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วทิยาลัยการจัดการอตุสาหกรรมบริการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

17 กันยายน 2564 
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สารจากคณบด ี
 

  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ   เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  ที่มภีารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน  วิจัย  และ  บริการวิชาการ และทำนุ

บำรุงศิลปและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคมให้มีศักยภาพตามความต้องการในการพัฒนา

ประเทศ และการมุ่งให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นนานาชาติต่อไป 

  วิทยาลัย ฯ ได้ใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน

ปัจจุบัน ที่จะผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางใน

การทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) นำไปใช้เป็นแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัย และเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีผลกระทบมาก และมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยจึงได้จัดใหม้ีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นประจำทุกปี รวมทั้งนำ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) สู่การปฏิบัติโดยการทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

  ในฐานะคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะ

เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรในวิทยาลัย ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 

 

 

 

  

        (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา) 

                                                  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 
 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 -

2569) โดยยึดตามกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 -

2574) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปีช่วงที่สอง (พ.ศ. 2565 - 2569) 

และจากสถานการณ์ของโลกที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ว ิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการจึงต้องนำปัจจัยที ่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ตำแหน่ง

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยทุกปี เพื่อเป็นการยืนยันและปรับเปลี่ยนให้วิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ โดยทำการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนดังนี้ 

1) ขั้นตอนการเตรียมจัดทำแผน 

วิทยาลัยได้สำรวจขอ้มูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามที่คากว่าจะมีผลกระทบต่อ

การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ในระยะ พ.ศ. 2565 - 2569 โดยได้สำรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

วิทยาลัยฯ  จำนวน 23  คน ระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ได้ประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบทั้งสิ้น 

47 ประเด็น 

2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อประเมินศักยภาพของวิทยาลัยในสภานการณ์ปัจจุบัน 

วิทยาลัยนำผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารวิทยาลัย ระดับคณบดี รองคณบดี 

หัวหนา้สาขาวิชา และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวน 22 คน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2564 เพื่อ

ประเมินประเด็นปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวทิยาลัยในระดับมากในแต่ละด้าน 

นำมาจัดลำดับในแต่ละด้าน ๆ  ละ 10 ลำดับ นำให้บุคลากรของวิทยาลัยทั้งสิน้ 58 คน ให้คะแนนประเด็น

ที่มผีลกระทบมากที่สุด 10 คะแนน และน้อยที่สุด 1 คะแนน และคณะกรรมการนำมาสรุปคะแนนปัจจัย

ที่มคีวามสำคัญ 10 ลำดับแรกของแต่ละด้าน ดังนี้ 

คะแนนความสำคัญของประเด็นปัจจัย SWOT 

ลำดับ รหัส คะแนน ประเด็น 

(1) ประเด็นจุดแข็ง (Strength : S) 

1 S10 88 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา 

2 S11 76 ผู ้บริหารและทีมผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย  และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ดำเนนิการของวทิยาลัยอย่างจริงจัง 

3 S2 70 มหีลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 



ค 
 

ลำดับ รหัส คะแนน ประเด็น 

4 S6 52 บุคลากรมคีุณภาพ ทุ่มเท สามัคคี 

5 S12 48 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

6 S9 30 มหาวทิยาลัยมทีำเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศ ภูมทัิศน์ท่ีดี 

7 S7 27 วิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

8 S5 24 มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นทาง

ศลิปวัฒนธรรม 

9 S1 22 อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

10 S4 20 มผีลงานบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในกับชุมชนในการ

พึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ 

เป็นท่ีช่ืนชอบของชุมชน และมีอาจารย์ท่ีทำงานบริการทางวิชาการมากขึ้น 

(2) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) 

1 W21 184 สถานที่ตั ้งของวิทยาลัยตั ้งอยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกต่อการ

เดินทางมาเรียน 

2 W22 168 การปรับเปลี่ยนช่ือของวิทยาลัยมีผลทำให้การรับรู้ และความน่าเชื่อถอืในความเป็น

นานาชาติลดลง 

3 W18 166 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาตมิขี้อจำกัด 

4 W24 162 ระบบการประชาสัมพันธ์ยังขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื ่อง

การตลาด และไม่สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก/

อาชีวศกึษา และขาดการตดิตามเด็กนักเรียนท่ีมีความสนใจและสมัครเข้าเรียน 

5 W19 78 วทิยาลัยยังไม่มหีลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสำหรับการ Reskill และUpskill 

6 W25 74 ขาดความพร้อมในการรับวกิฤตที่มผีลกระทบต่อหน่วยงาน 

7 W20 64 ระบบสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูลในระบบยังไม่มเีพยีงพอ และไม่เชื่อมโยงกัน 

8 W17 24 การนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ยังมนีอ้ย 

9 W26 2 บุคลากรไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

10 W23 0 ระบบการประเมนิบุคลากรยังไม่เป็นแบบ 360 องศา ไม่ทำให้เกิดการปรับปรุงและ

พัฒนาในหลากหลายมิติ 

(3) ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) 

1 O27 109 เทคโนโลยท่ีีก้าวหน้า เอือ้อำนวยต่อการบริหาร และส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย 

2 O32 76 รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้นเป็นการสร้างโอกาส

กับผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 



ง 
 

ลำดับ รหัส คะแนน ประเด็น 

3 O33 71 เครอืข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

4 O30 68 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของภาคุรกจิ ตอ้งการความรู้เชงิ

วชิาการจากมหาวิทยาลัย 

5 O34 34 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคน โดยพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ

สอน 

6 O29 23 ภาครัฐมีการสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย 

7 O35 7 การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่วิทยาลัยได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้

ในการแกปั้ญหาพัฒนาทอ้งถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

8 O36 4 นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับ

ชุมชน หมู่บา้น ทอ้งถิ่นอย่างย่ังยนื 

9 O31 1 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวทิยาลัยบริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง

กว้างขวาง 

10 O28 0 ภาคสังคมและธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

(4) ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) 

1 T40 333 สถาบันการศึกษาทัง้ในและตา่งประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

2 T41 203 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองท่ีในการส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลอืกสถานท่ีเรียน 

3 T42 202 แนวโน้มอัตราการเกิดลดลง ทำให้จำนวนประชากรในวัยอุดมศึกษาของประเทศ

ไทยลดลง และ การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุข

อันเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมอีายุยนืยาวมากขึ้น เพ่ิมอัตราผู้สูงอายุ 

4 T37 210 งบประมาณของวทิยาลัยมขีีดจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า 

5 T45 190 การเผชญิกับโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ เช่น COVID-

19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

หรือแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองมากขึ้น 

6 T38 82 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ

มหาวทิยาลัย 

7 T46 80 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชัน้นำไวใ้นท่ีเดียวกัน 

โดยท่ีผู้เรียนสามารถเลือกรายวชิาได้ดว้ยตนเอง 

8 T43 54 ตลาดแรงงานตอ้งการพนักงานที่มคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก

ขึน้ จึงสวนทางกับหลักสูตรท่ีหลากหลาย แต่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 



จ 
 

ลำดับ รหัส คะแนน ประเด็น 

9 T44 42 ค่านิยมและความตอ้งการของนกัศกึษาท่ีเรียนเก่ง มักเลอืกเรียนในสาขาวิชาที่เป็น

ท่ีต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่เป็นท่ีต้องการของตลาดน้อยกว่า 

10 T47 4 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษา ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานท่ีศึกษาต่อของนักเรียน 

 

จากผลคะแนนนำมาวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่า วิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการอยู่ในตำแหน่ง “อดทน” ดังภาพ 

 

 
  

 จากผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน อยู่ที่ “อดทน” ทำให้วิทยาลัยต้องนำมา

ดำเนนิการปรับปรุงสถานการณ์ โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 

เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ที ่“รุกดำเนินการเอง” ดังภาพ 
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3) ขั้นตอนการจัดทำวสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับการปรับปลี่ยนสถานะ

ของวิทยาลัย และทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ์ และ

โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในช่วงระยะ 5 ปีที่สองของแผน 15 ปี และได้นำผลการ

ประเมิน ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร และประเมินคุณภาพระดับคณะและ

สถาบัน มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

        วิทยาลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ์ (Niche Guru College) 

พันธกิจ (Mission)  

        1) ให้การศกึษา (To Offer Education) ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ป็นเอตทัคคะ ฝกึหัด

ครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มจีติวิญญาณในการท้าทายโดยไม่กลัวการล้มเหลว 
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        2) วจิัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศกึษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้ เพื่อความสงบสุขและความเจรญิรุ่งเรอืง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

        3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) ส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

        4) ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่

ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

ภารกิจหลัก (Key result area)  

  1) ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า 

  2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทโนโลยีแก่ชุมชน และสังคม 

  3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม ธำรงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย  

       4) วจิัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 

  5) เป็นวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นใหเ้ครือข่ายมีส่วนร่วม 

เสาหลัก (Pillar) 

       1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

       2) คุณธรรม (Morality)  

       3) เครือข่าย (Partnership)  

       4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

       5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

วัฒนธรรม (Culture)  

       ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and 

Thai etiquette practices and seniority recognition) 

อัตลักษณ์ (Identity)  

       เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ  

       นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์  
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       เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ 

และพัฒนา ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

       เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและ ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม  

       มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่ง

ทำความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

       เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล   

  นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์  

  เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ  

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์  

  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้สู ่สากล  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที ่มีแหล่งเรียนรู ้ ท ี่

หลากหลาย ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของ

ผูร้ับบริการได้อย่าง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมหลัก (Core Values)  

       วิทยาลัยฯ จะยึดมั ่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพาวิทยาลัยสู ่ความสำเร็จใน

อนาคต ดังนี้  

C (Creativity) & W (Wisdom) : ความคิดสร้างสรรค์และปัญญา 

H (Helpful) & H (Happiness) :  ช่วยเหลอืเกือ้กูลแก่กัน และความผาสุก 

M (Motivation) & I (Integration) & P (Professionalism) : แรงบันดาลใจ บูรณาการ มอื

อาชีพ  

       การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า CHM WHIP  ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการ

ส่งเสริมการดำเนินการของวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่วิทยาลัย

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญ ยึดถือ และมีการ

แสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรม
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องค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ วิทยาลัยแห่งนี้มบีรรยากาศที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ ความสุข ความรัก ความช่วยเหลือเกื้อกูล มีแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม และความ

เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของวิทยาลัยที่ยึดถือ 

“ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 

2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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  1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 5 
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  1.4.7 ข้อมูลบุคลากร 7 

  1.4.8 ข้อมูลงบประมาณ 9 

 1.5 ขั ้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 15 

 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 15 

  2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 15 
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 2.2 ประเด็นปัจจัยที ่ม ีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ 

16 
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  2.2.1 การกำหนดประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการดำเนินงาน 17 

  2.2.2 การคัดเลือกประเด็นปัจจัย SWOT ที ่มีผลกระทบมากและประเมินค่า

น้ำหนัก 

23 

  (1) ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 22 

  (2) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 23 

  (3) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 23 

  (4) ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) 24 

 2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
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26 

  2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ใน
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26 

  2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 28 

 2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย 30 

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 36 
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 1. คำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วกอ.) มีช่ือภาษาอังกฤษ “College of Hospitality 

Industry Management”(CHM) เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อตั้งขึน้เมื่อ

วันที ่28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากนโยบายการนำหลักสูตรในศาสตร์เดียวกันให้อยู่ในสังกัดเดียวกัน จึง

ยุบเลิกวิทยาลัยนานาชาติและนำหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดจำนวน 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา คือ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 3 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) และหลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา ควบรวมกับหลักสูตรภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  2 สาขาวิชา ได้แก่ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่

พัก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งหลักสูตรศิลป 

ศาสตรบัณฑติสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาและ มหาวิทยาลัยนอร์มอล ยูนาน เปิดสอนนักศึกษาชาวจีนแบบ Joint Venture 2+2 

Bachelor's Degree Program 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ การสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง

กันของหลักสูตรและการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการบุคลากรสาย

วิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   และตามตัวชีว้ัด

ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัยใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และมุ่งสร้างผลผลิตที่มคีุณภาพ ให้เป็น

ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

สถานที่ตั้ง 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีสถานที่ตั้งดังนี ้

1. อาคารวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม อาคารเลขที่ 111/5 ถนน

ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 034 964 946 

2. อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 10300  
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าฝ่าย 

กิจการนักศึกษาและ 

ศลิปวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่าย 

วิจัยและบริการ 

วิชาการ 

หัวหน้าฝ่าย 

คลังและพัสดุ 

หัวหน้าฝ่าย 

แผนงานและ 

ประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่าย 

บรกิารการ 

การศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย 

บรหิารงาน

ท่ัวไป 

1. งานกจิกรรม

นักศึกษาและศิษย์เก่า 

2. งานทุนการศึกษา 

3. งานวนัิยนักศึกษา 

4. งานกฬีาและส่งเสริม

สุขภาพ 

5. งานศิลปวัฒนธรรม 

 

1. งานผลิตผลงานวจิัย 

2. งนวารสารวชิาการ 

3. งานบริการวชิาการ

แก่สังคม 

4. งานจัดหารายได้ 

5. งานรับรอง

สมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานวชิาชีพ 

ประธานหลักสูตร   

การจัดการท่องเท่ียว

และบริการ 

หัวหน้าสาขาวชิาธรุกจิการบนิ (นานาชาติ) 

1.งานบริหารงาน

ทั่วไป 

2.งานหลักสูตร

และการสอน 

3.งานทะเบียน 

และวัดผล 

4.งานรับเข้า 

ศึกษาต่อ 

5.งานวเิทศสัมพันธ ์

1.งานวเิคาะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

2.งานพัฒนาระบบและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

3.งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4.งานติดตามงบประมาณ 

และสารสนเทศ 

1.งานบริหาร

งบประมาณ 

2.การเงนิ 

3.งานบัญช ี

4.งานพัสดุ 

1.งานธุรการและ

สารบรรณ 

2.งานประชาสัมพันธ ์

3.งานอาคารสถานที่ 

4.งานบุคลากร 

5.งานฝึกอบรมและ

พัฒนา 

6.งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการท่องเท่ียว (นานาชาติ) 

หัวหน้าสาขาวชิาธรุกจิดจิิทัลระหว่างประเทศ  

(นานาชาติ) 

หัวหน้าสาขาวชิาคณิตศาสตร์ (สองภาษา) 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวและบริการ 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการโรงแรมและธุรกจิที่พัก 

ประธานหลักสูตร

คณิตศาสตร์ศึกษา 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

รองอธกิารบดวีิทยาเขตนครปฐม 

คณบด ี คณะกรรมการบริหาร 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

หัวหนา้สำนักงาน 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

อธิการบดี 

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการอำนวยการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการนักศึกษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

หัวหนา้สาขา/ประธานหลักสตูร 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

คณะกรรมการอำนวยการ 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
รองอธกิารบดี 

ฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม 

คณบดี 

คณะกรรมการบรหิาร 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน 
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1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

     1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  

    วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศกึษา 

2563 จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร 8 สาขาวิชา จำแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 4 

หลักสูตร 4 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ดังนี ้ 

          หลักสูตรนานาชาติ 

        1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจดิจทิัลระหว่างประเทศ 

        2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

        3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

        4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

        5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา 

       หลักสูตรภาษาไทย 

        1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

        2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

        3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

     1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 

    วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมนีักศึกษาในปีการศกึษา 2563 ทั้งสิน้ 2,340 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) จำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี  จำนวน 2,331 คน คิดเป็นรอ้ยละ

99.74 ระดับปริญญาโท  จำนวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.25 ทั้งนีม้ีนักศกึษาคงอยู่ ตั้งแต่ปีการศกึษา

2561 – 2563 ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 จำนวนนักศกึษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนนักศกึษา/ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 121 71 53 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน 691 543 412 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 71 63 43 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 89 75 76 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา 4 4 3 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

และบริการ 

527 732 1.054 



5 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนนักศกึษา/ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 659 667 693 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและ

บริการ 

15 16 6 

รวมทั้งสิ้น 2,177 2,171 2,340 

     1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา   

    วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีผูส้ำเร้จการศกึษาในปีการศกึษา 2563 จำนวน

ทั้งสิน้ 625 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 924 คน 

ระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนผูส้ำเร็จการศกึษาตั้งแต่ ปีการศกึษา 2561 – 

2563 ดังแสดงในตารางที่ 1.2 

ตารางที่ 1.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษา/             

ปีการศกึษา 

2561 2562 2563 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 15 19 24 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน 75 95 142 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 12 13 30 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม - - 29 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา - - 1 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว       

และบริการ 

- - 261 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - - 138 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและ

บริการ 

- - - 

รวมทั้งสิ้น 102 127 625 

     1.4.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต  

    วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑติที่สำเร็จ

การศกึษาในปีการศกึษา 2563 ที่มงีานทำภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่าร้อยละของบัณฑติมงีานทำ 

สามารถจำแนก ตั้งแต่ปีการศกึษา 2561 – 2563 ดังแสดงในตารางที่ 1.3 
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ตารางที่ 1.3 ภาวะการมีงานทำ ภายในระยะเวลา 1 ป ี

หลักสูตร/สาขาวิชา 
การมงีานทำ/ปีการศกึษา 

2561 2562 2563 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 91.48 89.43 82.76 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน 89.48 93.36 78.99 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 91.56 96.79 87.50 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 92.99 93.59 61.43 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

และบริการ 

- - 69.07 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - - 78.52 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและ

บริการ 

- - - 

รวม 91.37 93.29 76.37 

     1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

    วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำให้ทำ

ผลงานวิจัย พบว่าอาจารย์มีผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง สามารถจำแนกผลงานวิจัยของอาจารย์ตาม

สาขาวิชา และตามปีการศกึษา 2561 -2563 ได้ตามตารางที่ 1.4    

ตารางที่ 1.4 จำนวนผลงานวิจัยปีการศึกษา 2561 - 2563 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลงานวิจัย/ปีการศกึษา 

2562 2563 2564 

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 4 4 3 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน 7 5 3 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 3 3 8 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 3 3 3 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา 7 5 10 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ - - 7 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก - - 4 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและบริการ - - 4 
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หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลงานวิจัย/ปีการศกึษา 

2562 2563 2564 

รวมทั้งสิ้น 24 20 42 

     1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการวิชาชีพ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้สำรวจผลงานบริการวิชาการของอาจารย์ปี

การศกึษา 2563  พบว่า มีงานบริการวิชาการทั้งสิน้ 2  โครงการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ทั้งสิน้ 1  โครงการ ดังแสดงข้อมูลการบริการวิชาการและวชิาชีพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปี

การศกึษา 2560 -2562 ตามตารางที่ 1.5 

ตารางที่ 1.5 จำนวนโครงการบรกิารวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

จำนวนโครงการบรกิารวิชาการ และทำนบุำรุง

ศิลปวัฒนธรรม /ปีการศกึษา 

2562 2563 2564 

หลักสูตรนานาชาต ิ

โครงการบริการวิชาการ 1 2 2 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 2 3 3 

     1.4.7 ข้อมูลบุคลากร 

    1) บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

ตารางท่ี 1.6 จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวชิาการ 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

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

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่าง

ประเทศ 

5 2 - 7 5 1 - 6 5 1 1 7 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

5 - - 5 5 - - 5 9 1 - 10 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 

4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

13 - - 13 9 1 - 10 4 - - 4 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา 

4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และบริการ 

17 1 - 18 17 1 - 18 17 1 - 18 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

การจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก 
7 1 - 8 7 1 - 8 7 1 - 8 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและ

บรกิาร 

4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 

รวมทั้งสิ้น 42 7 2 51 42 6 2 50 46 7 3 56 

2) บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศกึษา 

ตารางท่ี 1.7 จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒกิารศึกษา 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณทิตสาขาวิชา

ธุรกจิดิจทัิลระหว่างประเทศ 

- 4 3 7 - 4 3 7 - 4 3 7 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ธุรกจิการบิน 

1 7 2 10 1 7 2 10 1 7 2 10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

การจัดการท่องเท่ียว 

- 3 1 4 - 3 1 4 - 3 1 4 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

การจัดการโรงแรม 

- 3 1 4 - 3 1 4 - 3 1 4 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา 

- 4 5 9 - 4 5 9 - 4 5 9 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และบริการ 

- 15 3 18 - 15 3 18 - 15 3 18 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

การจัดการโรงแรมและธุรกจิท่ีพัก 

- 6 2 8 - 6 2 8 - 6 2 8 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและ

บรกิาร 

- - 3 3 - - 3 3 - - 4 4 

รวมทั้งสิ้น 1 39 19 59 1 39 19 59 1 39 20 60 

    3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ตารางท่ี 1.8 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ฝ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 5 1 - 6 5 1 - 6 5 1 1 7 

ฝ่ายบริการการศกึษา 3 - - 3 3 - - 3 4 - - 4 

ฝ่ายคลังและพสัด ุ 3 - - 3 3 - - 3 3 - - 3 

วจิัยและบริการวิชาการ 2 - - 2 1 - - 1 2 - - 2 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2 1 - 3 1 1 - 2 1 1 - 2 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และศลิปวัฒนธรรม 

2 - - 2 2 - - 2 3 - - 3 

รวมทั้งสิ้น 17 2 - 19 15 2 - 17 18 2 - 21 

     1.4.8 ข้อมูลงบประมาณ 

ตารางที่ 1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

งบบุคลากร 33,594,060 31,587,800 26,896,160 

-งบประมาณเงนิรายได้ 33,594,060 31,587,800 26,896,160 

-งบประมาณแผ่นดนิ - 0 0 

งบดำเนนิงาน 14,960,470 8,221,900 6,297,840 

-งบประมาณเงนิรายได้ 14,960,470 8,221,900 6,297,840 

-งบประมาณแผ่นดนิ - 0 0 

งบลงทุน 131,500 1,805,900 8,000,000 

-งบประมาณเงนิรายได้ 131,500 166,900 0 

-งบประมาณแผ่นดนิ - 1,639,000 8,000,000 

งบเงินอุดหนุน - 0 252,000 
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ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 

-งบประมาณเงนิรายได้ - 0 0 

-งบประมาณแผ่นดนิ 5,040,000 10,800,000 252,000 

งบรายจ่ายอื่น - 0 0 

-งบประมาณเงนิรายได้ - 0 0 

-งบประมาณแผ่นดนิ - 0 0 

รวมงบประมาณ วทิยาลัยนานาชาติ 53,726,030 52,415,600 41,446,000 

-งบประมาณเงนิรายได้ 48,686,030 39,976,600 33,194,000 

-งบประมาณแผ่นดนิ 5,040,000 12,439,000 8,252,000 

1.5 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) จาก

การศกึษาสภาพแวดล้อมของประเทศไทยที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะการพัฒนาของประเทศ  

และสภาพแวล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงได้นำเสนอยุทธศาสตร์และกลไก

การขับเคลื่อน เพื่อเป็นแผนชีน้ำการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยได้กำหนดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี ออกเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 5 ปี ดังนี้  

ช่วงที่ 1 SSRU2020 (พ.ศ. 2560-2564) “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม” (Smart 

Archetype University of the Society) มีความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 

1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ 

และทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม   

ช่วงที่ 2 SSRU2025 (พ.ศ. 2565-2569) “มหาวิทยาลัยเอตะทัคคะที่มีอัตลักษณ์” (Niche Guru 

University) มีความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับ

แรกของมหาวิทยาลัยไทย  

ช่วงที่ 3 SSRU2030 ( พ.ศ. 2570-2574) “ มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” (International 

Niche Guru University) สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 5 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของ

มหาวิทยาลัยไทย และไม่น้อยกว่า 2 สาขาที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 500 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยโลก 

สวนสุนันทา 2030 ก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ”   

มหาวิทยาลัยได้ศกึษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และกำหนด

วิสัยทัศน์ “ มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม” (Smart Archetype University of the Society) และได้มี

กรอบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2560-2564) : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัย
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อันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการ

วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แม่แบบที่ดขีองการมีลักษณะ “ฉลาดหลักแหลมน่า

มอง”(SMART) ในเรื่อง S = Smart Student; M = Smart Management; A = Smart Academic; R = 

Smart Research; T =  Smart Technology & Teacher ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย

กำหนด 3 ประเด็นยุทธศาสตร์  

ในช่วงของการปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัยนานาชาติเป็นวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีม่ีความสอดคล้องกับของ

มหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี ช่วง

ที่ 2  SSRU2025 (พ.ศ. 2565-2569) “ มหาวิทยาลัยเอตะทัคคะที่มีอัตลักษณ์” (Niche Guru University) 

วิทยาลัยจงึได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2560–2564)  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ  

5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบ่งการดำเนินงาน

เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนและวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 3 การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 4 การแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดโครงการ กิจกรรม การวางแผนบริหารโครงการ และการเขียนโครงการ 

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนและวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)  

   วัตถุประสงค์ : เพือ่กำหนดขอ้มูลทีจ่ะใช้ในการวเิคราะห์สำหรับการวางแผนยทุธศาสตร์ 

   วิธีการดำเนินการ : ดำเนนิการตามขั้นตอนในระหว่าง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

    1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

    2) คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการ (ใช้รูปแบบแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเดิม) กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศึกษาแนวทางการ

ดำเนินงานและข้อมูลการดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) และการ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย ศกึษาข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้ง

จากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่คาดว่ามีผลกระทบต่อวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  
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   3) คณะกรรมการฯ สรุปแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 

2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรม

บริการ และวิเคราะห์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม  รวบรวมประเด็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และภัยคุกคามให้ผู้บริหารทุกระดับร่วมคัดเลือกประเด็นที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อวิทยาลัย ในช่วง

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2565–2569) และนำเสนอกระบวนการทบทวนและวิเคราะห์ทาง

ยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ต่อผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 

2564 เพื่อให้คะแนนความสำคัญของประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบ และให้คณะกรรมการนำผลไป

วิเคราะห์ทางยุทธศาสตร ์

    4) คณะกรรมการฯ ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีผลกระทบต่อ

การดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2565–2569) มากที่สุด 10 อันดับแรก  

    5) คณะกรรมการฯ ดำเนินการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) โดยใช้

โปรแกรมช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565–2569)  

 ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนวสิัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

        วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์  จุดประสงค์  พันธกิจ ภารกิจหลัก ของวิทยาลัย 

        วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการตามขั้นตอนในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 

ดังนี้ 

   1) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2565 –2569) ที ่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ เปลี่ยนแปลงผู้บริหารวิทยาลัย และมีการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารชุดใหม่ คณะกรรมการฯ จึงสำรวจความคิดเห็นจาก

ผู้บริหารของวิทยาลัยในการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจภารกิจหลัก ของ

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ และเพื่อ

ตอบยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   2) ผูบ้ริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ กำหนดนโยบายการบริหารงาน

ช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569)  

    3) คณะกรรมการกำหนดความท้าทายทางกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565–2569)  

ขั้นตอนที่ 3 การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแผนที่

ยุทธศาสตร์ 

       วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ของวิทยาลัย

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ ช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) ให้สอดคล้องกับ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายการบริหาร ความท้าทายทางกลยุทธ์ของวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการที่ทบทวนใหม่ และพิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

       วิธีการดำเนินการ : ดำเนนิการตามขั้นตอนในระหว่างเดือนกันยายน  2564 ดังนี้ 

   1) คณะกรรมการฯ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดโดย

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร ์SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)  

   2) เสนอผูบ้ริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับแก้และ/หรอืใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง)แผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)  

   3) คณะกรรมการฯ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร ์

ขั้นตอนที่ 4 การแปลงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

        วัตถุประสงค์ : เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ 

         วิธีการดำเนินการ : ดำเนนิการตามขั้นตอนในระหว่างเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ 

   1) รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพกำหนดโครงการ/

กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   2) รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจัดความสำคัญของ

โครงการ/กิจกรรมหลัก และกำหนดสัดส่วนวงเงนิงบประมาณและผูร้ับผิดชอบตามกลยุทธ์ ในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    3) รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำเสนอที่ประชุม

ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัต ิการด้านต่างๆ  ภายใต้กรอบวงเงินที ่ได้ร ับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วันที ่22 กันยายน 2564 

ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดโครงการ/กิจกรรม การเขียนโครงการ และวางแผนบริหาร

โครงการ 

       วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ

สำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับทุกหน่วยงานให้สอดรับประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและเวลา โดยการ

กำหนดโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning) และการจัดประชุมเพื่อการ

เรียนรู้การเขียนโครงการ การนำแผนไปปฏิบัติ และการตดิตามและประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

       วิธีการดำเนินการ : ดำเนนิการตามขั้นตอนในระหว่าง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

     1) ประชุมสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบวงเงนิที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ และให้นำ
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ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 

2563  ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยมาพิจารณาร่วมด้วย 

     2) จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามข้อจำกัดของงบประมาณ  

     3) ฝ่ายแผนงานฯจัดประชุมฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร/

สาขาวิชาเพื่อการเรียนรูก้ารเขียนโครงการ  

     4) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

     5) รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ และฝ่ายแผนงานฯ กำกับ ติดตามและประเมินผล

โครงการตามไตรมาสและประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี ้เมื ่อสิ ้นสุดแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

    คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์กร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths)  และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S 

Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

  1) โครงสร้างองค์กร (Structure) มีโครงสร้างการทำงานหรือโครงสร้างการจัดองค์กรใน

ระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

        2) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร (Strategy) มีการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้

กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

        3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็ง

อะไรบ้าง 

       4) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

                  5) จำนวนบุคลากร (Staff) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจำนวน

เพียงพอหรือไม ่

       6) รูปแบบการบริหาร (Style) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

  7) ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน (Share values) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วม

หรอืไม่ อะไรบ้างที่ทำใหอ้งค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื ่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุ

สถานการณ์ท ี ่ เป ็นโอกาส (Opportunities) และภัยค ุกคาม (Threats) ของว ิทยาล ัยการจ ัดการ

อุตสาหกรรมบริการ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ  PEST Model ซึ่ง

สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

   1) การเมืองและกฎหมาย (P-Politics) เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้ง

กฎหมายและนโยบายทางการเมอืงที่มผีลกระทบกับวิทยาลัยการจดัการอุตสาหกรรมบริการ  

  2) สภาพเศรษฐกิจ(E-Economics) เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทาง

เศรษฐกิจที่มีผลต่อวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

   3) สภาพสังคม (S-Social) เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที ่ม ีต่อ

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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   4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (T-Technology) เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการ

พัฒนาดา้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกข้างต้น ได้กำหนดเป็นประเด็นปัจจัยที่

เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ

คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้นำประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 

ปี(พ.ศ.2565-2569)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รวบรวมได้ มาทบทวนระบุว่าประเด็นใดที่ยังคงอยู่ 

และพิจารณาสภาพแวดล้อมใหม่ มีประเด็นใดที่เพิ่มเติมในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-

2569) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

2.2.1 การกำหนดประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

     คณะกรรมการฯ ได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารในหน่วยงาน โดยผู้บริหารของ

วิทยาลัยให้คะแนน เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย กับประเด็นปัจจัย SWOT ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ

วิทยาลัยในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เพื่อยืนยันว่าเป็นประเด็นปัจจัยที่มีผลระทบต่อการดำเนินงานของ

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติมประเด็นปัจจัย

ใหม่ที่จะมีผลระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการทั้งที่เป็นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม และนำมากำหนดรหัสของแต่ละประเด็นได้จำนวน  47 ประเด็น    ดัง

ตารางที่ 2.1  

ตารางท่ี 2.1 ลำดับ หมายเลขของประเด็น SWOT ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

ข้อที ่ ประเด็น SWOT 

1 อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒแิละตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของวิทยาลัยมคีวามชำนาญเฉพาะทาง 

- มคีุณวุฒทิางการศกึษาระดับปริญญาเอก ที่จบท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญใน

ศาสตร์แขนงต่างๆ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

- มรีะบบพี่เลีย้ง สำหรับให้อาจารย์ทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวชิาการมากขึ้น 

S1 

2 มหีลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้เรียนและตลาด 

แรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มรีะบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ด ีนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี และมี

ความสุข 

- มกีารคัดเลอืกสาขาวิชาเอตทัคคะของวิทยาลัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร และมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรท่ีเป็นเอตทัคคะได้รับการ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม 

S2 
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ข้อที ่ ประเด็น SWOT 

- การเปิดหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษาแล

ภาวะการมงีานทำ 

3 ระบบและกลไกที่มปีระสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภารกิจด้านการวิจัย ตัง้แต่

ตน้น้ำ กลางนำ้ และปลายน้ำท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย และมีผลการดำเนนิงาน

บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์การแกไ้ขปัญหา

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สร้างช่ือเสียง สรา้งภาพลักษณ์ให้กับวทิยาลัย 

- บุคลากรมศีักยภาพในการทำงานวจิัย ส่งผลให้มผีลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ที่มกีารนำเสนอ

ในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

- มกีารเผยแพร่ผลงานวจิัยมากขึน้ท้ังจำนวนและคุณภาพ  

S3 

4 มผีลงานบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนาและสรา้งความเขม้แขง็ในกับชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง

ได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกดิเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นท่ีชุมชนต่าง ๆ เป็นท่ีช่ืนชอบของชุมชน 

และมีอาจารย์ท่ีทำงานบริการทางวิชาการมากขึ้น 

S4 

5 มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นทางศลิปวัฒนธรรม 

- มกีารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชงิประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ีท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (branding) ท่ีดขีององค์การ ช่วยให้เกิดความ

น่าเชื่อถอื จดจำง่าย สรา้งความไวว้างใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การท้ังภายในและ

ภายนอก ซึ่งถอืเป็นจุดขายของมหาวทิยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มภีาพลักษณ์ท่ีดเีป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีสำคัญ 

- มกีิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ นกัศกึษา 

บุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

- มกีารสร้างเครอืข่ายกับหน่วยงาน/องค์การระดับชาติมากขึ้น 

- บุคลากรทุกระดับ เขา้ใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัตศิาสตร์ของสถาบัน ล้วนมคีวาม

ภาคภูมใิจในความ “เป็นวัง” ท่ีเนน้ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลกิภาพของประชาคมของ

มหาวทิยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

S5 

6 บุคลากรมคีุณภาพ ทุ่มเท สามคัคี 

- บุคลากรมสี่วนร่วมในการทำกิจกรรมท้ังระดับหน่วยงานและมหาวทิยาลัย รวมท้ังมีการ

ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏบัิตงิานของวทิยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏบัิตงิานดว้ยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ

พงึพอใจเพ่ิมขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาท่ีจัดขึน้ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจำนวนมาก 

- ระบบการประเมินบุคลากรท่ีเปิดโอกาสให้เลอืกตามความถนดั/เชี่ยวชาญ 

S6 
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ข้อที ่ ประเด็น SWOT 

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรดา้นการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวจิัยมโีอกาส

สร้างเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เกิดความ

ชัดเจนในการทำงานในระดับสากลมากขึ้น 

7 วทิยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศกึษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจำนวนมาก 

- มคีวามร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ในและตา่งประเทศ ทำให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนท่ีจะพัฒนาองค์การไปด้วยกัน 

- มกีารกำหนดนโยบายให้วทิยาลัยต้องมกีารสร้างเครอืข่าย และให้มีส่วนร่วมกับพันธกิจด้าน

ต่าง ๆ ของวทิยาลัย และมกีารกำกับตดิตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- ม ีMOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

S7 

8 วทิยาลัยมกีระบวนการพัฒนานักศกึษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มคีุณภาพตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มกีารจัดกจิกรรมการพัฒนานักศกึษาให้มอีัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

- มกีารผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคณุภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้

บัณฑิตมงีานทำภายใน 1 ปี และผู้ใชบั้ณฑิตมคีวามพงึพอใจมากขึ้น 

S8 

9 มหาวทิยาลัยมทีำเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศภมูทัิศน์ท่ีดี 

- มคีวามพร้อมดา้นสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

- มบีรรยากาศ และภูมทัิศน์ท่ีดท่ีีเอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศกึษาและ

บุคลากร 

S9 

10 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศกึษา 

- การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จำนวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics 

Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทำให้มีผู้สนใจเขา้ศกึษาต่อสูงกว่าปท่ีีผ่านมา 

- เป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียงด้านการผลิตครู และดา้นนาฏศิลป์ ทำให้มีจำนวนนกัศกึษาท่ีสมัคร

ศกึษาต่อด้านครูมากขึ้นกว่าปท่ีีผ่านมา 

- มนีักศกึษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัวทิยาลัย ทัง้ในระดับชาติ 

S10 

11 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมวีสิัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินการของ

วทิยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารวทิยาลัยมวีสิัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคณุภาพของวทิยาลัยไปสู่ความสำเร็จได้ 

- มทีีมผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ ร่วมกันผลักดันให้การดำเนนิงานของวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทำให้

วทิยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับมคีวามศรัทธาและเขา้ใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง เช่ือมั่นในวสิัยทัศน์ของผู้บริหารท่ีจะนำพาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงคร้ังสำคัญ เท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

S11 
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- ผู้บริหารวทิยาลัยมกีารกำหนดทิศทางการบริหารงานของวิทยาลัยท่ีชัดเจน และตอบสนอง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และมกีารถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- วทิยาลัยมรีะบบและกลไกการสื่อสาร มีการรับรู้ทิศทางและเป้าหมายของวิทยาลัยอย่าง

ท่ัวถึง และได้รับความร่วมมือในการดำเนนิงานของวทิยาลัยจากบุคคากรทุกภาคส่วน 

12 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

- มกีารส่งเสริมให้อาจารย์ และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และมีการพัฒนา

ตนเองในดา้นต่าง ๆ ทำให้ยกระดับคุณภาพการปฏบัิตงิานดขีึน้ 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ทำให้มีกำลังใจในการ

ปฏบัิตงิาน 

S12 

13 มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีดมีปีระสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายทำให้

บุคลากรสามารถทราบข่าวและเคลื่อนไหวของวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว 

S13 

14 วทิยาลัยมคีวามมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ และมกีารพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม 

S14 

15 นักศกึษามกีารทำงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานมากขึ้น 

- มกีารส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาในการทำงานวจิัย เพื่อเผยแพร่งานวจิัยในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

- นักศกึษามผีลงานวจิัยเผยแพร่ในระดับชาติมากขึ้น 

S15 

16 วทิยาลัยมกีารปรับการเรียนการสอน การทำงานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

- มกีารเปิดโอกาสการจัดทำคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอายุ 

- มรีะบบ credit bank  

S16 

17 การนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ยังมนีอ้ย 

- การนำผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณิชย์และอุตสาหกรรมมนีอ้ย ทำให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากภาคเอกชนนอ้ย 

- การนำผลงานวจิัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร และทรัพย์สนิทางปัญญามนีอ้ย และ

ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

W1 

18 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาตมิขี้อจำกัด 

- ความมีช่ือเสียงและการยอมรับของหลักสูตรนานาชาติ และความเป็นนานาชาตขิองวิทยาลัย 

ยังไม่เพยีงพอท่ีจะดึงดูดให้มีนักศกึษาสนใจเขา้ศกึษา ทำให้ยากต่อการแข่งขัน 

- สัดส่วนอาจารย์ต่างประเทศมีจำนวนนอ้ย 

- ขาดบรรยากาศของความเป็นนานาชาต ิเช่น การใชภ้าษาอังกฤษของนักศึกษา / เจ้าหนา้ที่ /

สื่อการประชาสัมพันธ์ภายในอาคารวทิยาลัย /กิจกรรมเสริม 

- เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีไม่สอดรับกับประชาคมอาเชียน 

W2 

19 วทิยาลัยยังไม่มหีลักสูตรระยะสัน้ รายวชิาสำหรับการ Reskill และUpskill W3 

20 ระบบสารสนเทศ และการจัดเก็บขอ้มูลในระบบยังไม่มเีพยีงพอ และไม่เชื่อมโยงกัน W4 
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21 สถานท่ีต้ังของวทิยาลัยตัง้อยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางมาเรียน W5 

22 การปรับเปลี่ยนชื่อของวทิยาลัยมผีลทำให้การรับรู้ และความนา่เช่ือถือในความเป็นนานาชาติ

ลดลง 

W6 

23 ระบบการประเมินบุคลากรยังไม่เป็นแบบ 360 องศา ไม่ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาใน

หลากหลายมติ ิ

W7 

24 ระบบการประชาสัมพันธ์ยังขาดผู้ปฏบัิตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเร่ืองการตลาด และไม่

สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก/อาชวีศึกษา และขาดการ

ตดิตามเด็กนักเรียนท่ีมีความสนใจและสมคัรเข้าเรียน 

W8 

25 ขาดความพร้อมในการรับวกิฤตที่มผีลกระทบต่อหน่วยงาน 

- บุคลกรสายวชิาการยังไม่มคีวามเชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนออนไลน์ 

- อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตสื่อ และประกอบการสอนทางออนไลน์ไม่เพียงพอ 

- ระบบสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลในระบบ ยังไม่มเีพยีงพอและไม่เชื่อมโยงกัน 

W9 

26 บุคลากรไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในดา้นภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย  

- ขาดการใชภ้าษาอังกฤษในการทำงาน  

- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหนา้ที่กับอาจารย์ชาวต่างชาติยังมอียู่นอ้ย 

W10 

27 เทคโนโลยท่ีีก้าวหน้า เอือ้อำนวยต่อการบริหาร และส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

- เทคโนโลยกีารสื่อสาร on-line ทำให้สามารถตดิต่อส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หน่วยงานภายนอกได้สะดวก 

- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยท่ีีทันสมัยช่วยยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการทำงาน 

ส่งผลให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไร้ขดีจำกัด 

- ผู้ปฏบัิตงิานตอ้งปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม ่และต้องพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

28 ภาคสังคมและธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- ความตอ้งการความรู้ในระดับอุดมศึกษามีมากขึน้และหลากหลายรูปแบบ 

- สังคมมคีวามตอ้งการสนิค้า/คนท่ีมีความแตกต่าง และลอกเลียนแบบได้ยาก 

- สังคมมคีวามตอ้งการศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒวิชิาชีพโดยใช้

เวลาว่างจากการปฏบัิตงิานประจำ 

O1 

29 ภาครัฐมีการสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติ ผ่านแหล่งทุนหลากหลาย  

- ยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติ เอื้อต่อการผลักดันให้เกิดการวิจัยของวทิยาลัย เช่น การพัฒนา 

การท่องเท่ียวในชุมชน 

O2 

30 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของภาคุรกจิ ตอ้งการความรู้เชงิวชิาการจาก

มหาวทิยาลัย 

O3 
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- ความตอ้งการของภาคธุรกิจแลภาคเอกชนท่ีจะร่วมมอืกับมหาวทิยาลัยในการบูรณาการ

หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑติรูปแบบใหม่ท่ีตรงตามความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการว่างงาน และขาดแคลนแรงงาน 

- เศรษฐกิจโลกกา้วสู่เศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ 

31 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวทิยาลัยบริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกวา้งขวาง 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทำให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการท่ียืดหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสทิธ์ิ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการได้

อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. 2546 มสี่วน

ช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น 

O4 

32 รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึน้เป็นการสร้างโอกาสกับ

ผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 

O5 

33 เครอืข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

-การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมแีนวโนม้เป็นตลาดเสรีทางความคิด การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ ความตอ้งการเชงิวชิาการจากมหาวิทยาลัยของภาคธรุกิจ และความตอ้งการความ

ร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัย จะช่วยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อ

การเรียนการสอน งานวจิัย และการผลิตบัณฑิตรูปแบบใหม่ท่ีตรงความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานจรงิ 

-การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมแีนวโนม้เป็นตลาดเสรีทางความคิด ทำให้องค์กรเอกชนมุ่งหา

ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยมโีอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กร

เอกชน 

O6 

34 รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคน โดยพัฒนาคณุภาพในการจัดการเรียนการสอน O7 

35 การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความตอ้งการของชุมชนใน

พื้นท่ีรับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่วทิยาลัยได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนา

ท้องถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

O8 

36 นักศกึษาท่ีมีภูมลิำเนาท่ัวประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวชิาการในระดับชุมชน 

หมู่บ้าน ท้องถิ่นอย่างย่ังยนื 

O9 

37 งบประมาณของวทิยาลัยมขีีดจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า 

-งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมจีำกัด ทำให้เกิดการพัฒนาล่าชา้ขาดความ

ทันสมัย 

-ขาดงบประมาณที่นำมาใชใ้นการบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนให้เกิดความทันสมัยจึงล่าชา้ 

ไม่สามารถแข่งขันได้ทันเหตุการณ์ 

O10 

38 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

-การเกิดความไม่มั่นคงทางการเมอืง ทำให้นโยบายทางการศกึษาขาดความต่อเนื่อง ไม่

สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

T1 
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-การขาดเสถียรภาพทางการเมอืงมีผลกระทบต่อการดำเนนิการวจิัยและบริการวิชาการ 

-การขาดเสถียรภาพทางการเมอืงทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าชา้ ขาดความน่าเชื่อถอื ขาดการมี

ส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

39 กฎระเบียบของภาครัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย 

-การดำเนนิงานของภาครัฐ มกีารเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง  

T2 

40 สถาบันการศึกษาทัง้ในและตา่งประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

-สถาบันอุดมศกึษามมีากทัง้ในและต่างประเทศ และมกีารแข่งขันกันในทุกมิติ ท้ังดา้นหลกัสูตร 

ค่าเล่าเรียน การให้ทุนการศึกษา การทำความร่วมมอืกับโรงเรียนมัธยมปลาย การแนะแนวและ

การจองตัวเด็กล่วงหน้า  

-การมคีู่แข่งท่ีเข้มแข็งท้ังภายในและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้หน่วยงานประสบปัญหาการรับ

นักศกึษาไม่ได้ตามเป้าหมายตามแผนรับท่ีกำหนดไว้ จึงตอ้งมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและ

ตอ้งปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ังเชงิเนื้อหา และเชิงพื้นท่ี ส่งผลให้

มหาวทิยาลัยตอ้งมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได ้

-การปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเรียน   3-4 ปี 

-มุมมองของต่างชาติท่ีมองสถานศึกษาในประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

T3 

41 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีในการ

ส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลอืกสถานท่ีเรียน 

-สถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกสถานศึกษาให้ผู้เรียนใกล้บ้าน และเสีย

ค่าใชจ้่ายท่ีถกูกว่า 

-สถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้ผู้ปกครองและนักศกึษาเรียกรอ้งการลดค่า

เทอม 

T4 

42 แนวโนม้อัตราการเกิดลดลง ทำให้จำนวนประชากรในวัยอุดมศกึษาของประเทศไทยลดลง และ 

การเปลี่ยนแปลงดา้นสาธารณสุข ความกา้วหนา้ด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความกา้วหนา้

ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมอีายุยนื

ยาวมากขึน้ เพิ่มอัตราผู้สูงอาย ุ

T5 

43 ตลาดแรงงานตอ้งการพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวน

ทางกับหลักสูตรท่ีหลากหลาย แต่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 

T6 

44 ค่านิยมและความตอ้งการของนกัศกึษาท่ีเรียนเก่ง มักเลอืกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นท่ีต้องการ

ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดน้อยกว่า 

-ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ขาดความเช่ือถือลดความ

ไวว้างใจ 

-นักเรียนท่ีเลอืกเรียนมคีวามรู้พื้นฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลี่ยยังต่ำ 

-นักศกึษาเลอืกเรียนตามกระแสความนยิมมากกวา่ความต้องการของตลาดแรงงาน 

T7 
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45 การเผชญิกับโรคระบาด และโรคอุบัตใิหม่ท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ เช่น COVID-19 ส่งผลให้

ตอ้งมีการปรับปรุงรูปแบบการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ หรือแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองมากขึ้น 

T8 

46 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชัน้นำไวใ้นท่ีเดียวกัน โดยท่ีผู้เรียน

สามารถเลอืกรายวชิาได้ดว้ยตนเอง 

-การใช้ออนไลน์มีความรวดเร็ว ทันใจ เข้าถงึง่าย มีขอ้มูลมหาศาล ไมจ่ำกัดเวลาและสถานท่ี 

ถือเป็นตัวเลอืกในการป้อนความรู้ให้กับผู้เรียน และตอบโจทย์ความตอ้งการได้มากกว่าผู้สอน

ในสถาบัน การศึกษาที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

-ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละระบบอัตโนมัติ 

T9 

47 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวธีิการรับสมัครนักศกึษา ทำให้มีผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกสถานท่ี

ศกึษาต่อของนักเรียน 

T10 

2.2.2 การคัดเลือกประเด็นปัจจัย SWOT ที่มีผลกระทบมากและประเมินค่าน้ำหนัก 
         คณะกรรมการฯ นำประเด็นปัจจัย SWOTท้ังหมดท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนนิงานของของวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ ให้บุคลากรของวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหนา้ที่สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน  

58   คน เป็นผู้ประเมินประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อวทิยาลัยมาก โดยจัดลำดับความสำคัญท่ีมีผลกระทบไม่แบ่งว่า

เป็นผลกระทบเชงิบวกหรือเชงิลบ ให้คะแนนปัจจัยประเด็นท่ีมีผลกระทบมากที่สุด 10 คะแนน และผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

1 คะแนน สามารถจัดลำดับผลกระทบมากที่สุดและลงไป 10 อนัดับในแต่ละด้าน ดังตารางท่ี 2.2 

ตารางที่ 2.2 ลำดับ คะแนนความสำคัญของประเด็นปัจจัย SWOT 

ลำดับ รหัส คะแนน ประเด็น 

(1) ประเด็นจุดแข็ง (Strength : S) 

1 S10 88 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา 

2 S11 76 ผู ้บริหารและทีมผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย  และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ดำเนนิการของวทิยาลัยอย่างจริงจัง 

3 S2 70 มหีลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

4 S6 52 บุคลากรมคีุณภาพ ทุ่มเท สามัคคี 

5 S12 48 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

6 S9 30 มหาวทิยาลัยมทีำเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศ ภูมทัิศน์ท่ีดี 

7 S7 27 วิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

8 S5 24 มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นทาง

ศลิปวัฒนธรรม 

9 S1 22 อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญ มคีุณวุฒแิละตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 
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ลำดับ รหัส คะแนน ประเด็น 

10 S4 20 มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในกับชุมชนในการ

พึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ 

เป็นท่ีช่ืนชอบของชุมชน และมีอาจารย์ท่ีทำงานบริการทางวิชาการมากขึ้น 

(2)ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1 W21 184 สถานที่ตั ้งของวิทยาลัยตั ้งอยู ่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกต่อการ

เดินทางมาเรียน 

2 W22 168 การปรับเปลี่ยนช่ือของวทิยาลัยมีผลทำให้การรับรู้ และความน่าเชื่อถือในความเป็น

นานาชาติลดลง 

3 W18 166 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาตมิขี้อจำกัด 

4 W24 162 ระบบการประชาสัมพันธ์ยังขาดผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื ่อง

การตลาด และไม่สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก/

อาชีวศกึษา และขาดการตดิตามเด็กนักเรียนท่ีมีความสนใจและสมัครเข้าเรียน 

5 W19 78 วทิยาลัยยังไม่มหีลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสำหรับการ Reskill และUpskill 

6 W25 74 ขาดความพร้อมในการรับวกิฤตที่มผีลกระทบต่อหน่วยงาน 

7 W20 64 ระบบสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูลในระบบยังไม่มเีพยีงพอ และไม่เชื่อมโยงกัน 

8 W17 24 การนำผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ยังมนีอ้ย 

9 W26 2 บุคลากรไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

10 W23 0 ระบบการประเมินบุคลากรยังไม่เป็นแบบ 360 องศา ไม่ทำให้เกิดการปรับปรุงและ

พัฒนาในหลากหลายมิติ 

(3)ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 

1 O27 109 เทคโนโลยท่ีีก้าวหน้า เอือ้อำนวยต่อการบริหาร และส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย 

2 O32 76 รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึน้เป็นการสร้างโอกาสกับ

ผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 

3 O33 71 เครอืข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

4 O30 68 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของภาคุรกจิ ตอ้งการความรู้เชงิ

วชิาการจากมหาวิทยาลัย 

5 O34 34 รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคน โดยพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

6 O29 23 ภาครัฐมีการสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย 

7 O35 7 การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่วิทยาลัยได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้

ในการแกปั้ญหาพัฒนาทอ้งถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

8 O36 4 นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับ

ชุมชน หมู่บา้น ทอ้งถิ่นอย่างย่ังยนื 
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ลำดับ รหัส คะแนน ประเด็น 

9 O31 1 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวทิยาลัยบริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง

กว้างขวาง 

10 O28 0 ภาคสังคมและธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

(4)ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) 

1 T40 333 สถาบันการศึกษาทัง้ในและตา่งประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

2 T41 203 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองท่ีในการส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลอืกสถานท่ีเรียน 

3 T42 202 แนวโนม้อัตราการเกิดลดลง ทำให้จำนวนประชากรในวัยอุดมศกึษาของประเทศไทย

ลดลง และ การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอัน

เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมอีายุยนืยาวมากขึ้น เพ่ิมอัตราผู้สูงอายุ 

4 T37 210 งบประมาณของวทิยาลัยมขีีดจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า 

5 T45 190 การเผชญิกับโรคระบาด และโรคอุบัตใิหม่ท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น COVID-

19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

หรือแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองมากขึ้น 

6 T38 82 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ

มหาวทิยาลัย 

7 T46 80 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชัน้นำไวใ้นท่ีเดียวกัน 

โดยท่ีผู้เรียนสามารถเลือกรายวชิาได้ดว้ยตนเอง 

8 T43 54 ตลาดแรงงานตอ้งการพนักงานที่มคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก

ขึน้ จึงสวนทางกับหลักสูตรท่ีหลากหลาย แต่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 

9 T44 42 ค่านิยมและความตอ้งการของนกัศกึษาท่ีเรียนเก่ง มักเลอืกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นท่ี

ตอ้งการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดน้อยกว่า 

10 T47 4 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษา ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานท่ีศึกษาต่อของนักเรียน 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิารในปัจจุบัน 

       การวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการปัจจุบันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากที่ได้ระบุคะแนนจุดอ่อน (W) จุดแข็ง (S) โอกาส (O) และภัยคุกคาม 

(T)และนำคะแนนมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมช่วย ผลปรากฏว่า ตำแหน่งยุทธศาสตร์ปัจจุบันอยู่ใน

ตำแหน่ง “อดทน” และมีค่า SO: WT = 0.14 : 1  ดังภาพที่ 2.1 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการปัจจุบัน  

2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

จากตำแหน่งยุทธศาสตร์ปัจจุบันของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำมา

ปรับปรุงเพื่อใหว้ิทยาลัยสามารถดำเนินการได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา จึง

ใช้กลยุทธ์ตัดทอน (Retrenchment Strategies) โดยใช้การเลิก/ลดภารกิจบางด้านที่เป็นจุดอ่อนและภัย

คุกคาม และการคิดใหม่ ทำใหม่ โดยการเลิก ลด ถ่ายโอน ได้แก่ การปรับเปลี่ยน (Re-engineering) 

การทบทวน การลดกิจกรรม การชะลอการดำเนินงาน การถ่ายโอน และการแก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่เป็น

จุดอ่อน 
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         การใช้ความมุ่งมั่นในการลด / ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และปรับปรุงประเด็นที่เป็นภัย

คุกคาม ดังตารางที่ 2.3 ทำให้ตำแหน่งยุทธศาสตร์ใหม่อยู่ในตำแหน่ง “รุกดำเนินการเอง” และมีค่า  

SO : WT =3.03 : 1  ดังภาพที่ 2.2   

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการที่ปรับปรุง 

ตารางท่ี 2.3  ผลการปรับค่าคะแนนประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

ประเด็น 

SWOT 

ค่า

คะแนน 
ประเด็นปัจจัย 

ประเด็น 

SWOT 

ค่า 

คะแนน 
ประเด็นปัจจัย 

Weaknesses Threats 

W 3 สถานท่ีต้ังของวทิยาลัยตัง้อยู่ไกล

แหล่งชุมชน การคมนาคมไม่

สะดวกต่อการเดินทางมาเรียน 

T 5 สถาบันการศึกษาทัง้ในและ

ต่างประเทศมีการแข่งขันกัน  

มากขึ้น 

W 4 การปรับเปลี่ยนชื่อของวทิยาลัย    

มผีลทำให้การรับรู้และความ

น่าเชื่อถอืในความเป็นนานาชาติ

ลดลง 

T 3 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศท่ีตกต่ำส่งผลต่อ

การตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีใน

การส่งเข้าเรียนระดับ

มหาวทิยาลัยและการเลอืก

สถานท่ีเรียน 
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W 4 การบริหารการเรียนการสอน     

ในระดับนานาชาตมิขี้อจำกัด 

T 5 แนวโนม้อัตราการเกิดลดลง    

ทำให้จำนวนประชากรในวัย

อุดมศกึษาของประเทศไทย

ลดลง  

W 5 ระบบการประชาสัมพันธ์ยังขาด

ผู้ปฏบัิตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะในเร่ืองการตลาด และไม่

สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุก

เป้าหมาย  

T 3 งบประมาณของวทิยาลัยมี

ขีดจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า 

W 4 วทิยาลัยยังไม่มหีลักสูตรระยะสัน้ 

รายวชิาสำหรับการ Reskill และ

Upskill 

T 3 การเผชญิกับโรคระบาด และ

โรคอุบัตใิหม่ท่ีมีความรุนแรงเพิ่ม

มากขึ้น เช่น COVID-19 ส่งผล

ให้ต้องมกีารปรับปรุงรูปแบบ

การศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถงึ

แหล่งเรียนรู้ หรือแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเองมากขึ้น 

รวม

คะแนน=23.07 

 รวม

คะแนน=33.61 

 

 

จากการพิจารณาให้คะแนนประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบ ในระดับความมุ่งมั่นในการปรับปรุง 

ได้แก่ ระดับ 2= ดำเนินการ, ระดับ3= เร่งดำเนินการ, ระดับ4= เร่งดำเนินการด่วน, ระดับ5= เร่ง

ดำเนินการด่วนที่สุด จึงสรุปเป้าหมายการดำเนินการด่วนที่สุด เร่งดำเนินการด่วน และเร่ง

ดำเนินการ ได้แก่ ระบบการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันของมหาวิทยาลัยทั ้งในและต่างประเทศ 

ประชากรในวัยอุดมศึกษาลดลง ความเชื่อถือในความเป็นนานาชาติลดลง การจัดการเรียนการสอนใน

ระดับนานาชาติมีข้อจำกัด ไม่มีหลักสูตรระยะสั้น สถานที่ตั้งของวิทยาลัย สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำ 

และการเผชิญกับโรคระบาด ดังนี้ 

    การวเิคราะห์ :  

1) ระบบการประชาสัมพันธ์ขาดผู ้ปฏิบัติงานที ่ม ีความเชี่ ยวชาญเฉพาะในเร ื ่อง

การตลาดไม่สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุกเป้าหมาย และขาดความต่อเนื่องในการ

ติดตามนักเรียนที่มคีวามสนใจ และสมัครเข้าเรียน 

2) จำนวนประชากรในวัยอุดมศึกษาลดลง ส่งผลต่อภาวะการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะ

ในพืน้ที่ใกล้เคียงมมีหาวิทยาลัยและสถาบันการศกึษาอื่นที่มีหลักสูตรใกล้เคียง การ

คุกคามจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ และหลักสูตรทางเลือกอื่นจำนวนมาก 
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รวมทั้งมแีรงจูงใจในการบริการนักศึกษา เช่น การมรีถสาธารณะรับส่ง และสถานที่

ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนมากกว่า เป็นต้น ทำให้อัตราการรับเข้าลดลงอย่างต่อเนื่อง 

3) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลต่อการไม่ส่งลูกเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีค่าเล่าเรียน

สูง หรอือยู่ไกลบ้าน  

4) ความเชื่อถือของวิทยาลัยในความเป็นนานาชาติ ทั้งเรื่องชื่อ และการจัดการเรียนการสอน
มีผลต่อการตัดสินใจนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5) การเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยในการเผชิญกับโรคระบาด ทั้งในด้านการจัดการเรียน
การสอน การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และการเงินและงบประมาณ 

    แนวทางการดำเนินงาน :  

1) เร่งปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู ้จักอย่าง

กว้างขวาง  

2) ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่  

(1) ความเป็นนานาชาติในสถานที่วิทยาลัยทั้งเอกสาร และการสื่อสาร 

(2) เพิ่มจำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ 

(3) เพิ่มจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งนักศกึษาเต็มเวลาและนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

(4) ปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาให้มีความหลากหลาย  หลักสูตรระยะสั้น และ

รายวิชา reskill - upskill 

(5) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

(6) สร้างศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และการจดสทิธิบัตร 

(7) สร้างระบบการบริหารที่มีความเข้มแข็งมีธรรมาภบิาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้

มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

3) ปรับปรุงระบบงบประมาณ และการเงนิ ได้แก่  

    (1) เพิ่มรายได้ จากการวิจัยและบริการวิชาการ และหลักสูตร/รายวิชาที่เป็นที่

ต้องการของสังคม 

    (2) ลดรายจ่าย ได้แก่ การใช้บุคลากร/ครุภัณฑ์/วัสดุร่วมกันระหว่างสาขาวิชา เพิ่ม

ภาระงานสอน จัดระบบเงินเดือน ค่าจ้าง  เป็นต้น 

    (3) กำกับ ตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณให้เกิดประสทิธิภาพมากขึ้น 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองค์ความรูเ้ป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์  

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

พันธกิจ (Mission) 

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มจีติวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศกึษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและ

ชื่นชมของมนุษยชาติ 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้รกิารเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวฒันธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเปน็ไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนร่วม  
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เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจติสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มคีุณธรรม ใฝ่ศกึษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรูค้วามชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลอืผูอ้ื่น มุ่งทำ

ความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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ค่านยิมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านยิมหลักสี่ประการในการนำพามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จใน

อนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ดำเนินการของมหาวิทยาลัยและการดำเนินชีว ิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ ่งประเด็นคุณค่าท ี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิก

ทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ

เป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความ

รักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคน

ประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู ้คู ่คุณธรรม” ไปตลอด

ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 

มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใหก้ารดำเนนิงาน

ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
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2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑติที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการบูรณาการวจิัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมใหม้ีการจัดแหล่งเรยีนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสบืสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มกีารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และ

เผยแพรท่ั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่

ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตาม
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อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น 

“ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดัง  

 

ภาพที่ 2.3 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ ... 

 

ภาพที่ 2.4 SSRU “SWITCH” 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ (Develop 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน (Create research works and innovation at national and international levels for 

better and sustainable quality of life, economy and society) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct 

the network cooperation and elevate the recognition to the international level) 

ตารางที่ (3.4) แสดงจำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จำนวน 

เป้า 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็น

มอือาชพี 

8 33 29 33 

2) สร้างงานวจิัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาตเิพื่อ

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยนื 

9 22 17 19 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครอืขา่ยและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาต ิ

7 9 8 8 

รวมทั้งสิ้น 24 64 54 60 

 



36 

 

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569)  

วทิยาลัยการจัดการอตุสาหกรรมบริการ 

 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

        วิทยาลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ์ (Niche Guru College) 

3.2 พันธกิจ (Mission)  

        1) ให้การศกึษา (To Offer Education) ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ป็นเอตทัคคะ ฝกึหัด

ครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มจีติวิญญาณในการท้าทายโดยไม่กลัวการล้มเหลว 

        2) วจิัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศกึษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้ เพื่อความสงบสุขและความเจรญิรุ่งเรอืง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

        3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) ส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

        4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่

ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

  1) ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า 

  2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทโนโลยีแก่ชุมชน และสังคม 

  3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม ธำรงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย  

       4) วจิัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 

  5) เป็นวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นใหเ้ครือข่ายมีส่วนร่วม 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

       1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

       2) คุณธรรม (Morality)  

       3) เครือข่าย (Partnership)  

       4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

       5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 



37 

 

3.5 วัฒนธรรม (Culture)  

       ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส  (Virtues and 

Thai etiquette practices and seniority recognition) 

3.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

       เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ  

       นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์  

       เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ 

และพัฒนา ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

       เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและ ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม  

       มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่ง

ทำความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

       เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล   

  นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์  

  เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ  

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์  

  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้สู ่สากล  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที ่มีแหล่งเรียนรู ้ ท ี่

หลากหลาย ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของ

ผูร้ับบริการได้อย่าง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  

       วิทยาลัยฯ จะยึดมั ่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพาวิทยาลัยสู ่ความสำเร็จใน

อนาคต ดังนี้  

C (Creativity) & W (Wisdom) : ความคิดสร้างสรรค์และปัญญา 

H (Helpful) & H (Happiness) :  ช่วยเหลอืเกือ้กูลแก่กัน และความผาสุก 

M (Motivation) & I (Integration) & P (Professionalism) : แรงบันดาลใจ บูรณาการ มอือาชีพ 
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การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า CHM WHIP  ข้างตน้ จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม

การดำเนินการของวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่วิทยาลัยการ

จัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญ ยึดถือ และมีการแสดง

ออกเป็นวิถีชีวติของสมาชิกทุกคนในวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่

ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ วิทยาลัยแห่งนี ้มีบรรยากาศที ่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ ความสุข ความรัก ความช่วยเหลือเกื้อกูล มีแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม และความ

เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของวิทยาลัยที่ยึดถือ 

“ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 3 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติให้เป็น

มอือาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ

คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 
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ส่วนท่ี 4  แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

ตารางท่ี 4.1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กำกับดูแล ปี 

2565 

ปี 

2566 

ปี 

2567 

ปี 

2568 

ปี 

2569 

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์

ของวิทยาลัย มทีักษะและวิชาชีพ

เฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผูใ้ช้

บัณฑิตและสังคม รวมทัง้ได้งานตรง

ความต้องการของประเทศ 

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งใน

คุณลักษณะของบัณฑิต  

ร้อยละ 93.00 93.25 93.50 93.75 94.00 1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการ

สอนด้วยนวตักรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพในการสร้าง

คุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา 

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนัน

ทา 4.0 (SSRU 4.0) 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ   

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 96.10 96.15 96.20 96.25 96.30 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน

สังคมศาสตร์ 

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผูเ้รียน ร้อยละ 92.50 93.00 93.50 94.00 94.50 
  

1.1.4 จำนวนผูเ้รียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ

ประเทศ 

คน 390 500 500 500 500 

  

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ มทีักษะท่ี

จำเป็นในรูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มี

ความสามารถเฉพาะทาง และเป็น

ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย  

และงานสร้างสรรค์เขา้ประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การ

ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ  

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และ

ศิลปวัฒนธรรม 

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ

ทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่

สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จำเป็นในรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

นักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ที่ตน

ศึกษา 

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้าน

เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 

รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัว

หรือพรสวรรค์ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือ

ความสามารถเพิ่มขึ้น (1) 

ร้อยละ 20.00 25 30 35 40 1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 

(Talent) และทักษะอื่นๆ 

นอกเหนือจากศาสตร์ที่ตนศึกษาอยู่ 

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะหรือ

ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) 

(A)1 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และ

ศิลปวัฒนธรรม 
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1.2.4 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

ของหน่วยงานไปนาเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ผลงาน 5 5 6 6 7 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

นำเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงาน

สร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ของ

นักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือ

ประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน

ระดับชาติหรือนานาชาต 

รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

1.2.6 จำนวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย 

บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 

คน 5 5 6 6 7 1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และ

นักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้เกิด

ทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตร์

ที่ศึกษา 

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์

ร่วมกับนักศึกษา (A)2 

รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

1.2.7 จำนวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (2) 

คน 5 5 6 6 7 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

  

25.00 

  

27.00 

  

29.00 

  

31.00 

  

33.00 

  

1.2.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษใหกั้บนักศึกษา 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ   

  

  

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด 

การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล 

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทัง้หมด 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไก

การจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ของอาจารย์ให้มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ

นักศึกษา 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

SSRU NEXT 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ   

  1.4.1 จำนวนหลักสูตร Top 10 Thailand (3) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ

สาขาวิชาเอตทัคคะใหส้ามารถ

แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(A)3 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตทัคคะ 

และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

รวมท้ังเกิดทักษะเพื่ออนาคต (Reskill, 

Upskill) 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 50.50 50.60 50.60 50.70 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรของวิทยาลัยให้เป็นที่

ยอมรับ 

ในระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต 

ด้าน Soft Skills และ Critical 

thinking 

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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1.4.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตรงตาม

ความต้องการของประเทศ (4) 

หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้น

การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ

บัณฑิต ด้าน Soft Skills และ 

Critical thinking สอดคล้อง

สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

(A)4 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.4 จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบาง

รายวิชา ให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญเฉพาะ จาก 

3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)  

หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบาง

รายวิชาในหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต 

ด้าน Soft Skills และ Critical 

thinking สอดคล้องสถานการณ์

ปัจจุบัน 

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชา

ในหลักสูตรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง (A)5 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.5 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาติ 

หลักสูตร 5 5 5 5 5 1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft 

Skills และ Critical thinking 

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือ

หลักสูตรนานาชาติ 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree 

(5) 

หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) ให้เป็นที่ยอมรับและ

สามารถบริการวิชาการจัดหา

รายได้ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) (A)5 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.8 จำนวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการ

พัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

คน 7 7 7 7 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์

ความรู้ในการพัฒนาทักษะหรือ

วิชาชีพกับศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ให้

สามารถนาไปใช้ในการทางานจริง

ได้ 

โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสำหรับ

ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับ

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ (6) 

หลักสูตร 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านการ

ปฏิบัติงานจริง 

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับ

เครือข่าย (A)6 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้

และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

(7) 

            1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงาน

จริงในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ ให้มีความเช่ียวชาญ

และเป็นมอือาชีพ 

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการ

ปฏิบัติงานจริง (A)7 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ  

    (1) นักศึกษา  คน 30 40 50 60 70 

    (2) อาจารย์ คน 2 2 3 3 4 

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้ความรู้ 

ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตำแหน่งทาง

วิชาการ) (8) 

ร้อยละ 35.00 37.00 39.00 41.00 43.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรเขา้สู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (A)8 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.5.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขา้สู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

คน 1 15 15 20 20 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขา้สู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

โครงการเขา้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 72.00 74.00 75.00 76.00 77.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษใหกั้บบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.6 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : 

ITA 

1.6.1 ร้อยละการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) ผ่าน

หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

การดำเนินการตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงาน 

โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

รองคณบดีฝาย

บริหาร 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนวิทยาลัยตาม

ทศิทางท่ีกำหนดไว้ 

1.7.1 ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (9) 

ร้อยละ 90 100 100 100 100 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการ

กำกับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการของวิทยาลัยให้มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตัว 

โครงการกำกับองค์การที่ดี (A)9 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการ

อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความ

สะดวกท่ีรองรับการดำเนินการตาม

พันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิด

ความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวย

ความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 100 100 100 100 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิ

ทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้

พรอ้มสาหรับการจัดการเรียนการ

สอนและภารกิจอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และ

สิ่งอานวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 



44 

 

การบริหารจัดการดัวยระบบ

ดิจิทัล 

1.8.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

มาตรการประหยัดพลังงาน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ดำเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน เพื่อให้มีงบประมาณ

สำหรับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

โครงการประหยัดพลังงาน รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้

โปรแกรมซอฟแวร์ (Software) 

หน่วยงาน 1 1 1 1 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการหรือหอ้งปฏิบัติการ

เสมือนจริง หรือการนำโปรแกรม

ซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สำหรับ

การจัดการเรียนการสอน 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริง

หรือหอ้งปฏิบัติการเสมือนจริง 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชวีิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กำกับดูแล 

ปี 

2565 

ปี 

2566 

ปี 

2567 

ปี 

2568 

ปี 

2569 
   

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน

สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (10) 

ร้อยละ 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การนำผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ

และนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร ่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและ

นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

(A)10 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรอื

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การนำผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและ

ผูส้ำเร็จการศึกษาทัง้ระดับ

ปริญญาเอก และปริญญาโทให้

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูส้ำเร็จ

การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ  

ประธานหลักสูตร

ปริญญาโท/รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ 

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธบิัตร 

หรือสิทธบิัตร หรือนำไปใช้

ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้

สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทัง้

นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์

หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรอืสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา

ประชาชนและชุมชนให้เขม้แข็งและยั่งยืน 

ผลงาน 1 1 1 2 2 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ 

ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้

จากการวิจัย นวัตกรรมและงาน

วิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมี

การเผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

โครงการ 2 2 2 2 2 2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยให้กับ

ประชาคมและบุคลากรทั่วไป

ได้รับรู้ 

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และ

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
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2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มอาชพี ผู้ประกอบการใหม่ 

และท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

2.4.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษา

แก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 

  

            2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อ

การถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการให้กับชุมชนและทอ้งถ่ิน 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/

แหล่งเรียนรู้  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

1) จำนวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเขา้

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

คน 150 150 150 150 150 

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เขา้ร่วมโครงการ พ้น

เกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้

ครัวเรือน 

ร้อยละ 60 60.00 60.00 60.00 60.00 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการ

วิชาการ โดยเน้นการสร้าง

ความเขม้แข็งอย่างยั่งยืนให้กับ

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มอาชีพ ผูป้ระกอบการใหม่

และทอ้งถ่ิน 

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.4.5 จำนวนผูป้ระกอบการใหม่และผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อยที่ได้รับการ

พัฒนา 

ราย 4 4 4 4 4 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการ

วิชาการ โดยเน้นการสร้าง

ความเขม้แข็งอย่างยั่งยืน

ให้กับนผู้ประกอบการใหม่และ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดรายย่อย 

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้

ให้กับผู้ประกอบการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการ

สนับสนุนการทำงานวิจัย 

นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจำและนักวิจัย             

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย  

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่าย

จากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรือภาคบริการ 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดย

อาศัยเครือข่าย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และ

ระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่

ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ  (11) 

บาท/คน  

25,000  

 

30,000  

 

35,000  

 

40,000  

 

45,000  

2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดหารายได้ของหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ

วิชาการ (A)11 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(12) 

ล้านบาท 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและ

ช่องทางในการระดมทุน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา 

(A)12 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
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2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

วารสาร 1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับ

วารสารวิชาการให้ได้คุณภาพ

และมาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน 

และคุณภาพทัง้ระบบ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการ

บริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน 

สอดรับกับความต้องการของ

ทอ้งถ่ินและสังคม 

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณา

การกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ร้อยละ  95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไก

การบริการวิชาการที่สอดคล้อง

กับความต้องการ และเป็น

ประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินและสังคม 

โครงการพัฒนาระบบการบริการ

วิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจำท่ีทำงานบริการวิชาการ

แก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.8.3 จำนวนชุมชน/ทอ้งถ่ินที่ อววน. เขา้ไปช่วย

พัฒนา 

ชุมชน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (SDGs) 

ชุด

โครงการ 

1 1 1 1 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรหรือนักวิจัยให้มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กำกับดูแล 

ปี 

2565 

ปี 

2566 

ปี 

2567 

ปี 

2568 

ปี 

2569 
   

3.1 วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (13) 

 

  

ร้อยละ 80.00 85.00 90.00 90.00 95.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตาม

แนวทางการจัดอันดับวิทยาลัยให้เป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

(U-Ranking) (A)13 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน 

ฯ 

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน 14 ตชว. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 10 ตชว. รองคณบดดีฝ่ายวิจัย ฯ 

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 8 

ตชว. 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 8 

ตชว. 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

(5) กำกับและติดตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 1 ตชว. 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน 

ฯ 

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดี

กับวิทยาลัย 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90.00 92.00 94.00 96.00 100.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและ

ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาวิทยาลัยตามภารกิจ 

(การผลิตบัณฑิต  

การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายและทอ้งถ่ินในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

3.3 ความมช่ืีอเสียงของ

วิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เขา้มาศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี 

 

  

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ท่ี

หลากหลาย และบริการให้ตรงตาม

กลุ่มเปา้หมายทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะทอ้นอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เร่ือง 2 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเขา้

ศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนใน

สาขาวิชา 

3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

คน 55 55 55 55 55 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาชาวต่างชาติ 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นานาชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ี

ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยน

ในสาขาวิชา  

3.5.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์

แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ 

คน 2 2 2 2 2 3.5.1.1 จัดจา้งหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์

ชาวต่างชาติ 

โครงการจัดจา้งหรือแลกเปลี่ยน

อาจารย์ชาวต่างชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ

จัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายในประเทศและทอ้งถ่ิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

ที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือ

กับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับวิทยาลัยและเครือข่าย  

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3.6.2 ร้อยละขอ้ตกลงความร่วมมือในประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3.6.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนิน

กิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือใน

ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย 

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือภายในประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

3.7 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ

จัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศ 

3.7.1 ร้อยละขอ้ตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (14) 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ

เครือข่าย 

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ (A)14 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ส่วนท่ี 5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

ตารางท่ี 5.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)  

ผู้กำกับดูแล 

ปี 2565  ภาคปกติ   ภาคพิเศษ  

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของวิทยาลัย มทีักษะ

และวิชาชีพเฉพาะทางเป็น

ที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคม รวมทัง้ได้งานตรง

ความต้องการของประเทศ 

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งใน

คุณลักษณะของบัณฑิต  

ร้อยละ 93.00 1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอน

ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะ

และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ให้กับนักศึกษา 

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 

4.0 (SSRU 4.0) 

 
  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ   

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 96.10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน

สังคมศาสตร์ 

           

17,708,050.00  

                             

-    

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผูเ้รียน ร้อยละ 92.50 
  

    

1.1.4 จำนวนผูเ้รียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ

ของประเทศ 

คน 390 

  

    

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริม

และสนับสนุนให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค ์มทีักษะที่จำเป็นใน

รูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มี

ความสามารถเฉพาะทาง 

และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 0.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย  

และงานสร้างสรรค์เขา้ประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การ

ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ  

                             

-    

                             

-    

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และ

ศิลปวัฒนธรรม 

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่

สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จำเป็นในรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ร้อยละ 100 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

นักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ที่ตนศึกษา 

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยี

และภาษาต่างประเทศ 

                  -                               

-    

รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัว

หรือพรสวรรค์ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือ

ความสามารถเพิ่มขึ้น (1) 

ร้อยละ 20.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมี้

ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) 

และทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ที่

ตนศึกษาอยู่ 

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะหรือ

ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) (A)1 

                 -                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และ

ศิลปวัฒนธรรม 
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1.2.4 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ

นักศึกษาของหน่วยงานไปนาเสนอ/ประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

นำเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงาน

สร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

ในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือประกวด

ผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติ

หรือนานาชาต 

                             

-    

                             

-    

รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

1.2.6 จำนวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาท่ีมี

ผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

หรือสิ่งประดิษฐ์ 

คน 5 1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา

ร่วมสร้างผลงาน ให้เกิดทักษะและความ

เช่ียวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา 

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับ

นักศึกษา (A)2 

                             

-    

                             

-    

รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

1.2.7 จำนวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (2) 

คน 5 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 25.00 1.2.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษใหกั้บนักศึกษา 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

                             

- 

  

                             

-    

  

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ   
  

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและ

การจัด 

การเรียนการสอนด้วย

ระบบดิจิทัล 

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทัง้หมด 

ร้อยละ 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ

อาจารย์ให้มีประสิทธภิาพ และเกิด

ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU 

NEXT 

                             

-    

                             

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ   

  1.4.1 จำนวนหลักสูตร Top 10 Thailand (3) หลักสูตร 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา

เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)3                  -    รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตร

เอตทัคคะ และหลักสูตรที่ได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ และ

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

รวมท้ังเกิดทักษะเพื่ออนาคต 

(Reskill, Upskill) 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

ของวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต 

ด้าน Soft Skills และ Critical thinking 

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ                 -                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตรง

ตามความต้องการของประเทศ (4) 

หลักสูตร 1 1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต 

ด้าน Soft Skills และ Critical thinking 

สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและ

อนาคต 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

(A)4 

                             

-    

                             

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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1.4.4 จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบาง

รายวิชา ให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญเฉพาะ 

จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)  

หลักสูตร 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน

หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skills 

และ Critical thinking สอดคล้อง

สถานการณ์ปัจจุบัน 

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน

หลักสูตรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

(A)5 

                             

-    

                             

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.5 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาติ 

หลักสูตร 5 1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน 

Soft Skills และ Critical thinking 

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือ

หลักสูตรนานาชาติ 

    รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-

Degree (5) 

หลักสูตร 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-

Degree) ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ

บริการวิชาการจัดหารายได้ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-

Degree) (A)5 

    รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.8 จำนวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับ

การพัฒนาทักษะท่ีตรงกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

คน 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์

ความรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพ

กับศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ให้สามารถนา

ไปใช้ในการทางานจริงได้ 

โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสำหรับศิษย์

เก่าและบุคคลทั่วไป 

-   รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

ร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (6) 

หลักสูตร 1.00 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านการ

ปฏิบัติงานจริง 

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับ

เครือข่าย (A)6 

    รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการ

เรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ (7) 

    1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้มี

ความเช่ียวชาญและเป็นมอือาชีพ 

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน

จริง (A)7 

                  -                              

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ  

    (1) นักศึกษา  คน 30 

    (2) อาจารย์ คน 2 

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้

ความรู้ ทักษะและทัศนคติใน

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตำแหน่ง

ทางวิชาการ) (8) 

ร้อยละ 35.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรเขา้สู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (A)8                              

-    

                             

-    

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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การปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.5.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เขา้

สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

คน 1 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขา้สู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

โครงการเขา้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนนุวิชาการ 

                             

-    

                             

-    

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษใหกั้บบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

                  

45,000.00  

                             

-    

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.6 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA 

1.6.1 ร้อยละการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 

ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน 

โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

                             

-    

                             

-    

รองคณบดีฝาย

บริหาร 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้

และมส่ีวนร่วมในการ

ขับเคลื่อนวิทยาลัยตาม

ทศิทางท่ีกำหนดไว้ 

1.7.1 ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (9) 

ร้อยละ 90 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการ

กำกับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ

วิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว 

โครงการกำกับองค์การที่ดี (A)9              

7,727,600.00  

                             

-    

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.8 วิทยาลัยมีการบริหาร

จัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง

อำนวยความสะดวกท่ีรองรับ

การดำเนินการตามพันธกิจ

ได้อย่างครบถ้วนและเกิด

ความประหยัดงบประมาณ 

รวมถึงมกีารบริหารจัดการ

ดัวยระบบดิจิทัล 

1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการขอ้

ร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ

สิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับ

การจัดการเรียนการสอนและภารกิจ

อื่นๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่ง

อานวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

-                              

-    

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.8.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ

มาตรการประหยัดพลังงาน 

ร้อยละ 100 1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้

มีงบประมาณสำหรับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

โครงการประหยัดพลังงาน                              

-    

                             

-    

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือนจริงหรือ

ใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software) 

หน่วยงาน 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการหรือหอ้งปฏิบัติการ

เสมือนจริง หรือการนำโปรแกรม

ซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สำหรับการ

จัดการเรียนการสอน 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริงหรือ

ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 

                             

-    

                             

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชวีิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ (บาท)  

ผู้กำกับดูแล 

ปี 2565  ภาคปกติ   ภาคพิเศษ  

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ

งานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (10) 

ร้อยละ 55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์ประจำและนักวิจัยให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ (A)10 

                               

-   

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาท้ังระดับ

ปริญญาเอก และปริญญาโทให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูส้ำเร็จ

การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ  

                               

-    

                               

-    

ประธาน

หลักสูตร

ปริญญาโท/

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

2.2 ผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ท่ี

ยื่นจดอนุสิทธบิัตร หรือ

สิทธบิัตร หรือนำไปใช้

ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

รวมท้ังนำไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณชิย์ 

2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรอืสร้างรายได้ลดรายจ่าย 

หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เขม้แข็งและ

ยั่งยืน 

ผลงาน 1 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอด

องค์ความรู้จากงานวิจัย งานนวัตกรรม 

งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิด

ประโยชน์กับชุมชน 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการ

วิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการ

พัฒนาชุมชน  

                               

-    

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การ

เรียนรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม และมกีาร

เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

โครงการ 2 2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์

ของวิทยาลัยให้กับประชาคมและ

บุคลากรทั่วไปได้รับรู้ 

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

                    

-  

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

กิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
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2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู้ และบริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน 

โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มอาชพี ผู้ประกอบการ

ใหม่ และท้องถ่ินให้มคีวาม

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตาม

ศาสตร์พระราชา 

2.4.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้

คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 

  

    2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการให้กับชุมชนและทอ้งถ่ิน 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้                                 

-    

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

1) จำนวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเขา้

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

คน 150 

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เขา้ร่วมโครงการ พ้น

เกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้

ครัวเรือน 

ร้อยละ 60 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ 

โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผูป้ระกอบการใหม่และ

ทอ้งถ่ิน 

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

                               

-    

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

2.4.5 จำนวนผูป้ระกอบการใหม่และ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดราย

ย่อยที่ได้รับการพัฒนา 

ราย 4 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ 

โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดรายย่อย 

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับ

ผูป้ระกอบการ 

                               

-    

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนใน

การสนับสนุนการทำงาน

วิจัย นวัตกรรม หรืองาน

สร้างสรรค์ 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย     

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา

แหล่งทุนงานวิจัย  

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค 

อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัย

เครือข่าย 

                               

-    

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บาท/คน 25,000 

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 

และระดมทุน เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติตามภารกิจ 

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่

ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ  (11) 

บาท/คน  25,000  2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา

รายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

(A)11 

                               

-    

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย (12) 

ล้านบาท 0.5 2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางใน

การระดมทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)12                                

-    

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

กิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติ 

วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่

มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ 

                 

252,000.00  

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการ

บริการวิชาการ ที่ได้

มาตรฐาน สอดรับกับความ

ต้องการของทอ้งถ่ินและ

สังคม 

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูร

ณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ร้อยละ  95.00 2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการ

วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ 

และเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินและสังคม 

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ                                

-    

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจำท่ีทำงานบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ 91.00 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

2.8.3 จำนวนชุมชน/ทอ้งถ่ินที่ อววน. เขา้ไปช่วย

พัฒนา 

ชุมชน 1 รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเปา้หมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ชุด

โครงการ 

1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือ

นักวิจัยให้มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย                                

-    

                               

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ (บาท)  

ผู้กำกับดูแล 

ปี 2565  ภาคปกติ   ภาคพิเศษ  

3.1 วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (13) 

 

  

ร้อยละ 80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงาน

ตามแนวทางการจัดอันดับ

วิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

(A)13 

                           

-    

                           

-    

รองคณบดีฝ่าย

แผนงาน ฯ 

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน 14 ตชว. รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 17 ตชว. รองคณบดดี

ฝ่ายวิจัย ฯ 

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 8 

ตชว. 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 8 

ตชว. 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และ

ศิลปวัฒนธรรม 

(5) กำกับและติดตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 1 ตชว. 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงาน ฯ 

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับวิทยาลัย 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่าย

และทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาวิทยาลัยตามภารกิจ 

(การผลิตบัณฑิต  

การวิจัย บริการวิชาการ และการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ

ทอ้งถ่ินในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

                           

-    

                           

-    

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และ

ศิลปวัฒนธรรม 

3.3 ความมช่ืีอเสียงของ

วิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เขา้มาศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี 

ร้อยละ 85.00 3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์

ที่หลากหลาย และบริการให้ตรง

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก               

400,000.00  

                           

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่

สะทอ้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เร่ือง 2 ตามกลุ่มเปา้หมายทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

                           

-    

  รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติ

เขา้ศึกษาต่อหรือมีการ

แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 

3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

คน 55 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาชาวต่างชาติ 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ                            

-    

 

- 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ี

ปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา  

3.5.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์

แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ 

คน 2 3.5.1.1 จัดจา้งหรือแลกเปลี่ยน

อาจารย์ชาวต่างชาติ 

โครงการจัดจา้งหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์

ชาวต่างชาติ 

                           

-    

 

- 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดา

เนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายใน

ประเทศและทอ้งถ่ิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ

ตา่งประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 100 3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ

วิทยาลัยและเครือข่าย  

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

                           

-    

                           

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

3.6.2 ร้อยละขอ้ตกลงความร่วมมือในประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80.00 3.6.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ดำเนินกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมือในประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือภายในประเทศ 

                           

-    

                           

-    

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และ

ศิลปวัฒนธรรม 

3.7 มหาวิทยาลัยมีการดา

เนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

3.7.1 ร้อยละขอ้ตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (14) 

ร้อยละ 80.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัยและเครือข่าย 

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ (A)14 

                           

-    

                           

-    

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมนิผล 

 

6.1 วัตถุประสงค์ของการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมอืในการแปลงยุทธศาสตร์การ

พัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารพัฒนาระบบข้อมูลและ

การตดิตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

6.1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ ในเรื่องแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย 

6.1.2 เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.1.3 เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

 

6.2 เป้าหมาย 

     6.2.1 ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติมีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์

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

          6.2.2 มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำ

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

          6.2.3 กำหนดตัวชีว้ัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) และ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

6.3 แนวทางการดำเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทางการ

แปลงแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569) ไปสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

6.3.1 เสริมสรา้งความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  เพื่อให้มคีวาม

พร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จงึกำหนดแนวทาง ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ

ภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของ

ตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569)  
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2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก 

3) ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการร่วมจัดทำแผน

ยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ 

4) ให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วทั้ง

องค์กร และเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การประเมินผลงาน 

5) ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุก

เร้า และขับเคลื ่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6.3.2 พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา

การ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1) สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์

การพัฒนาโดยมีแผนปฏิบัติการย่อย จำนวน 17 แผนปฏิบัติการย่อย ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ 
แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ร อ ง ค ณ บ ด ี ฝ ่ า ย ก ิ จ ก า ร น ั ก ศ ึ ก ษ า แ ล ะ

ศิลปวัฒนธรรม 
แผนปฏ ิบ ัต ิการด ้านการข ับเคล ื ่อนความสัมพันธ์
เครือข่าย 

ร อ ง ค ณ บ ด ี ฝ ่ า ย ก ิ จ ก า ร น ั ก ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ ์

ร อ ง ค ณ บ ด ี ฝ ่ า ย ก ิ จ ก า ร น ั ก ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
แผนปฏ ิบ ัต ิการด ้ านการปร ับปร ุ งภ ูม ิท ัศน ์และ
สิ่งแวดล้อม 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แผนพัฒนาบุคคล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายแผนงาน ฯ 
แผนการจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายแผนงาน ฯ 
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รองคณบดีฝ่ายแผนงาน ฯ 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

2) กำหนดขัน้ตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสรา้งกระบวนทัศนใ์หม่ (Paradigm Shift) แก่ผูป้ฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิก์ับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน 

3) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

6.3.3 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการ

ทำงานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความรูส้ึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติ

ในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทาง

เดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จจงึประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ 

       1) ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร

ทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

       2) ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการ

ดำเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

       3) การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

       4) การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนานาชาติ ในการขับเคลื ่อน

แผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

       5) การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ 

6.4 การติดตามและประเมินผล 

จากการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหนว่ยงานภายในวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการแล้ว ฝ่ายแผนงานฯได้วางระบบวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับ
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ต่างๆ และกำหนดการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยใหท้ราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค 

ผลกระทบที่เกิดขึน้ อันจะช่วยใหผู้ร้ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไข การติดตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และ

แผนปฏิบัติการด้านต่างๆตามพันธกิจของวิทยาลัย รวม 17 แผน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการ

ดำเนนิงาน ไว้ดังนี ้ 

6.4.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-

2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัย 

6.4.2 เพื่อติดตามและประเมินผลความสำเร็จตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของวิทยาลัย 

       วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้กำหนดให้การประเมินผลนำไปสู่การปรับปรุง

การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

        1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  

พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

       2) การตดิตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยการจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า 

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

       3) การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

       4) การตดิตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการกำหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

       5) มีกลไกเชื ่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หน่วยงานและระดับบุคคล 

6.4.3 เพื่อประเมินปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ 

ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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คำสั่ง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่  ๗๒  /๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

---------------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 

๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) เพื่อเป็นแผนชี้นำการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และนำไปสู่

การปฏิบัติในแผนระยะ ๕ ปี ประกอบกับสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  จึงต้องมีการ

ดำเนนิการทบทวนเป้าประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ให้ทันการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้  

          เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  

วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการย่อยดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. ผศ. ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา   ประธานกรรมการ 

๒. รศ. ทัศนยี์ ศริิวรรณ    กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ กรรมการ 

๔. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   กรรมการ 

๕. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   กรรมการ 

๖. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา   กรรมการ 

๗. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 

๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานแผน 

๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ใหค้ำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงาน 

๓. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 

ให้มปีระสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๖๖๙) และ 

    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ๑. รศ. ทัศนยี์ ศิริวรรณ    ประธานกรรมการ 

  ๒. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์  กรรมการ 

  ๓. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   กรรมการ 

  ๔. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   กรรมการ 

  ๕. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา   กรรมการ 

  ๖. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์  กรรมการ 

  ๗. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช  กรรมการ 

                  ๘.  อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

  ๙. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสนิพานทอง  กรรมการ 

  ๑๐. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต   กรรมการ 

  ๑๑. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด  กรรมการ 

  ๑๒. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี   กรรมการ 

  ๑๓. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน  กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการ 

          ๑๕. นางสาวอลิสา พจนารถ   กรรมการ 

  ๑๖. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

          ๑๗. นายสุรชัย น้อยคำเมือง   กรรมการ 

๑๘. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์   กรรมการ 

 ๑๙. นายอรรคพล ธรรมบุตร   กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. นางสาวจินตนา ทิพย์รัตน์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด  กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี   กรรมการ 
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๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจรญิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เครือข่าย 

๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจรญิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ  

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา ริมดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 
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๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

๖. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน   กรรมการ 

๑๐. นางสาวอลิสา พจนารถ   กรรมการ 

๑๑. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน   กรรมการ 

๑๐. นางสาวอลิสา พจนารถ   กรรมการ 

๑๑. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิริวรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง    กรรมการ 
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๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 ๙. คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิริวรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอลิสา พจนารถ    กรรมการ 

๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

๔. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการ 

๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๖. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธิ์    กรรมการ 

๗. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้ 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิริวรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๓. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน   กรรมการ 

๓. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๔. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง    กรรมการ 

๖. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

๗. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ง    กรรมการ 

๘. นายเมธาวัฒน์ แสงใส    กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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๑๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์นตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี   กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน  กรรมการ 

๑๐. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๑๑. นางสาวอลิสา พจนารถ   กรรมการ 

๑๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

๑๓. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง   กรรมการ 

๑๔. นายภัทราวธ สรีวิสุทธิ์    กรรมการ 

๑๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร   กรรมการ 

๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๓. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธิ์    กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง    กรรมการ 

๕. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรรมการ 

๖. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสิน   กรรมการ 

๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง    กรรมการ 

๕. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
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๑๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. นายเทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจรญิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๖. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สรีวิสุทธ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

๑๗. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

๑. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวนิชย์   กรรมการ 

๓. นางสาวอลิสา พจนารถ    กรรมการ 

๔. นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศษิย์   กรรมการและเลขานุการ 

๕. นายมานิต ศรีวัง    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๘. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์วทิยาลัย ฯ  

๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 
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๔. อาจารย์ ดร. ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์สุจริตรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจรญิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๙. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพิชชาภา โหลสกุล   กรรมการ 

๓. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ง    กรรมการ 

๔. นายเมธาวัฒน์ แสงใส    กรรมการ 

๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑. รศ. ทัศนยี์ ศิริวรรณ    ประธานกรรมการ 

 ๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ    กรรมการ 

 ๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

 ๔. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

 ๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

หน้าที่  

  ๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

๔. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕. ควบคุม ดูแล และดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ฯ ด้านต่าง ๆ ให้มีประสทิธิภาพ 

 ๖. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม  
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       สั่ง   ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  

        

 

             (ผศ. ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา) 

                         รักษาราชการแทนคณบดี 

        วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประมวลภาพกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มสี่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 
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