม เพื่อให้อยู่ 

ในตาํแหน่ง “รุกดําเนินการเอง” หรือ “เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน SO:WT ไม่น้อยกว่า 3:1 

คณะกรรมการดําเนินงานพิจารณาให้ค่าคะแนนในการลดจุดอ่อน (W) หรือขจัดภัยคุกคาม (T) เพื่อปรับ

ตาํแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งค่าคะแนนดงันี้ 

 คะแนน 5 หมายถึง เร่งดําเนินการด่วนที่สุด 

 คะแนน 4 หมายถึง เร่งดําเนินการด่วน 

 คะแนน 3 หมายถึง เร่งดําเนินการ 

 คะแนน 2 หมายถึง ดําเนินการ 

 คะแนน 1 หมายถึง รอดําเนินการได้ 

 ท้ังนี้ ประเด็นจุดอ่อน (W) จํานวน 8 ประเด็น และประเด็นภัยคุกคาม (T) จํานวน 10 ประเด็น 

ได้เรียงลําดับความสาํคัญจากการประเมินของผู้บริหารแล้ว ดังนี้ 

  1. สถานท่ีไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (174 คะแนน) 

  2. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทําให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผู้นํา ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (166 คะแนน) 

 3. ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย (135 คะแนน) 



 4. สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน (118 คะแนน) 

 5. แนวโน้มจํานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทําให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน (96 คะแนน) 

 6. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจํากัด ทําให้การพัฒนาล่าช้า (76 คะแนน) 

 7. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (47 คะแนน) 

 8. ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการ

ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า (23 คะแนน) 

 9. คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เกษียณอายุไป (22 คะแนน) 

 10. การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย (21 คะแนน) 

 หมายเหตุ : รายละเอียดของประเด็นจุดอ่อน (W) จานวน 10 ประเด็น และประเด็นภัยคุกคาม 

(T) จํานวน 10 ประเด็น ท่ีเรียงลําดับความสําคัญจากการประเมินของผู้บริหาร สามารถดูได้ท่ีหน้า 27-

28 

 จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็น 

โอกาสในประเด็นท่ีเป็นภัยคุกคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถปรบัตําแหน่งยุทธศาสตร์

ไปอยู่ในตาํแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ตาํแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงสถานการณ์แล้ว 



 ซึ่งในครั้งน้ีคณะวิทยาการจัดการ ได้วางเป้าหมายเพ่ือให้การปฏิบัติการงานโดยภาพรวมของ

คณะฯ สอดคล้องและเป็นตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกประการ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันนําด้านบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์ 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1. บัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ  

2. การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด  

3. ผลงานวิชาการท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

พันธกิจ (Mission)  

 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและ

สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง

 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและ

สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ 

SMEs สู่สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและธํารงไว้ ซึ่ งชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตริย์ 

ภารกิจหลัก (Key result area)  

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้า  

2. ให้บริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม  

4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในอาเซียน  

6. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

เสาหลัก (Pillar)  

   1. ทุนความรู้  (Knowledge Capita) 

   2. คุณธรรม  (Morality) 

   3. เครือข่าย  ( Partnership)  

   4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 



5. วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

วัฒนธรรม (Culture)  

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 

 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

  

 สําหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ตามแผนปฏิบัติ

งานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับน้ี สามารถจําแนกพันธกิจ 4 ด้านของคณะวิทยาการจัดการ 

โดยมีงบประมาณรวมท้ังสิ้น 89,231,000 บาท โดยจําแนกตามแหล่งเงินได้ดังน้ี คือ งบประมาณ

แผ่นดิน จํานวน 4,428,000 บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)้ จํานวน 84,803,000 บาท ซึ่ง

แบ่งเป็นภาคปกติ จํานวน 67,132,200 บาท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จํานวน 5,608,300 บาท 

โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษบริหารธุรกิจ จํานวน 5,498,200 บาท โครงการจัดการศึกษาภาค

พิเศษนิเทศศาสตร์ จํานวน 6,564,300 บาท ตามลาํดับ 

  

 ในส่วนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  และแผนปฏิบัติ

การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

หลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และมีจํานวน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กลยุทธ์ และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้    



ยุทธศาสตร์ 

จํานวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ

เชิงยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 9 21 17 19

2) สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

9 12 10 10 

3) สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและ

ท้องถ่ิน 

5 6 7 7 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6

รวมทั้งสิ้น 28 45 38 32

 

 ส่วนท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิน่ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

โดยท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ มิติประสิทธิผล คุณภาพการบริการ ประสิทธิภาพ และ

การพัฒนาองค์การ ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน / กลยุทธ์ โครงการเชิงยุทธศาสตร์ 

รวมท้ังการกําหนดผู้กํากับดูแล และฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบ 

ส่วนท่ี 5 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แบ่งตามยุทธศาสตร์ 4 

ยุทธศาสตร์ ในส่วนท่ี 4 และเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณในแต่ละโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 

นอกจากน้ีเพ่ือให้การดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้

และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สนับสนุนการจัดทํา

แผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการ

จัดการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

(1) แผนปฏิบัติพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 



(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

(18) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส่วนท่ี 6 แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการกําหนดแนวทางการนําแผนปฏิบัติการประจําปีไปสู่การ

ปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผน และยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

 2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนว 

ทางของกิจกรรม 

  3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

  4. จัดให้มีการลงนามคาํรบัรองการปฏิบัติราชการ 

  5. สร้างกลไกประสานงานภายในของคณะฯ 

  6. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดําเนินกิจกรรมโครงการ ว่าสามารถตอบ 

สนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันา 

 การติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจําป ีสรุปดังนี้ 

  1. ให้ความสําคัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลความสําเร็จของ

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  2. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเชื่อในเรือ่งการติดตามประเมินผลและ

กําหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงานภายใน 

  3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่อง 

  4. กําหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ทุกๆ เดือน 



 นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังมีส่วนท้ายประกอบด้วยภาคผนวก เกี่ยวกับ คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ทบทวน / จัดทําแผนฯ ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทําแผนฯ รายชื่อ

ผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ 

 ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ จึงได้ปรับทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและสามารถรองรับกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียท้ังในปัจจุบันและอนาคต รวมท้ังความท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และความ

ท้าทายของโลก 
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ส่วนท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ท่ีต้ัง 

 เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300   

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

 

คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ช่ือว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ  

คณะทํางานท่ีร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสน

ทวีสุข และอาจารย์อภิชาต กําภูมิประเสริฐ รวมท้ังบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์

เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักด์ิ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ 

กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็น

หัวหน้าคณะทํางานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

 ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา

ก่อน หลักจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาการ

จัดการท่ัวไป และในวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชา

วิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควชิาคือ 

1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 

2. ภาควิชาการตลาด 

3. ภาควชิาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ 

4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 

5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

 มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญา

ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสาย

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

ต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปล่ียนช่ือเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งใน

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

 ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปล่ียนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ

ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ

จัดการท่ัวไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศึกษา 2543 มี

โปรแกรมวิชาเพ่ิมข้ึนอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม

วิชาการบัญชี 

 ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน 

และในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างองค์กรใหม่ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จํานวน 2 โปรแกรมวิชา 

-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 

-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ์

2. สํานักงานคณบดี 

 ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกคร้ังในส่วน คณะวิทยาการ

จัดการ ได้เปล่ียนคําว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นคําว่า “สาขาวิชา” รวมท้ังส้ิน 16 สาขาวิชา และจําแนกเป็น

หลักสูตรได้ 3 หลักสูตร ได้แก่   

  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ

ธุรกิจบริการ และการประกอบการธุรกิจ 

  2.  หลักสูตรการบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 

  3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การ

โฆษณา วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง การภาพยนตร์ส่ือสารการแสดง   

ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มข้ึนจํานวน 2 สาขาวิชาได้แก่ 

สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและส่ือผสม และสาขาวิชาการแพร่ภาพผ่านส่ือผสมสมัยใหม่ 

ในปีการศึกษา 2555 ได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตร

บริหารธุรกิจ มีจํานวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจํานวนท้ังส้ิน 8 

สาขาวิชา รวมท้ังสิ้น 17 สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจํานวน 8 

หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  
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  1) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 

  2) แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

  3) แขนงวิชาวารสารสนเทศ 

  4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

  5) แขนงวิชาการโฆษณาและส่ือสารการตลาด  

  6) แขนงวิชาภาพเคล่ือนไหวและสื่อผสม 

  7) แขนงวิชาการส่ือสารผ่านสื่อใหม่ 

  8) แขนงวิชาภาพยนตร์ 

 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จํานวน 3 หลักสูตร 

จากเดิมมีจํานวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

   2) แขนงวิชาการตลาด 

   3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

   6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

 และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 สําหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศ

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

   1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 

   2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

   4) แขนงวิชาการโฆษณาและส่ือสารการตลาด  

   5) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

 โดยสรุปคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรท้ังหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

   2) แขนงวิชาการตลาด 
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   3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

   6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 

   1) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 

   2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

   4) แขนงวิชาการโฆษณาและส่ือสารการตลาด  

   5) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

 

 ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 30 ปี มีคณบดีบริหารงานจํานวน  8  ท่าน คือ 

1.  อาจารย์เปรมจิตต์  สระวาลี  (หัวหน้าคณะวิชา)   พ.ศ. 2530 – 2533 

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

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

     (คณบดีโดยตําแหน่ง) พ.ศ. 2538 – 2539  

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

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

6.  อาจารย์ทรงศักด์ิ  พิริยะกฤติ  (คณบดี)       พ.ศ. 2546 – 2549 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวิศพิริยะกฤติ  (คณบดี) พ.ศ. 2549 – 2552  

(เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 

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

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

รองคณบดี

ฝา่ยวชิาการ

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศกึษา

หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์

หัวหนา้กลุ่มสาขาวิชา

บรหิารธุรกิจ

หัวหน้าฝ่าย 

  บริหารงานทั่วไป 

หัวหนา้ฝา่ยแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่าย

บริการการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและบริการ

วิชาการ

หัวหน้าฝ่ายคลัง 

และพัสดุ 

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญช ี

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หัวหน้าแขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าแขนงวชิาการตลาด 

หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร

หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

หัวหน้าแขนงวิชาการประกอบการธุรกจิ

หัวหน้าแขนงวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ

หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

หัวหน้าแขนงวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 

หัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 

หัวหน้าแขนงวชิาวารสารศาสตร์

หัวหน้าแขนงวชิาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดฝีา่ยวิจัยรองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคณุภาพ 

หัวหน้าฝ่ายวิทยุ

โทรทัศน์และ

วิทยุกระจายเสียง 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดฝี่ายวิจยั รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศกึษา

รองคณบดฝี่ายแผนงาน

และประกนัคณุภาพ

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ

หัวหน้าสํานักงาน

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

   1.2 งานประชาสัมพันธ ์

   1.3 งาน IT/ โสตฯ 

   1.4 งานอาคารและสถานที่ 

   1.5 งานบุคลากร 

   1.6 งาน ISO 

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 

   2.1 งานการเงิน บัญชี และ

งบประมาณ 

   1.2 งานพัสดุ 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 

   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

   1.2 งานหลักสูตรและการสอน 

   1.3 งานทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

   1.4 งานการรับนักศึกษาต่อ 

   1.5 งานฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

และสหกิจศึกษา 

1 .  ฝ่ ายแผนงานและประ กัน

คุณภาพ 

   1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/

งบประมาณ 

   1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล

การปฏิบัติราชการ 

   1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

   1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 

   1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

   1 . 3  ง า น ผ ลิ ต ว า ร ส า ร 

วิชาการ 

   1.4 งานบริการวิชาการแก่

สังคม 

   1.5 งานศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน 

   1.6 งาน U - Ranking 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

   1.1 งานกิจการนักศึกษา 

   1.2 งานบริหารงานและ 

สวัสดิภาพ 

   1 . 3  ง า น แ น ะ แ น ว แ ล ะ

ทุนการศึกษา 

  1.4 งานศิลปวัฒนธรรม

3. ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวิทยุ 

   กระจายเสียง 

   3.1 งานวทิยุโทรทัศน ์

   3.2 งานวทิยุกระจายเสียง 

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ
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47.06%

47.06%

5.90%

กลุ่มวชิาที่เปิดสอน

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต

1.4 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ข้อมูลกลุ่มสาขาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2558 

 

จากภาพท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรจํานวน 10 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 8 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาการตลาด 2. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร                 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 5. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 7. สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 8. สาขาวิชาธุรกิจ

ระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 52.94 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จํานวน 8 แขนงวิชา คือ 1.แขนง

วิชาการภาพยนตร์และการส่ือสารการแสดง 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร       

3.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวิทยุกระจาย 

เสียง 6. แขนงวิชาวารสารสนเทศ 7. แขนงวิชาภาพเคล่ือนไหวและสื่อผสม 8. แขนงวิชาการส่ือสารผ่าน

ส่ือใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.06 และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 

คิดเป็นร้อยละ 5.90 
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ภาพท่ี 4 ข้อมลูกลุ่มสาขาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2559 

  

 จากภาพท่ี 4 ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรจํานวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงสาขาวิชาการตลาด 2. แขนงสาขาวิชาการเงิน

การธนาคาร 3. แขนงสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. แขนงสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  

5. แขนงสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 6. แขนงสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 

35.24 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 

5.90 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90  และหลักสูตร

นิเทศ ศาสตรบัณฑิต จํานวน 8 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการส่ือสารการแสดง 2. 

แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

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

เคลื่อนไหวและสื่อผสม 8. แขนงวิชาการสื่อสารผ่านส่ือใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.06  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.24%

47.06%

5.9%
5.9% 5.9%

กลุ่มวชิาที่เปิดสอน

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์)
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ภาพที่ 5 ข้อมูลกลุ่มสาขาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2560 

  

 จากภาพท่ี 5 ปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรจํานวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 แขนงวิชา คือ 1. แขนงวิชาการตลาด 2. แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

3. แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 5. แขนงวิชาการ

ประกอบการธุรกิจ 6. แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 35.24 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

จํานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 

1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 5.90  และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 แขนง

วิชา คือ 1. แขนงวิชาการภาพยนตร์และการส่ือดิจิทัล 2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

องค์กร 3. แขนงวิชาการโฆษณาและการส่ือสารการตลาด 4. แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ 5. แขนงวิชาวารสาร คิดเป็นร้อยละ 47.06  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.24%

47.06%

5.9%
5.9% 5.9%

กลุ่มวชิาที่เปิดสอน

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต

หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์)
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษา

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2558 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม 

1.สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 389 128 89 606 

2.สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 340 - - 340

3.สาขาวิชาการตลาด 470 119 159 748 

4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 316 116 108 540

5.สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 259 - - 259

6.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 316 62 - 378 

7.สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 212 - - 212 

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 165 - - 165

9.สาขาวิชาการบัญชี 398 147 165 710

10.แขนงวิชาวารสารสนเทศ 162 - - 162 

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 178 - 50 228

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 167 - 138 167 

13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 143 - - 143 

14.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 256 - 245 501

15.แขนงวิชาภาพยนตร ์ 320 - 222 542 

16.สาขาวิชาการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 156 - - 156 

17.แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสือ่ผสม 153 - 35 188

รวมทั้งสิ้น 4,400 572 1,211 6,183 
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จํานวนนักศึกษา

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2559 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 424 105 69 598

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 380 - - 380

3.แขนงวิชาการตลาด 514 133 167 814 

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 315 - - 315

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 338 73 - 413

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 224 - - 224 

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 322 105 72 499

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 187 - - 187

9.สาขาวิชาการบัญชี 450 154 146 750

10.แขนงวิชาวารสารสนเทศ 183 - - 183 

11.แขนงชาการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารองค์กร 241 - 47 288

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 161 - 68 229 

13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 152 - - 152

14.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 300 - 175 475

15.แขนงวิชาภาพยนตร์ 375 - 169 544 

16.แขนงวิชาการส่ือสารผ่านสื่อใหม่ 118 - - 118

17.แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสือ่ผสม 123 - 30 153

รวมทั้งสิ้น 4,807 570 943 6,320 
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จํานวนนักศึกษา

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2560 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 426 100 70 596

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 361 - - 361

3.แขนงวิชาการตลาด 470 130 123 723 

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 341 - - 341

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 289 67 - 356 

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 258 23 - 281 

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 289 104 42 435

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 207 - - 207 

9.สาขาวิชาการบัญชี 508 175 148 831 

10.แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 159 - - 159

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 237 - 18 255 

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 211 - 28 239

13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 393 - 142 535

15.แขนงวิชาภาพยนตร์และสือ่ดิจิทัล 545 - 214 759 

รวมทั้งสิ้น 4,694 599 785 6,078 

 

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.4.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

จํานวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ    

สมทบ 

รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 56 38 25 119 87 - 54 141 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 58 - - 58 74 - - 74 

3.แขนงวิชาการตลาด 81 21 16 118 124 54 13 191

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 27 - - 27 43 - - 43 

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 30 - - 30 74 16 - 90 

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 36 - - 36 36 - - 36

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 39 21 111 51 - 40 91 

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 25 - - 25 40 - - 40 

9.สาขาวิชาการบัญชี 48 43 22 113 43 43 16 102

10.แขนงวิชาวารสารสนเทศ 32 - - 32 48 - - 48 

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารองค์กร 

24 - - 24 42 42 - 84

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสาร

การตลาด 

33 56 - 89 36 67 - 103

13.แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 26 1 - 27 25 2 - 27

14.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 27 76 - 103 45 47 - 92 

15.แขนงวิชาภาพยนตร ์ 35 51 - 86 61 38 - 99 

16.แขนงวิชาการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ 38 - - 38 31 - - 31

17.แขนงวิชาภาพเคล่ือนไหวและสือ่ผสม 19 - - 19 43 5 - 48 

รวมทั้งสิ้น 646 333 84 1,063 935 314 123 1,261
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จํานวนนักศึกษา

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2560 

ปกติ พิเศษ สมทบ รวม 

1.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 191 26 21 238 

2.แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 180 - - 180

3.แขนงวิชาการตลาด 275 18 24 317 

4.แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 159 - - 159

5.แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 127 19 - 146

6.แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 121 - - 121 

7.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 153 17 20 190 

8.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 74 - - 74

9.สาขาวิชาการบัญชี 207 25 35 267

10.แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 70 - - 70

11.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

องค์กร 

62 - 13 75 

12.แขนงวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 70 -  17 87 

13.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 177 - 55 232 

14.สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 207 - 59 266 

รวมทั้งสิ้น 2,073 105 244 2,422 
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1.4.3 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 

การมงีานทํา 80.31 92.36 91.53

เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ําของ ก.พ. 100 100 100

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.08 4.45 4.52

 

1.4.4 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จํานวน

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 

2559 

ปีงบประมาณ  

2560 

ปีงบประมาณ 

2561 

ผลงาน นําไปใช้ ผลงาน นําไปใช้ ผลงาน นําไปใช้

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 57 39 64 37 60 36

รวมทั้งสิ้น 57 39 64 37 60 36 
 

1.4.5 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2559 

ปีงบประมาณ  

2560 

ปีงบประมาณ 

2561 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์ 12 21 26 

รวมทั้งสิ้น 12 21 26

 

1.4.7 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จํานวนโครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2559 

ปีงบประมาณ  

2560 

ปีงบประมาณ 

2561 

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์ 12 5 6 

รวมทั้งสิ้น 12 5 6 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

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

บริหารธุรกิจ 12 10 - 22 11 11 - 22 12 12 - 23 

นิเทศศาสตร์ 2 1 - 3 2 1 - 3 2 2 - 4

อื่นๆ 3 4 - 7 3 4 - 7 3 4 - 7

รวมทั้งสิ้น 17 15 - 32 14 18 - 32 17 17 - 34 
 

หมายเหตุ : วุฒิการศึกษาต่าํกว่าปริญญาตรี จํานวน 1 คน 

 

  สายวิชาการ 

หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

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

บริหารธุรกิจ 43 21 3 67 43 24 2 69 40 21 3 64

นิเทศศาสตร์ 29 5 - 34 28 6 - 34 25 9 - 34 

รวมทั้งสิ้น 72 26 3 101 71 30 2 103 65 30 3 98 
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หน่วยงานเข้ารับฟังการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประมาณการรายรับ 

หน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับประจําป ี(เงินนอกงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564 

หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ ์และกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  

(เงินนอกงบประมาณ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยงานจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆ

หน่วยงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบัติการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

หน่วยงานนําเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

หน่วยงานนําข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประจําหน่วยงานมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์        

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส.ค. – ก.ย.2561

ก.ย. 2561

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

และแผนปฏบัิตกิารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส.ค.2561

ก.ย. 2561

ส.ค.61

ส.ค.61

ส.ค.61

ส.ค. 2561

1.5 ขัน้ตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 - 2564) และจัดทําแผนปฏิบัติ

การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

  

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

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

หน่วยงานกําหนดช่องทางการส่ือสารแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) และ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก.ย. 2561

ก.ย.-ต.ค.2561
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

 2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้หลักการ

วิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 
  เพื่อนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ 

คณะ 

วิทยาการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทํางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ

ต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการกําหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดทิศทางการปฏิบัติ 

งานไว้หรือไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการทํางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความชํานาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือชํานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะ

ในการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับหรือไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจํานวนเพียงพอ

หรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นท่ียอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

o Shared Value (ค่านยิมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างท่ีทําให้

องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 

 2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (Threats) ของคณะวิทยาการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ 

PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมท้ังกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองท่ีมีผลกระทบกับคณะวิทยาการจัดการ 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ 

คณะวิทยาการจัดการ 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมท่ีมีต่อคณะวิทยาการจัดการ 
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o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้สํารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารท้ังระดับมหาวิทยาลัย และระดับ

หน่วยงานจํานวน 54 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ของคณะ

วิทยาการจัดการ โดยการให้น้ําหนักความสําคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จํานวน 10 

ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญ 10 ลําดับแรกในแต่ละด้าน ดังนี้  

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ท้ังหมด 15 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนนความสําคัญ

ของประเด็น 10 ลําดับ มีดังต่อไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 256 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจําปีท่ีชัดเจน

  - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

  - ผลการปฏิบัติงานดีข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 

  - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทําให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์คล่องตัว 

S2 155 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

  - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยไปสู่ความสําเร็จได้ 

  - มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

อย่างจริงจัง ทําให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

S3 133 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี

  - บุคลากรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมท้ังระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังมีการทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยดีขึ้น 

  - บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

  - บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทําให้การจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีจัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจํานวนมาก 

S4 44 อาจารย์มีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวชิาการเพ่ิมมากข้ึน

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชํานาญเฉพาะทาง
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ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศึกษาท้ังใน

และต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอน 

- มีระบบพี่เล้ียง สําหรับให้อาจารย์ทําผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

S5 23 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทาง

ศิลปวัฒนธรรม  

  - มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ ์โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ีท่ี

สะท้อน ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีดี

ขององค์การ ช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือ จดจําง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิด

ความร่วมมือจากองค์การท้ังภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของ

มหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

  - เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน 

  - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีสําคัญ 

  - มีกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

S6 22 มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

  - ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และมี

การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทําให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีข้ึน 

  - เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตาํแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน ทําให้

เกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

S7 21 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน 

  - หลักสูตรหลากหลาย 

  - มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management 

Blended Learning : SSRU Model for General Education Subjects) ท่ีดีผ่านทาง

รายวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี และมีความสุข 

S8 18 มีระบบการดําเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการท่ีดี 

  - มีระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการดําเนินงานด้านการวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคม ทําใหไ้ด้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการ

วิชาการเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

  - มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
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ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง

วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาท่ีชัดเจน

  - มีการดําเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนและท้องถิ่น 

  - มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีดีมี

ประสิทธิภาพส่งผลให้มีผลงานการวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

S9 16 มีทําเล ความพร้อมด้านสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี 

  - มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีช่วยอํานวยความ

สะดวกในการทํางาน 

  - มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ท่ีดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและบุคลากร 

S10 13 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจํานวนมาก 

 - มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศทําให้

เกดิการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

 
 
2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ท้ังหมด 8 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนน

ความสําคัญของประเด็น 8 ลําดับ มีดังต่อไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน

W1 174 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

  - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มท่ี 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อง

ใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W2 166 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทําให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้นํา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W3 135 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย 

  - ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติ

ยังมีจํานวนน้อย 
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ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน

  - ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ 

ISI มีน้อยมาก 

W4 47 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน

  - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มท่ี 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานท่ีคับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อง

ใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W5 22 คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์เกษียณอายุไป 

  - อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจํานวน

น้อยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารย์เก่าท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมานานท่ีจะครบ

วาระต้องเกษียณอายุราชการเป็นจํานวนมาก 

W6 21 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย

  - การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย 

ทําให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 

  - การนําผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

W7 20 มหาวิทยาลัย ฯ มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ทําให้การพัฒนางาน

บางอย่างชะลอตัวและการมีส่วนร่วมจากภายนอกมีน้อย 

W8 14 บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  - บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

  - บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
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 3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)  ท้ังหมด 19 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนนความ 

สําคัญของประเด็น 10 ลําดับ มีดังต่อไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นโอกาส

O1 85 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning 

  - เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ ท่ี

หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจํากัด 

  - เทคโนโลยีของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้อง

ปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

O2 60 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสใน

การติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การ

จัดการเรียนการสอน การทําวิจัยและบริการวิชาการได้มากข้ึน 

O3 28 เทคโนโลยีทันสมัยข้ึนเอื้ออํานวยต่อการบริหารงาน 

  - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทําให้สามารถส่งข่าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  - การเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และ

ข้ันตอนในการทํางาน  ส่งผลให้ บุคลากรทํางานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

O4 15 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

  - รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากําลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้อง

กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

  - รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็น

สาขาที่ขาดแคลน 

O5 15 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

  - ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน

วิจัยท่ีรัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. 

สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 

  - ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเ อ้ือในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
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ลําดับ คะแนน ประเด็นโอกาส

O6 9 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(Creative Economy) 

O7 9 มีความสามารถในการดําเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย 

O8 6 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(Creative Economy) 

O9 5 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทําให้รายได้ของบุคลากรเพ่ิมข้ึน ส่งผล

ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

O10 5 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยท่ี

มีค่าใช้จ่ายต่ํากว่า 

 
 

 4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ท้ังหมด 18 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนนความ 

สําคัญของประเด็น 10 ลําดับ มีดังต่อไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม

T1 118 สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน 

  - สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังในประเทศ

และต่างประเทศในทุกมิติ 

  - สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมิภาค 

  - การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน ทําให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีกําหนดไว้ จึงต้องมีการปรับ

หลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้

เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ

หลากหลายท้ังเชิงเน้ือหาและเชิงพ้ืนท่ีส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทัน

ต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

  - การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากข้ึน 

  - การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

  - มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน 

ทําให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังใน

และต่างประเทศมีมากข้ึนเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน เราอาจไม่ใช่

หนึ่งในตัวเลือก 
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ลําดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม

T2 95 แนวโน้มจํานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทําให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 

T3 76 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจํากัด ทําให้การพัฒนาล่าช้า

  - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจํากัดทําให้เกิดการพัฒนาท่ี

ล่าช้าขาดความทันสมัย 

  - ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย

จึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T4 23 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ี

ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

T5 18 สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ําส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศึกษาให้ผู้เรียน 

T6 9 มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล

สารสนเทศ 

T7 8 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทําให้เกิดค่านิยมท่ี

แตกต่างมีความต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน 

T8 8 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก

ข้ึน จึงสวนทางกับหลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T9 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจํานวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ทําให้สูญเสีย

โอกาสความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

T10 7 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

  - การดําเนินงานและการแจ้งกําหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา 

  - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทําให้นโยบายการบริหารของรัฐ

ไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

  - การดําเนินงานและการแจ้งกําหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา
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ผลการวิเคราะห์ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะห์ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้โปรแกรม Excel ของท่ี

ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยหาตําแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน 

SWOT และหาตําแหน่งยุทธศาสตร์ท่ีปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน การพลิก

วิกฤต ให้เป็นโอกาสในประเด็นท่ีเป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1. ตําแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพ่ือหาตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความ

คิดเห็น ของผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และหัวหน้าฝ่ายงาน จํานวน 

33 คน ปรากฏผลว่า คณะวิทยาการจัดการ อยู่ในตําแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้ภาพท่ี 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ตาํแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 
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2.3.2 ตําแหน่งยุทธศาสตร์ท่ีปรับปรุงแล้ว 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (ระดับ

ในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 3) = เร่งดําเนินการ (ระดับ 4) = เร่งดําเนินการด่วน ดังนี้ 

  สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (ระดับ 4) 

   - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีและมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําให้ไม่สามารถบริการ

ได้อย่างเต็มท่ี 

   - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน

การลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทําให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้นาํ 

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 4) 

 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย (ระดับ 4) 

   - ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจํานวนน้อย 

   - ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อยมาก 

 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (ระดับ 3) 

  - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีและมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําให้ไม่สามารถบริการ

ได้อย่างเต็มท่ี 

   - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน

การลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

 คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์

เกษียณอายุไป (ระดับ 3) 

   - อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนน้อยไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานของอุดมศึกษา 

   - มหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารย์เก่าท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมานานที่จะครบวาระต้อง

เกษียณอายุราชการเป็นจํานวนมาก 

 

 คณะวิทยาการจัดการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นท่ีเป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมัน่

ปรับปรุง (ระดับ 3) = เร่งดําเนินการ (ระดับ 4) = เร่งดําเนินการด่วน (ระดับ 5) = เร่งดําเนินการด่วน

ท่ีสุดดังนี้ 

 สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (ระดับ 5) 

   - สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

   - สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมิภาค 
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   - การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน ทําให้หน่วยงานประสบกับ

ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีกําหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้อง

ปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นท่ีรู้ จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน เกิด

ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพ้ืนที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้อง

มีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

 - การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึน 

 - การแข่ง ขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเ มื่อ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่ นๆ 

ภายในประเทศ 

 - มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทําให้

ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศมีมาก

ข้ึนเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก 

 แนวโน้มจํานวนประชากรวยัอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทําให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา

ประชากรในวยัเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน (ระดับ 4) 

 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจํากัด ทําให้การพัฒนาล่าช้า (ระดับ 4) 

   - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจํากัดทําให้เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้าขาด

ความทันสมัย 

   - ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิด

ความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า (ระดับ 3) 

 จากการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้

เป็นให้เป็นโอกาสในประเด็นท่ีเป็นภัยคุกคาม คณะวิทยาการจัดการสามารถปรบัตําแหน่งยุทธศาสตร์

ไปอยู่ตาํแหน่ง “รุกดําเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ 29 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ตําแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 

 

2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภฏั 

และมีผลงานท่ีเป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

หมายเหตุ : แม่แบบท่ีดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่า

มอง” ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

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

กายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่ง

และดี รับผิดชอบต่อสังคม ทําดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 
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A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาท่ีสร้างสรรค์ 

และนาํไปใช้ประโยชน์ได้ รวมท้ังมีรูปแบบการนําเสนอที่ดี 

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยท่ีตอบสนอง

สังคม และนาํไปใช้ประโยชน์ได้ รวมท้ังมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลย ี& ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มี

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบใน

การคิดดีและทําดี 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based 

on Suan Sunandha Heritage) 

 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ท่ีรับผิดชอบต่ออนาคตของโลกท่ีมี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ท่ีเป็น

เอตทัคคะ ท่ีสามารถนําไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นท่ียกย่อง

และช่ืนชมของมนุษยชาติ 
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ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide 

academic services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility) 
 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสําเร็จท่ีกําหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความสําเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาท่ีมีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนําไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุปกรณ์ 

บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 



 

 

~ 32 ~ 

 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมท้ังความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท่ีดี สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการท่ีเช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ย่ังยืน นําไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปล่ียนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 8 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายท่ี 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนําไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือท่ีหลากหลายท้ังภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายท่ี 4 : สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในท่ีตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้นํายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มา

จัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน (Establish 

Relationship to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

 ท้ังนี้มหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รบัการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 4.คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายในประจําปี 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลิตงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ัง

การนําไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย 2.ร้อยละผลงานของนักศึกษา

และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 3.

ร้อยละผลงานของนักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด 5.จํานวนชุมชนท่ีพึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย 6.จํานวน

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 7.จํานวนองค์ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนใน

แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จํานวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ 9.จํานวนผู้มาเย่ียมชม
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แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 10.ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนท่ี

เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 11.ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน 12.

จํานวนโรงเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าท่ีตนเอง

และผู้อื่น 13.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ 14.จํานวนผลิตภัณฑ์

ชุมชน OTOP ท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ 15.จํานวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีการนํา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 16.นักเรียนในท้องถิ่นท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ ดีข้ึน) 17.นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม 18.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย และ 19.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่าในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีหลากหลายท้ังภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัย 2.จํานวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่าย 

ความร่วมมือในประเทศท่ีมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศท่ีมี 

การจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในท่ีตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

และนักวิจัย 3.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 4.จํานวน

นักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กล

ยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

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

ยุทธศาสตร์ 

จํานวน 

เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 9 22 18 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

11 26 15 26

3) สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและ

ท้องถ่ิน 

5 6 6 6

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 5 6 6 6 

รวมทั้งสิ้น 30 60 45 58
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ส่วนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันนําด้านบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์ 

3.2 พันธกิจ (Mission)  

 1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและ

สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง

 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและ

สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ 

SMEs สู่สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและธํารงไว้ ซึ่ งชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตริย์ 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

  1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้า  

 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

 3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม  

 4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

 5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในอาเซียน  

 6. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

3.4 เสาหลัก (Pillar)  

  1. ทุนความรู้  (Knowledge Capita) 

  2. คุณธรรม  (Morality) 

  3. เครือข่าย  ( Partnership)  

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  5. วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

3.5 วัฒนธรรม (Culture)  

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 

 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่อย่างย่ังยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมัพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิน่ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 

ประสิทธิผล 1.1 คณะวิทยาการจัดการ

เอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และ

ได้รบัการยอมรบัในระดบัชาติ

และนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกัน

คุณภาพภายในประจําป ี

คะแนน

เฉลี่ย 

4.00 4.18 4.28 ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจดัการ

องค์กรด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การยกย่องหรือยอมรบัในระดับ 

ชาติและ/หรือนานาชาติ 

ร้อยละ - 7 รางวัล ≥0.29 ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์เข้าประกวด

ในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมผลงาน

นักศึกษาสู่การประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิA1 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

คุณภาพ

บริการ 

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตาม  

อัตลักษณ์ของคณะวิทยาการ

จัดการเปน็ทีย่อมรบัของผู้ใช้

บัณฑิตและสังคม และมี

ทักษะที่จําเปน็ในศตวรรษที่ 

21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ

บัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ระดับ

คะแนน 

4.08 4.45 ≥4.52 ≥4.35 1.2.1.1 ส่งเสริมการบรูณาการ

การสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้าง

ทักษะที่จําเปน็ในศตวรรษที ่21 

โครงการจัดการเรียนการ

สอนสวนสุนนัทา 4.0 (SSRU 

4.0) 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญา 

ตรีที่ได้งานทําและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80.31 92.36 91.53 ≥91.00   กิจกรรมจัดการเรียนการ

สอนด้านสังคมศาสตร ์

ประสิทธิภาพ 1.3 คณะวิทยาการจัดการมี

การบรูณาการการจัดการ 

เรียนสอนที่ส่งเสริมและสนบั 

สนุนการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอด 

คล้องตามอัตลักษณ์ของคณะ

วิทยาการจัดการ 

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การพัฒนาเปน็ผู้ประกอบการรุน่

ใหม่ (startup) 

ร้อยละ - - - ≥2.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา มุ่งให้

นักศึกษาได้รับการพัฒนาเป็น

เจ้าของธรุกิจ หรือผู้ประกอบ 

การรุ่นใหม่ (Startup) 

โครงการสร้างและบ่มเพาะ

นักศึกษาให ้“ออกตัว” 

(Startup) เปน็เจ้าของกิจการ 

A2 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 

 

 

1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอ 

ใจเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กบั

นักศึกษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.28 4.59 4.49 ≥4.45 1.3.2.1 ส่งเสริมและพฒันา

นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์

ของคณะวิทยาการจัดการและมี

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 

โครงการพัฒนานกัศึกษาตาม

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึง

ประสงค์และอัตลักษณ์สวน

สุนันทา 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

 

1.3.3 ร้อยละของสาขาวิชาที่ส่ง 

ผลงานของนกัศึกษาเข้าประกวด 

ร้อยละ - - - ≥50.00 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

สาขาวิชาบ่มเพาะและเสริม

ความรู ้ทักษะให้กบันกัศึกษาใน

การสร้างผลงาน เข้าร่วม

ประกวดในเวทีระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

โครงการปัน้นกัศึกษาสู่เวที

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

 

1.3.4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน

การนําเสนอผลงานวิจัยจากการ

จัด Mini-conference 

ร้อยละ - - - ≥60.00 1.3.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การนําเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ 

โครงการนําเสนองานวิจยั 

(Mini-conference) ของ

นักศึกษา 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ 

บริการวิชาการ

 

1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของ

นักศึกษาที่ได้นําเสนอในระดับ

นานาชาติ 

จํานวน - - - 2 โครงการพัฒนานกัศึกษาสู่

การวิจัยในระดับนานาชาติ  

 

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปน็

ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะ

ที่มีคะแนนประเมินตั้งแต ่60 

คะแนนขึ้นไป 

สาขาวิชา - - - 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ

สาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ

แข่งขันในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ A3 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้ง 

หมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกนั

คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดย

ได้คะแนนไม่ต่าํกว่าระดับ 3.01 

ร้อยละ - - 100.00 ≥80.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรงุ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการบริหารหลักสูตรทีม่ี

คุณภาพ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

1.4.4 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่

มีการจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

รายวิชา - - - 1
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 

  

1.4.5 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 2 

ภาษา 

ระดับความ 

สําเร็จ 

- - - 5

    

การพัฒนา

องค์การ 

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความ 

รู ้ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความ 

ก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา

ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ - 33.36 33.00 ≥25.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้

บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม

ตําแหน่งทางวิชาการ 

โครงการเพิ่มตําแหน่งทาง

วิชาการ A4 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ - 25.74 34.00 ≥38.00 โครงการศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้น 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้ 

รับการพัฒนา 

ร้อยละ - - - ≥98.00 1.5.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาศกัยภาพของ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มือ

อาชีพ  

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

1.5.4 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ - 27.69 29.85 ≥30.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

1.6 บุคลากรมีการปฏิบตัิงาน

ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้รับบริการ และทันต่อ

สถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง 

1.6.1 ร้อยละของกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับการปรบัปรุง

และพัฒนา 

ร้อยละ - - - ≥80.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุ

การพัฒนานวัตกรรมของ

กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา/ปรบัปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน 

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ / 

สํานักงาน

คณบด ี

1.7 คณะวิทยาการจัดการมี

การประยกุต์ใช้หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของ

บุคลากรต่อระบบบริหารจดัการ

ตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับความ

เชื่อมั่น 

4.56 4.92 4.88 ≥4.75 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไก

การกํากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ 

เพียงและหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการของ 

มหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น

และคล่องตัว 

โครงการกํากบัองค์การที่ดี คณบดี สํานักงาน

คณบด ี/ 

 ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 
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(9 เดือน) 
ปี 2562 

 

1.8 คณะวิทยาการจัดการมี

อาคารสถานที ่และสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่รองรับการ

ดําเนินการตามพันธกิจได้

อย่างครบถ้วน 

1.8.1 ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรทีม่ีต่ออาคาร

สถานทีแ่ละสิ่งอํานวยความ

สะดวกของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

4.56 4.52 4.58 ≥4.55 1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรงุ

ระบบสารสนเทศให้เอื้ออํานวย

ต่อการเรียนรู้และการบริหาร 

งาน 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

1.8.1.2 พัฒนาและปรบัปรงุ

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

และภูมิทศัน์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่ง 

แวดล้อม ให้พร้อมสําหรับการ

จัดการเรียนการสอนและภารกิจ

อื่นๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ

และภูมิทศัน์ทีเ่ป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

1.9 คณะวิทยาการจัดการ

สามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ใน

การปฏิบตัิตามภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัด 

หารายได้ด้านการบริการวิชาการ

และวิจัยต่ออาจารย์ประจํา 

บาท/คน - ร้อยละ

22.97 

762,011.91 25,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุ

การจัดหารายได้ของหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วย

การบริการวิชาการ 

คณบดี ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ 

บริการวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 

ประสิทธิ 

ผล 

2.1 ผลงานวิชาการวิจยัและ

งานสร้างสรรค์ ได้รบัการตี 

พิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ 

นานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ 

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละ 67.57 77.23 67.2 ≥40.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการ

นําผลงานวิจยั หรืองานสร้าง 

สรรค์ของอาจารย์ประจําและ

นักวิจยัให้ได้รบัการตีพิมพ์เผย 

แพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจําและนกัวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ A5 

  

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม 

หรืองานสร้างสรรค์ ได้รบัการ

นําไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชน

สามารถพึง่พาตนเองได้ 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การนําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงาน 

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

ร้อยละ - 36 ผลงาน 60.00 ≥62.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 

ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนรวมทั้ง

บูรณาการการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยตอบสนอง 

Thailand 4.0 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่

ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาชุมชน  

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

2.2.2 จํานวนชุมชนทีพ่ึ่งพาตนเองได้

จากผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม 

ชุมชน - - - 1.00

คุณภาพ

บริการ 

2.4คณะวิทยาการจัดการเป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และ 

บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และ

ท้องถิน่ให้มีความให้เข้มแข็ง

อย่างยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา 

2.4.1 จํานวนองค์ความรูท้ี่เพิ่มขึ้นใน

แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ  

องค์

ความรู ้

1.00 1.00 1.00 ≥1.00 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุ

การเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู ้

โครงการเพิ่มจํานวนองค์ความรู้

ในแหล่งเรียนรู ้ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

2.4.2 ร้อยละของรายได้ของครัว 

เรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ –  – – 30 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการ

วิชาการ โดยเน้นการสร้างความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน 

โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่และ

ท้องถิน่ 

โครงการบรูณาการพันธกิจ

สัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความ

ยากจนของประชาชนในท้องถิ่น   

A6 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

2.5 คณะวิทยาการจัดการมี

งานวิจัยทีต่อบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจําและ

นักวิจยั       

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดหาแหล่งทุนงานวิจยั 

โดยอาศัยเครือข่าย 

โครงการจัดหาแหล่งทนุงานวิจัย

โดยอาศัยเครือข่าย (ICMSIT) 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ  - กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์ 

บาท/คน 78,024.52 103,486.14 385,675.08 ≥25,000
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ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 

 

 

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาค 

อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บริการในระดับชาติหรือระดับนานา 

ชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้าง 

สรรค์ทั้งหมด 

ร้อยละ - 7.81 5.00 ≥4.00

    

2.6 งานวิจัย งานนวัตกรรม

หรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพ

ได้ตามมาตรฐาน และเปน็ที่

ยอมรบัในระดับชาติ และนานา 

ชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 

2.6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนิน 

งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้าง 

สรรค์ที่ได้มาตรฐานและเปน็ที่ยอม 

รับ 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

- - 5.00 5.00 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกใน

การดําเนินงานด้านการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐาน

และเปน็ที่ยอมรบั 

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกด้าน

การวิจัยและนวัตกรรม 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ประสิทธิ 

ภาพ 

2.7 วารสารวิชาการทีไ่ด้รบัการ

ยอมรบัในระดับชาติและนานา 

ชาติ 

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการทีไ่ด้รบั

การยอมรบัในระดบัชาต ิ

วารสาร - 1.00 1.00 1.00 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการ

ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ

คุณภาพทั้งระบบ (นิเทศศาสตร์) 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

2.8 คณะวิทยาการจัดการมี

กระบวนการบริการวิชาการที่

ได้มาตรฐานสอดรับกบัความ

ต้องการของท้องถิน่และสังคม 

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ

แก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศึกษาที่กาํหนด 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

- - 4.00 5.00 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อ

ท้องถิน่และสังคม 

โครงการพัฒนาระบบการบริการ

วิชาการ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

2.9 คณะวิทยาการจัดการมี

กระบวนการด้านการทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมทีไ่ด้มาตรฐาน

เป็นที่ยอมรบัในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

2.9.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบทํานบุํารงุศิลปวัฒน 

ธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดม 

ศึกษาที่กําหนด 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

- - - 5.00 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกใน

การดําเนินงานด้านทํานบุํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรบั 

กิจกรรมส่งเสริมการบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒน 

ธรรม 

การ

พัฒนา

องค์การ 

2.10 อาจารย์และนักวิจัยมี

ศักยภาพในการริเริ่มสร้าง 

สรรค์ งานวิจยั นวัตกรรม และ

การบริการวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยทีม่ีผลงานวิจัย  

ร้อยละ - 88.12 93.00 ≥80.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรหรือนักวิจยัให้มีความ 

คิดริเริม่สร้างสรรค์งานวิจยัและ

นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัวิจัย รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายและท้องถิน่มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกบัคณะ

วิทยาการจัดการ 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 100.00 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุ

การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ 

สัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่ายและ

ท้องถิน่ 

โครงการการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายและท้องถิน่ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่มีส่วน

ร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

เครือข่าย 5.00 5.00 5.00 5.00 3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือ 

ข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ 

การผลิตบณัฑิต การวิจัย 

บริการวิชาการ และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คุณภาพ

บริการ 

3.2 คณะวิทยาการจัดการมี

ความร่วมมือกับเครือข่ายและ

ท้องถิน่ทีห่ลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่าย

ความร่วมมือหรือข้อตกลงใน

ประเทศที่มีการดําเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ - 100.00 100.00 ≥75.00 3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือข่ายภายใน 

ประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับคณะวิทยาการจัดการ 

โครงการความร่วมมือกบัเครือ

ข่ายภายในประเทศ A7 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

3.2.1.2 สนับสนุนการดําเนิน

กิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมือของ

เครือข่ายและท้องถิน่ 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

3.3  คณะวิทยาการจัดการมี

การดําเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ                        

3.3.1 ร้อยละของหน่วยงานทีม่ี

การจัดกิจกรรมกบัเครือข่าย

ต่างประเทศ 

 

ร้อยละ - - - ≥65.00 3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะ

วิทยาการจัดการและเครือข่าย  

โครงการความร่วมมือกบัเครือ

ข่ายต่างประเทศ (MOU TPU)  

A8 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

โครงการ Pro admin 

- teach 

- train 

- placelent 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 

ประสิทธิภาพ 3.4 คณะวิทยาการจัดการมี

กระบวน การ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือกบั

ท้องถิน่ องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า  

และต่างประเทศ 

3.4.1 ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการ/กลไกในการแสวง 

หาความร่วมมือกับเครือข่าย 

ระดับความ 

สําเร็จ 

- 5.00 5.00 5.00 3.4.1.1 พัฒนา ปรบัปรุงกระบวน 

การหรือกลไกการแสวงหาและ

สร้างความสัมพันธ์ของเครือข่าย

และท้องถิน่ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการเครือข่าย 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนา 

องค์การ 

3.5 คณะวิทยาการจัดการมี

การพัฒนาฐานข้อมูลเครือ 

ข่ายสําหรับการบริหารจัด 

การอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.1 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรงุฐานข้อมูล

เครือข่าย 

ระดับความ 

สําเร็จ 

- - 5.00 5.00 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรงุฐาน 

ข้อมูลในการบริหารจัดการที่เอื้อ

ต่อการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่ายและท้องถิน่ 

โครงการพัฒนาปรับปรงุฐาน

ข้อมูลเครือข่ายในการบริหาร

จัดการ 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนบั 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กํากับดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 

ประสิทธิผล 4.1 คณะวิทยาการจัดการ

เป็นทีรู่้จักและยอมรบัใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผนการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90.91 90.91 76.92 100.00 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผล

งานตามแนวทางการจัดอันดับ 

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาต ิ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

(U-Ranking) A9 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย 

บทความวิชาการ งานสร้าง 

สรรค์ นวัตกรรมและสิ่ง 

ประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นักวิจยัทีไ่ด้รบัรางวัลระดับ 

ชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจยั 

ร้อยละ - - - ≥1.00 4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขัน

ทางวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการประกวด

ผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติ

และนานาชาติ  

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

4.2 ความมีชือ่เสียงของคณะ

วิทยาการจัดการ 

4.2.1 ร้อยละของการรบัรู้ภาพ 

ลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 98.00 100.00 98.90 ≥93.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธ์และการบริการให้

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

คุณภาพ

บริการ 

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้า

ศึกษาต่อในสาขาวิชา 

4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาว

ต่างชาต ิ/ นกัศึกษาแลก 

เปลี่ยน 

คน   ร้อยละ

0.02 

27.00 2.00 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยน

จํานวนนกัศึกษาชาวต่างชาติ 

โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา

นานาชาติ A10 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภาย 

ในที่สามารถตอบสนองต่อ

ความเปน็นานาชาต ิ

4.4.1 จํานวนอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยทีเ่ป็นชาวต่างชาติ 

คน - 1.98 1.00 1.00 4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยชาวต่างชาติ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

การพัฒนา 

องค์การ 

4.5 คณะวิทยาการจัดการมี

การใช้เทคโนโลยีและเครื่อง 

มือต่างๆ ของ Social Media 

ที่ทนัสมัยในการสร้างภาพ 

ลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิ 

ภาพ 

4.5.1 ระดับความสําเร็จของ

การปรบัปรุงเว็บไซต์ 

ระดับ

ความสําเร็จ 

- - 4.00 5.00 4.5.1.1 สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ 

ของ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์ 

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และ

ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน ์

(Social Media) 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า 

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้กํากับ

ดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ ปี 

2559 

ปี 

2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 

ปี  

2562 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

ประสิทธิผล 1.1 คณะวิทยาการจัด 

การเอตทัคคะที่มีความ

ยั่งยืน และได้รับการ 

ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ

ประกันคุณภาพภายใน

ประจําปี 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.00 4.18 4.28 ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหาร

จัดการองค์กรด้วยระบบ

คุณภาพ 

โครงการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 

600,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

1.1.2 ร้อยละของนัก 

ศึกษาที่ได้รับการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ 

ร้อยละ - 7 

รางวัล 

≥0.29 ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนให้

นักศึกษาส่งผลงานทาง

วิชาการ งานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์เข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมผลงาน

นักศึกษาสู่การประกวด

ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ A1 

20,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

และศิลป 

วัฒนธรรม 

คุณภาพ

บริการ 

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของ

คณะวิทยาการจัดการ

เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑิต และสังคม 

และมีทักษะที่จําเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบมาตร ฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดม ศึกษา

แห่งชาติ 

ระดับ

คะแนน 

4.08 4.45 ≥4.52 ≥4.35 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณา

การการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิ ภาพในการสร้าง

ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 

โครงการจัดการเรียน

การสอนสวนสุนันทา 

4.0 (SSRU 4.0) 

 

 

 

 

 

29,526,400 

 

 

 

 

 

 

2,848,500 

 

 

 

 

 

 

2,214,000 

 

 

 

 

 

1,935,000 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ได้งานทํา

และการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80.31 92.36 91.53 ≥91.00 กิจกรรมจัดการเรียน

การสอนด้านสังคม 

ศาสตร์ 

ประสิทธิ 

ภาพ 

1.3 คณะวิทยาการ

จัดการมีการบูรณา

การการจัดการเรียน

สอนที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้าง 

1.3.1 ร้อยละของนัก 

ศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

เป็นผู้ประกอบการรุ่น

ใหม่ (startup) 

ร้อยละ - - - ≥2.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา 

มุ่งให้นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจ 

หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

โครงการสร้างและบ่ม

เพาะนักศึกษาให้ “ออก

ตัว” (Startup) เป็น

เจ้าของกิจการ A2 

50,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า 

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้กํากับ

ดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ ปี 

2559 

ปี 

2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 

ปี  

2562 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์สอดคล้อง

ตามอัตลักษณ์ของ

คณะวิทยาการจัดการ 

1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสริม 

หรือพัฒนาให้กับนัก 

ศึกษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.28 4.59 4.49 ≥4.45 1.3.2.1 ส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษาให้เป็นไป

ตามอัตลักษณ์ของคณะ

วิทยาการจัดการ และมี

คุณลักษณะ บณัฑิตที่พึง

ประสงค์ 

โครงการพัฒนานัก

ศึกษาตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์และ 

อัตลักษณ์สวนสุนันทา 

3,000,000 280,000 540,000 485,000 รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

และศิลป 

วัฒนธรรม 

1.3.3 ร้อยละของสาขา 

วิชาที่ส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้าประกวด 

ร้อยละ - - - ≥50.00 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับ

สนุนให้สาขาวิชาบ่มเพาะ

และเสริมความรู้ ทักษะให้ 

กับนักศึกษาในการสร้าง

ผลงาน เข้าร่วมประกวดใน

เวทีระดับชาติหรือนานา 

ชาติ 

โครงการปั้นนักศึกษาสู่

เวทีระดับชาติหรือนานา 

ชาติ 

300,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

1.3.4 ร้อยละของนัก 

ศึกษาที่ผ่านการนําเสนอ

ผลงานวิจัยจากการจัด 

Mini-conference 

ร้อยละ - - - ≥60.00 1.3.5.1 ส่งเสริมและสนับ

สนุนการนําเสนอผลงาน 

วิจัยของนักศึกษาในระดับ

นานาชาติ 

โครงการนําเสนองาน

วิจัย (Mini-conference) 

ของนักศึกษา 

250,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ 

บริการ

วิชาการ 

1.3.5 จํานวนผลงาน 

วิจัยของนักศึกษาที่ได้

นําเสนอในระดับนานา 

ชาติ 

จํานวน - - - 2 โครงการพัฒนา

นักศึกษาสู่การวิจัยใน

ระดับนานาชาติ  

- - - -

1.4 หลักสูตรมี

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.4.1 จํานวนสาขาวิชา

เอตทัคคะที่มีคะแนน

ประเมินตั้งแต่ 60 

คะแนนขึ้นไป 

สาขาวิชา - - - 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพ

ของสาขาวิชาเอตทัคคะให้

สามารถแข่งขันในระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ 

โครงการพัฒนาสาขา

วิชาสู่เอตทัคคะ A3 

200,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

 

1.4.2 ร้อยละของหลัก 

สูตรทั้งหมดที่ผ่านตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดย

ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า

ระดับ 3.01 

ร้อยละ - - 100.00 ≥80.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับ

ปรุงหลักสูตรของมหา 

วิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการบริหารหลัก

สูตรที่มีคุณภาพ 

200,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า 

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้กํากับ

ดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ ปี 

2559 

ปี 

2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 

ปี  

2562 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

 

 

1.4.4 จํานวนรายวิชา

ภาษาไทยที่มีการจัด 

การเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

รายวิชา - - - 1

      

 

1.4.5 ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินการจัด 

ทําหลักสูตร 2 ภาษา 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

- - - 5

การพัฒนา

องค์การ 

1.5 บุคลากรทุกระดับ

มีความรู้ ทักษะและ

ทัศนคติในการปฏิบัติ 

งาน ตลอดจนมีความ 

ก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.5.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจําที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ - 33.36 33.00 ≥25.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับ

สนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ

และเพิ่มตําแหน่งทาง

วิชาการ 

โครงการเพิ่มตําแหน่ง

ทางวิชาการ A4 

100,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

1.5.2 ร้อยละของ

อาจารย์ประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ - 25.74 34.00 ≥38.00 โครงการศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น 

- - - - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

1.5.3 ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา 

ร้อยละ - - - ≥98.00 1.5.3.1 ส่งเสริมและสนับ

สนุนการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรทั้งสายวิชา 

การและสายสนับสนุน

วิชาการให้สามารถปฏิบัติ 

งานได้อย่างมืออาชีพ 

โครงการพัฒนาบุคลากร

สู่มืออาชีพ  

1,055,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

1.5.4 ร้อยละของ

บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - 27.69 29.85 ≥30.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร 

โครงการพัฒนาศักย

ภาพด้านภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

400,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

 

1.6 บุคลากรมีการ

ปฏิบัติงานที่ตอบสนอง 

ต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการ และทันต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยน 

แปลง 

1.6.1 ร้อยละของ

กระบวนการปฏิบัติงานที่

ได้รับการปรับปรุงและ

พัฒนา 

ร้อยละ - - - ≥80.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับ

สนุนการพัฒนานวัตกรรม

ของกระบวนการปฏิบัติ 

งานให้เกิดประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา/ปรับ

ปรุงกระบวนการปฏิบัติ 

งาน 

100,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ / 

สํานักงาน

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า 

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้กํากับ

ดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ ปี 

2559 

ปี 

2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 

ปี  

2562 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

 

1.7 คณะวิทยาการ

จัดการมีการประยุกต์ 

ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใน

การพัฒนาและเกิด 

ธรรมาภิบาล 

1.7.1 ระดับความเชื่อมั่น

ของบุคลากรต่อระบบ

บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ

ความ

เชื่อมั่น 

4.56 4.92 4.88 ≥4.75 1.7.1.1 ปรับปรงุระบบและ

กลไกการกํากบัองค์กร

โดยประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ 

เพียงและหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยให้มี

ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการกํากบัองค์การ

ที่ดี 

4,175,340 2,479,800 1,441,200 1,442,300 คณบดี สํานักงาน

คณบดี / 

 ฝ่ายแผน 

งานและ 

ประกัน

คุณภาพ 

 

1.8 คณะวิทยาการ

จัดการ มีอาคาร

สถานที่ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่รองรับ

การดําเนินการตาม

พันธกิจได้อย่างครบ 

ถ้วน 

1.8.1 ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรที่มี

ต่ออาคารสถานที่และสิ่ง

อํานวยความสะดวกของ

ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

4.56 4.52 4.58 ≥4.55 1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับ

ปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้

และการบริหารงาน 

โครงการพัฒนาและปรับ

ปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

50,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

 

1.8.1.2 พัฒนาและปรับ

ปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และภูมิ

ทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด 

ล้อม ให้พร้อมสําหรับการ

จัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงกาย

ภาพและภูมิทัศน์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

200,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

 

1.9 คณะวิทยาการ

จัดการ สามารถ

บริหารจัดการทรัพย์ 

สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติตามภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จาก

โครงการจัดหารายได้

ด้านการบริการวิชาการ

และวิจัยต่ออาจารย์

ประจํา 

บาท/คน - ร้อยละ

22.97 

762,011.91 25,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับ

สนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ 

โครงการจัดหารายได้

ด้วยการบริการวิชาการ 

- - - - คณบดี ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

  ผู้กํากับ

ดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 ภาคปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

สมทบ

บริหาร

สมทบ

นิเทศ 

ประสิทธิ 

ผล 

2.1 ผลงานวิชาการวิจัย

และงานสร้างสรรค์ ได้รับ

การตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงาน

วิชาการ วิจัยหรืองานสร้าง 

สรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละ 67.57 77.23 67.2 ≥40.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับ

สนุนการนําผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจําและนัก วิจัยให้ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ A5 

  

 8,500,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ 

บริการ

วิชาการ 

2.2 ผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรมหรืองานสร้าง 

สรรค์ได้รับการนําไปใช้

ประโยชน์และให้ชุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสร้าง 

สรรค์ได้รับการนําไปใช้

ประโยชน์ต่อผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

ร้อยละ - 36 ผลงาน 60.00 ≥62.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับ

สนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้

จากงานวิจัย ให้เกิด 

ประโยชน์กับชมุชนรวมทั้ง

บูรณาการการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยตอบ 

สนอง Thailand 4.0 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

ที่ได้จากการวิจัย และ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ชุมชน 

50,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

2.2.2 จํานวนชุมชนที่พึ่งพา

ตนเองได้จากผลงานวิจัย

และงานนวัตกรรม 

ชุมชน - - - 1.00

คุณภาพ

บริการ 

2.4 คณะวิทยาการจัดการ

เป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู ้และบริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่ และ

ท้องถิ่นให้มีความให้เข้ม 

แข็งอย่างยั่งยืนตาม

ศาสตร์พระราชา 

2.4.1 จํานวนองค์ความรู้ที่

เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ  

องค์

ความรู้ 

1.00 1.00 1.00 ≥1.00 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับ

สนุนการเพิ่มองค์ความรู้ใน

แหล่งเรียนรู้ 

โครงการเพิ่มจาํนวนองค์

ความรู้ในแหล่งเรียนรู้  

30,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

 

2.4.2 ร้อยละของรายได้ของ

ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ –  –  –  30 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้

บริการวิชาการ โดยเน้นการ

สร้างความเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนให้กับชุมชน โรงเรียน 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่และ

ท้องถิ่น 

 

 

โครงการบูรณาการพันธกิจ

สัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความ

ยากจนของประชาชนใน

ท้องถิ่น   A6 

- - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

  ผู้กํากับ

ดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 ภาคปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

สมทบ

บริหาร

สมทบ

นิเทศ 

 

2.5 คณะวิทยาการจัดการ

มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้อง การของแหล่ง

ทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุนงาน วิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

- กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคม 

ศาสตร์  

 

 

 

บาท/คน 

 

 

 

78,024.52 

 

 

 

103,486.14 

 

 

385,675.08

 

 

≥25,000 

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับ

สนุนการจัดหาแหล่งทุน

งานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงาน 

วิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 

(ICMSIT) 

350,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

2.5.2 ร้อยละของผลงาน 

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

ภาครฐั หรือภาคบริการใน

ระดับ ชาติหรือระดับนานา 

ชาติต่อผลงาน วิจัยและงาน

สร้างสรรค์ทั้งหมด 

ร้อยละ - 7.81 5.00 ≥4.00

2.6 งานวิจัย งาน

นวัตกรรมหรืองานสร้าง 

สรรค์ มีคุณภาพได้ตาม

มาตรฐาน และเป็นที่ยอม 

รับในระดับชาติ และนานา 

ชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 

2.6.1  ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาระบบ/กลไก

ในการดําเนินงานวิจัย งาน

นวัตกรรมหรืองานสร้าง 

สรรค์ที่ได้มาตรฐานและ 

เป็นที่ยอมรับ 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

- - 5.00 5.00 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไก

ในการดําเนินงานด้านการ

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้

ได้มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับ 

โครงการพัฒนาระบบ/กลไก

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

20,000 - - -

  

ประสิทธิ 

ภาพ 

2.7 วารสารวิชาการที่ได้ 

รับการยอมรับในระดับ 

ชาติและนานาชาติ 

2.7.1 จํานวนวารสารวิชา 

การที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

วารสาร - 1.00 1.00 1.00 2.7.1.1 ยกระดับวารสาร

วิชาการให้ได้คุณภาพและ

มาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพทั้งระบบ (นิเทศ

ศาสตร์) 

100,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

 

2.8 คณะวิทยาการจัดการ

มีกระบวนการบริการ

วิชาการ ที่ได้มาตรฐาน 

สอดรับกับความต้องการ

ของท้องถิ่นท้องถิ่นและ

สังคม 

2.8.1 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบการให้ 

บริการวิชาการแก่สังคม

ตามเกณฑ์มาตร ฐาน

อุดมศึกษาที่กาํหนด 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

- - 4.00 5.00 2.8.1.1 พัฒนาระบบการ

บริการวิชาการที่สอดคล้อง

กับความต้องการ และเป็น

ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ

สังคม 

โครงการพัฒนาระบบการ

บริการวิชาการ 

20,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

  ผู้กํากับ

ดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 ภาคปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

สมทบ

บริหาร

สมทบ

นิเทศ 

 

2.9 คณะวิทยาการจัดการ

มีกระบวนการด้านการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอม 

รับในระดับชาติหรือนานา 

ชาติ 

2.9.1 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาที่

กําหนด 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

- - - 5.00 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไก

ในการดําเนินงานด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับ 

กิจกรรมส่งเสริมการบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

350,000 - 3,000 2,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

การพัฒนา

องค์การ 

2.10 อาจารย์และนักวิจัย

มีศักยภาพในการริเริ่ม

สร้างสรรค์ งานวิจัย 

นวัตกรรม และการบริการ

วิชาการอย่างมีประสิทธิ 

ภาพ 

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจําและนักวิจัยที่มีผล 

งานวิจัย  

ร้อยละ - 88.12 93.00 ≥80.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรหรือนักวิจัยให้

มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์

งานวิจัยและนวัตกรรมอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัย 

80,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

และศิลป 

วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า  

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้กํากับ

ดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 ภาคปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายและ

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับ

คณะวิทยาการจัด 

การ 

3.1.1 ร้อยละของเครือ 

ข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยา 

ลัย 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 100.00 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือ 

ข่ายและท้องถิ่น 

โครงการการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายและท้องถิ่นในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

53,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

และศิลป 

วัฒนธรรม 

3.1.2 จํานวนเครือข่ายที่

มีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

เครือข่าย 5.00 5.00 5.00 5.00 3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือ

ข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคณะวิทยาการ

จัดการตามภารกิจ (การผลิต

บัณฑิต การวิจัย บริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

คุณภาพ

บริการ 

3.2 คณะวิทยาการ

จัดการ มีความร่วม 

มือกับเครือข่ายและ

ท้องถิ่นที่หลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของเครือ 

ข่ายความร่วมมือหรือ

ข้อตกลงในประเทศที่มี

การดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง 

ร้อยละ - 100.00 100.00 ≥75.00 3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือข่ายภายใน 

ประเทศ เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับคณะวิทยาการ

จัดการ 

โครงการความร่วมมือกับ

เครือข่ายภายในประเทศ A7 

25,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

และศิลป 

วัฒนธรรม 

3.2.1.2 สนับสนุนการดําเนิน

กิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือข่ายและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมือของ

เครือข่ายและท้องถิ่น 

18,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

และศิลป 

วัฒนธรรม 

3.3  คณะวิทยาการ

จัดการ มีการดําเนิน 

การจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือ 

ข่ายต่างประเทศ         

3.3.1 ร้อยละของหน่วย 

งานที่มีการจัดกิจกรรม

กับเครือข่ายต่างประเทศ 

ร้อยละ - - - ≥65.00 3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่าง 

ประเทศ เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับคณะวิทยาการ

จัดการและเครือข่าย 

โครงการความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศ (MOU 

TPU)  A8 

200,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

โครงการ Pro admin

- teach 

- train 

- placelent 

- - 1,300,000 2,700,000
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า  

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้กํากับ

ดูแล 

ฝ่ายที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 
ปี 2562 ภาคปกต ิ

ภาค

พิเศษ 

สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

ประสิทธิ 

ภาพ 

3.4 คณะวิทยาการ

จัดการ มีกระบวน 

การ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือ

กับท้องถิ่น องค์กร

ภาครฐั ภาคเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ 

ผู้ประกอบการ ศิษย์

เก่า และต่าง 

ประเทศ 

3.4.1 ระดับความสําเร็จ

ของกระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหาความร่วม 

มือกับเครือข่าย 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

- 5.00 5.00 5.00 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการหรือกลไกการ

แสวงหาและสร้างความ 

สัมพันธ์ของเครือข่ายและ

ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาและปรับ

ปรุงระบบบริหารจัดการ

เครือข่าย 

15,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

และศิลป 

วัฒนธรรม 

การพัฒนา 

องค์การ 

3.5 คณะวิทยาการ

จัดการ มีการพัฒนา

ฐานข้อมูลเครือข่าย

สําหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.5.1 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

- - 5.00 5.00 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุง

ฐานข้อมูลในการบริหาร

จัดการที่เอื้อต่อการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย

และท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่ายในการ

บริหารจัดการ 

10,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดําเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้กํากับดูแล 
ฝ่ายที ่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(9 เดือน) 

ปี  

2562 
ภาคปกติ 

ภาค

พิเศษ 

สมทบ

บริหาร 

สมทบ

นิเทศ 

ประสิทธิ 

ผล 

4.1 คณะวิทยาการจัด 

การเป็นที่รู้จักและยอม 

รับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละความสําเร็จ

ของการดําเนินการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90.91 90.91 76.92 100.00 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้าง

ผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับ มหาวิทยาลัยให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

A9 

3,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย 

บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค ์นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์

และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

และนักวิจัย 

ร้อยละ - - - ≥1.00 4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการ

แข่งขันทางวิชาการในระดับ 

ชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการ

ประกวดผลงานวิชาการสู่

เวทีระดับชาติและนานาชาติ 

10,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

ฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

4.2 ความมีชื่อเสียงของ

คณะวิทยาการจัดการ 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้ 

บริการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 98.00 100.00 98.90 ≥93.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธ์และการ

บริการให้ตรงตามกลุ่ม 

เป้าหมายทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิง

รุก  

300,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 

คุณภาพ

บริการ 

4.3 นักศึกษาชาวต่าง 

ชาติเข้าศึกษาต่อใน

สาขาวิชา 

4.3.1 จํานวนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ/นักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

คน   ร้อยละ 

0.02 

27.00 2.00 4.3.1.1 สนับสนุนการแลก

เปลี่ยนจํานวนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ 

โครงการแลกเปลี่ยนนัก

ศึกษานานาชาติ A10 

2,000,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

ประสิทธิ 

ภาพ 

4.4 ระบบบริหารจัด 

การภายในที่สามารถ

ตอบสนองต่อความเป็น

นานาชาติ 

4.4.1 จํานวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัยที่เป็น

ชาวต่างชาติ 

คน - 1.98 1.00 1.00 4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดจ้างอาจารย์

ประจําและนักวิจัยชาวต่าง 

ชาติ 

- - - - รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

การพัฒนา 

องค์การ 

4.5 คณะวิทยาการจัด 

การ มีการใช้เทคโนโลยี

และเครื่อง มือต่างๆ ของ 

Social Media ที่ทัน สมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5.1 ระดับความสําเร็จ

ของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

ระดับ

ความ 

สําเร็จ 

- - 4.00 5.00 4.5.1.1 สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือ

ต่างๆ ของ Social Media ใน

การประชาสัมพันธ์ 

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์

และประชาสัมพันธ์สื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) 

50,000 - - - รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทําแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กําหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน คณะวิทยาการจัดการ ใน

เรื่องแนวคิดและสาระสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทํา

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. กําหนดเครื่องช้ีวัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการดําเนินการ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 พร้อมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะ
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สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดําเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามท่ีกําหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ท่ัว

องค์กรท้ังระบบ พร้อมท้ังเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านส่ือภายในคณะวิทยาการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคล่ือน

งานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ

เช่น 

(1) แผนปฏิบัติพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

(18) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นท่ี

การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมท่ี

มุ่งผลสัมฤทธ์ิกับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้จากการดําเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

การขับเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากท่ีจะผลักดันการทํางาน

ของกลไกท้ังหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมท้ังต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกําลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคล่ือนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ ความสําเร็จของการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลสําเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสําคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และส่ือสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนํากลยุทธ์และแนวทางการ

ดําเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการท่ีปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมท้ังต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทํางานเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดําเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน คณะวิทยาการจัดการ 

แล้ว คณะวิทยาการจัดการ จะต้องวางระบบที่จะวัดความสําเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จําเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ
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ท่ีเกิดข้ึน อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลท่ีมี

ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีช้ีวัดความสําเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

บริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม

ท้ังสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสําหรับนําไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โดยการจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน และจัดทํารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า 

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้การดําเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดทํารายงานผลงานประจําปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพ่ือเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

4. การติดตามผลตามคํารับรองการปฏิบัติการประจําปีท่ีกําหนดไว้แล้ว โดยมีการกําหนด

ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เช่ือมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสําเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่

ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 1 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

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

และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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คําส่ังคณะวิทยาการจัดการ 

ท่ี ๓๑๒/๒๕๖๑ 

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

และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๗๔) เพื่อเป็นแผนช้ีนําในการกําหนดยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี แปลงไปสู่การปฏิบัติในแผนระยะ ๕ ปี 

และแต่ละปีต่อไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมโลกในปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมี

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการทบทวนเป้าประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

      เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับคณะวิทยาการ

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

จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

   ๑.   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                               ประธานกรรมการ 

 ๒.   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ             รองประธานกรรมการ 

 ๓.   รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                       กรรมการ 

 ๔.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                      กรรมการ 

 ๕.   รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ                   กรรมการ 

 ๖.   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                            กรรมการ 

 ๗.   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                             กรรมการ 

 ๘.   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                         กรรมการ 

 ๙.   หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ                        กรรมการ 

 ๑๐. หวัหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์                        กรรมการ  

 ๑๑. หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด                                 กรรมการ 

       ๑๒. หัวหน้าแขนงวิชาการเงินการธนาคาร                     กรรมการ 

         ๑๓. หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์            กรรมการ 

         ๑๔. หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ                   กรรมการ 

        ๑๕. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ                 กรรมการ 
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      ๑๖. หัวหน้าแขนงวิชาการประกอบธุรกิจ                       กรรมการ 

   ๑๗. หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ                        กรรมการ 

        ๑๘. หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                       กรรมการ 

       ๑๙. หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี                                   กรรมการ 

     ๒๐. หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์                            กรรมการ 

        ๒๑. หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    กรรมการ 

          ๒๒. หัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณาและส่ือสารการตลาด       กรรมการ 

         ๒๓. หัวหน้าแขนงวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร      กรรมการ   

           ๒๔. หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล                 กรรมการ  

           ๒๕. หัวหน้าสํานักงานคณบดี                                     กรรมการ 

        ๒๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป                                กรรมการ 

           ๒๗. หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ                                    กรรมการ 

         ๒๘. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา                                กรรมการ 

        ๒๙. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม          กรรมการ 

         ๓๐. หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ            กรรมการ 

          ๓๑. หัวหน้าฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง           กรรมการ 

           ๓๒. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ                  กรรมการและเลขานุการ 

           ๓๓. บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 

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

         ๒. จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ๓. นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

      ๔. นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

      ๕. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

              

              ส่ัง ณ วันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

 

                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา) 

                                                                         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ ได้สํารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารท้ังระดับมหาวิทยาลัย และระดับ

หน่วยงานจํานวน 54 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ของคณะ

วิทยาการจัดการ โดยการให้นํ้าหนักความสําคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จํานวน 10 

ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญ 10 ลําดับแรกในแต่ละด้าน ดังนี้  

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ท้ังหมด 15 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนนความสําคัญ

ของประเด็น 10 ลําดับ มีดังต่อไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง

S1 256 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจําปีท่ีชัดเจน

  - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

  - ผลการปฏิบัติงานดีข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา 

  - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทําให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์คล่องตัว 

S2 155 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

  - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยไปสู่ความสําเร็จได้ 

  - มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

อย่างจริงจัง ทําให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

S3 133 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี

  - บุคลากรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมท้ังระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังมีการทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยดีขึ้น 

  - บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

  - บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทําให้การจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีจัดข้ึน ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจํานวนมาก 

S4 44 อาจารย์มีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชํานาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอน 



 

 

~ 69 ~ 

 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง

- มีระบบพ่ีเล้ียง สําหรับให้อาจารย์ทําผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมากข้ึน

S5 23 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทาง

ศิลปวัฒนธรรม  

  - มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ีท่ี

สะท้อน ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ท่ีดี

ขององค์การ ช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือ จดจําง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิด

ความร่วมมือจากองค์การท้ังภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของ

มหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

  - เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน 

  - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่สําคัญ 

  - มีกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

S6 22 มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี

  - ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และมี

การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทําให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีข้ึน 

  - เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตาํแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน ทําให้

เกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

S7 21 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน 

  - หลักสูตรหลากหลาย 

  - มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management 

Blended Learning : SSRU Model for General Education Subjects) ท่ีดีผ่านทาง

รายวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี และมีความสุข 

S8 18 มีระบบการดําเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการท่ีดี 

  - มีระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการดําเนินงานด้านการวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคม ทําให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการ

วิชาการเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

  - มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาท่ีชัดเจน 

  - มีการดําเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนและท้องถิ่น
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ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง

  - มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมี

ประสิทธิภาพส่งผลให้มีผลงานการวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

S9 16 มีทําเล ความพร้อมด้านสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี 

  - มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีช่วยอํานวยความ

สะดวกในการทํางาน 

  - มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ท่ีดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและบุคลากร 

S10 13 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจํานวนมาก 

 - มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศทําให้

เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

 
 
2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 8 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนน

ความสําคัญของประเด็น 8 ลําดับ มีดังต่อไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน

W1 174 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

  - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มท่ี 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อง

ใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W2 166 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทําให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้นํา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W3 135 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย

  - ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติ

ยังมีจํานวนน้อย 

  - ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ 

ISI มีน้อยมาก 

W4 47 สถานท่ีไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
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ลําดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน

  - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มท่ี 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อง

ใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W5 22 คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์เกษียณอายุไป 

  - อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจํานวน

น้อยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 

  - มหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารย์เก่าท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมานานท่ีจะครบ

วาระต้องเกษียณอายุราชการเป็นจํานวนมาก 

W6 21 การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย

  - การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย 

ทําให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 

  - การนําผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง

ปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

W7 20 มหาวิทยาลัย ฯ มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ทําให้การพัฒนางาน

บางอย่างชะลอตัวและการมีส่วนร่วมจากภายนอกมีน้อย 

W8 14 บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  - บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

  - บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

 

 3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)  ทั้งหมด 19 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนนความ 

สําคัญของประเด็น 10 ลําดับ มีดังต่อไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นโอกาส

O1 85 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning 

  - เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ ท่ี

หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจํากัด 

  - เทคโนโลยีของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้อง
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ลําดับ คะแนน ประเด็นโอกาส

ปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

O2 60 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสใน

การติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การ

จัดการเรียนการสอน การทําวิจัยและบริการวิชาการได้มากข้ึน 

O3 28 เทคโนโลยีทันสมัยข้ึนเอื้ออํานวยต่อการบริหารงาน

  - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทําให้สามารถส่งข่าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  - การเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และ

ข้ันตอนในการทํางาน  ส่งผลให้ บุคลากรทํางานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

O4 15 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  - รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากําลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้อง

กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

  - รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็น

สาขาที่ขาดแคลน 

O5 15 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย

  - ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน

วิจัยท่ีรัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. 

สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 

  - ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเ อ้ือในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

O6 9 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(Creative Economy) 

O7 9 มีความสามารถในการดําเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย 

O8 6 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(Creative Economy) 

O9 5 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทําให้รายได้ของบุคลากรเพ่ิมข้ึน ส่งผล

ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

O10 5 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยท่ี

มีค่าใช้จ่ายต่ํากว่า 
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 4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ท้ังหมด 18 ประเด็น ค่าน้ําหนักคะแนนความ สําคัญ

ของประเด็น 10 ลําดับ มีดังต่อไปนี้ 

ลําดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม

T1 118 สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน 

  - สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังในประเทศ

และต่างประเทศในทุกมิติ 

  - สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมิภาค 

  - การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน ทําให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีกําหนดไว้ จึงต้องมีการปรับ

หลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้

เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ

หลากหลายท้ังเชิงเน้ือหาและเชิงพ้ืนท่ีส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทัน

ต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

  - การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากข้ึน 

  - การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

  - มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน 

ทําให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังใน

และต่างประเทศมีมากข้ึนเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน เราอาจไม่ใช่

หนึ่งในตัวเลือก 

T2 95 แนวโน้มจํานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทําให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 

T3 76 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจํากัด ทําให้การพัฒนาล่าช้า

  - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจํากัดทําให้เกิดการพัฒนาท่ี

ล่าช้าขาดความทันสมัย 

  - ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย

จึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T4 23 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ี

ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

T5 18 สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ําส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก
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ลําดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม

สถานศึกษาให้ผู้เรียน

T6 9 มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล

สารสนเทศ 

T7 8 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทําให้เกิดค่านิยมท่ี

แตกต่างมีความต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน 

T8 8 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก

ข้ึน จึงสวนทางกับหลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T9 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจํานวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ทําให้สูญเสีย

โอกาสความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

T10 7 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย

  - การดําเนินงานและการแจ้งกําหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา 

  - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทําให้นโยบายการบริหารของรัฐ

ไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

  - การดําเนินงานและการแจ้งกําหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา 

 
 

ผลการวิเคราะห์ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 

การวิเคราะห์ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการโดยใช้โปรแกรม Excel ของท่ี

ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยหาตําแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน 

SWOT และหาตําแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน การพลิกวิกฤต 

ให้เป็นโอกาสในประเด็นท่ีเป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1. ตําแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพ่ือหาตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความ

คิดเห็น ของผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และหัวหน้าฝ่ายงาน จํานวน 33 

คน ปรากฏผลว่า คณะวิทยาการจัดการ อยู่ในตําแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้ภาพที่ 8  
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ภาพที่ 8 ตาํแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 ตําแหน่งยุทธศาสตร์ท่ีปรับปรุงแล้ว 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (ระดับ

ในการมุ่งมัน่ปรับปรุง (ระดับ 3) = เร่งดําเนินการ (ระดับ 4) = เร่งดําเนินการด่วน ดังนี้ 

  สถานท่ีไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (ระดับ 4) 

   - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําให้ไม่สามารถบริการได้

อย่างเต็มท่ี 

   - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบตอ้งขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทําให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้นาํ 

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 4) 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย (ระดับ 4) 
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   - ผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจํานวนน้อย 

   - ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อยมาก 

 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (ระดับ 3) 

  - มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทําให้ไม่สามารถบริการได้

อย่างเต็มท่ี 

   - มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

 คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์

เกษียณอายุไป (ระดับ 3) 

   - อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนน้อยไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานของอุดมศึกษา 

   - มหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานที่จะครบวาระต้อง

เกษียณอายุราชการเป็นจํานวนมาก 

 

 คณะวิทยาการจัดการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นท่ีเป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมัน่

ปรับปรุง (ระดับ 3) = เร่งดําเนินการ (ระดับ 4) = เร่งดําเนินการด่วน (ระดับ 5) = เร่งดําเนินการด่วน

ท่ีสุดดังนี้ 

 สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน (ระดับ 5) 

   - สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

   - สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมิภาค 

   - การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน ทําให้หน่วยงานประสบกับ

ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีกําหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับ

ระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน เกิดภาวะการ

แข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ังเชิงเน้ือหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

 - การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพิ่มมากข้ึน 

 - การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ 

 - มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทําให้

ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศมีมาก

ข้ึนเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก 



 

 

~ 77 ~ 

 

 แนวโน้มจํานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทําให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอตัราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ระดับ 4) 

 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจํากัด ทําให้การพัฒนาล่าช้า (ระดับ 4) 

   - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจํากัดทําให้เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้าขาด

ความทันสมัย 

   - ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงท่ีนํามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความ

ล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ ์

 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า (ระดับ 3) 

 จากการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้

เป็นให้เป็นโอกาสในประเด็นท่ีเป็นภัยคุกคาม คณะวิทยาการจัดการสามารถปรบัตําแหน่งยุทธศาสตร์ไป

อยู่ตาํแหน่ง “รุกดําเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ตาํแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

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

และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

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

และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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