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

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
17 กันยายน 2564

สารจากคณบดี
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นหน่วยงานในกำกับ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่มภี ารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และ บริการวิชาการ และทำนุ
บำรุงศิลปและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคมให้มีศักยภาพตามความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ และการมุ่งให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นนานาชาติต่อไป
วิทยาลัย ฯ ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน ที่จะผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางใน
การทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) นำไปใช้เป็นแนวทางในการ
ขับ เคลื่อนการดำเนินงานของวิท ยาลัย และเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีผลกระทบมาก และมีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นประจำทุกปี 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

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา)
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 2569) โดยยึดตามกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 2574) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปีช่วงที่สอง (พ.ศ. 2565 - 2569)
และจากสถานการณ์ ข องโลกที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ทำให้ ว ิ ท ยาลั ย การจั ด การ
อุตสาหกรรมบริก ารจึง ต้อ งนำปัจ จั ย ที ่ม ี ผลกระทบทั้ ง ภายในและภายนอกมาวิเ คราะห์ ต ำแหน่ ง
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยทุกปี เพื่อเป็นการยืนยันและปรับเปลี่ยนให้วิทยาลัยสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยทำการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรียมจัดทำแผน
วิทยาลัยได้สำรวจข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามที่คากว่าจะมีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ในระยะ พ.ศ. 2565 - 2569 โดยได้สำรวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร
วิทยาลัยฯ จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ได้ประเด็นปัจจัยที่มผี ลกระทบทั้งสิ้น
47 ประเด็น
2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อประเมินศักยภาพของวิทยาลัยในสภานการณ์ปัจจุบัน
วิทยาลัยนำผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารวิทยาลัย ระดับคณบดี รองคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวน 22 คน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2564 เพื่อ
ประเมินประเด็นปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยในระดับมากในแต่ละด้าน
นำมาจัดลำดับในแต่ละด้าน ๆ ละ 10 ลำดับ นำให้บุคลากรของวิทยาลัยทั้งสิน้ 58 คน ให้คะแนนประเด็น
ที่มผี ลกระทบมากที่สุด 10 คะแนน และน้อยที่สุด 1 คะแนน และคณะกรรมการนำมาสรุปคะแนนปัจจัย
ที่มคี วามสำคัญ 10 ลำดับแรกของแต่ละด้าน ดังนี้
คะแนนความสำคัญของประเด็นปัจจัย SWOT
ลำดับ รหัส คะแนน
ประเด็น
(1) ประเด็นจุดแข็ง (Strength : S)
1
S10
88
มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
2
S11
76
ผู ้ บริ ห ารและที ม ผู ้ บริ ห ารมี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ ท้ า ทาย และร่ ว มรั บผิ ด ชอบผลั ก ดั น การ
ดำเนินการของวิทยาลัยอย่างจริงจัง
3
S2
70
มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน

ข

ลำดับ
4
5
6
7

รหัส
S6
S12
S9
S7

คะแนน
52
48
30
27

ประเด็น

บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท สามัคคี
มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
มหาวิทยาลัยมีทำเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศ ภูมทิ ัศน์ที่ดี
วิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
8
S5
24
มหาวิทยาลัยมีประวัตศิ าสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นทาง
ศิลปวัฒนธรรม
9
S1
22
อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้
10
S4
20
มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในกับชุมชนในการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ
เป็นที่ชื่นชอบของชุมชน และมีอาจารย์ที่ทำงานบริการทางวิชาการมากขึ้น
(2) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W)
1
W21
184 สถานที่ตั้ง ของวิ ทยาลัย ตั ้ง อยู่ไ กลแหล่ง ชุ ม ชน การคมนาคมไม่สะดวกต่ อ การ
เดินทางมาเรียน
2
W22
168 การปรับเปลี่ยนชื่อของวิทยาลัยมีผลทำให้การรับรู้ และความน่าเชื่อถือในความเป็น
นานาชาติลดลง
3
W18
166 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติมขี ้อจำกัด
4
W24
162 ระบบการประชาสัมพันธ์ยังขาดผู้ปฏิบัติงานที่ม ีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่ อ ง
การตลาด และไม่สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก/
อาชีวศึกษา และขาดการติดตามเด็กนักเรียนที่มีความสนใจและสมัครเข้าเรียน
5
W19
78
วิทยาลัยยังไม่มหี ลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสำหรับการ Reskill และUpskill
6
W25
74
ขาดความพร้อมในการรับวิกฤตที่มผี ลกระทบต่อหน่วยงาน
7
W20
64
ระบบสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูลในระบบยังไม่มเี พียงพอ และไม่เชื่อมโยงกัน
8
W17
24
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
9
W26
2
บุคลากรไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
10
W23
0
ระบบการประเมินบุคลากรยังไม่เป็นแบบ 360 องศา ไม่ทำให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาในหลากหลายมิติ
(3) ประเด็นโอกาส (Opportunities: O)
1
O27
109 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เอือ้ อำนวยต่อการบริหาร และส่งเสริมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2
O32
76
รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้นเป็นการสร้างโอกาส
กับผู้ดอ้ ยโอกาสมากขึ้น

ค

ลำดับ
3
4

รหัส
O33
O30

คะแนน
ประเด็น
71
เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
68
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคุรกิจ ต้องการความรู้เชิง
วิชาการจากมหาวิทยาลัย
5
O34
34
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคน โดยพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน
6
O29
23
ภาครัฐมีการสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
7
O35
7
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่วิทยาลัยได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้
ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มคี วามเข้มแข็งและยั่งยืน
8
O36
4
นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับ
ชุมชน หมู่บา้ น ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9
O31
1
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัยบริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง
กว้างขวาง
10
O28
0
ภาคสังคมและธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้
(4) ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T)
1
T40
333 สถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
2
T41
203 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองที่ในการส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานที่เรียน
3
T42
202 แนวโน้มอัตราการเกิดลดลง ทำให้จำนวนประชากรในวัยอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยลดลง และ การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุข
อันเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีอายุยนื ยาวมากขึ้น เพิ่มอัตราผู้สูงอายุ
4
T37
210 งบประมาณของวิทยาลัยมีขีดจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า
5
T45
190 การเผชิญกับโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ เช่น COVID19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองมากขึ้น
6
T38
82
รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
7
T46
80
หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชัน้ นำไว้ในที่เดียวกัน
โดยที่ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาได้ดว้ ยตนเอง
8
T43
54
ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก
ขึน้ จึงสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลาย แต่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน

ง

ลำดับ
9

รหัส
T44

10

T47

คะแนน
ประเด็น
42
ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาที่เรียนเก่ง มักเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดน้อยกว่า
4
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษา ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน

จากผลคะแนนนำมาวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบั น พบว่า วิทยาลัยการจั ดการ
อุตสาหกรรมบริการอยู่ในตำแหน่ง “อดทน” ดังภาพ

จากผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน อยู่ที่ “อดทน” ทำให้วิทยาลัยต้องนำมา
ดำเนินการปรับปรุงสถานการณ์ โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม
เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ที่ “รุกดำเนินการเอง” ดังภาพ

จ

3) ขั้นตอนการจัดทำวิสัยทัศน์ 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)
วิทยาลัยเอตทัคคะที่มอี ัตลักษณ์ (Niche Guru College)
พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ ฝึกหัด
ครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้ นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจติ วิญญาณในการท้าทายโดยไม่กลัวการล้มเหลว
ฉ

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น
เอตทัคคะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้ เพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) ส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่
ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทโนโลยีแก่ชุมชน และสังคม
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม ธำรงรักษา สืบสาน
ความเป็นไทย
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
5) เป็นวิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตี ามวิถีของรัตนโกสินทร์”
วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and
Thai etiquette practices and seniority recognition)
อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์

ช

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี
ความ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้
และพัฒนา ตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
สื่อสารและ ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่ง
ทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่
สากล
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่
สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ส ู ่ ส ากล หมายถึ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ม ี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ท ี่
หลากหลาย ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูร้ ับบริการได้อย่าง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลัก (Core Values)
วิท ยาลัย ฯ จะยึด มั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จใน
อนาคต ดังนี้
C (Creativity) & W (Wisdom) : ความคิดสร้างสรรค์และปัญญา
H (Helpful) & H (Happiness) : ช่วยเหลือเกือ้ กูลแก่กัน และความผาสุก
M (Motivation) & I (Integration) & P (Professionalism) : แรงบันดาลใจ บูรณาการ มือ
อาชีพ
การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า CHM WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการ
ส่งเสริมการดำเนินการของวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่วิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญ ยึดถือ และมีการ
แสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรม
ซ

องค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ วิทยาลัยแห่งนี้มบี รรยากาศที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ความสุข ความรัก ความช่วยเหลือเกื้อกูล มีแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม และความ
เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของวิทยาลัยที่ยึดถือ
“ความรูค้ ู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์น้ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 –
2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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1.2
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1.3
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1.4
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1. คำสั่งแต่ งตั ้ง คณะกรรมการทบทวน/จั ดทำแผนยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิบ ั ต ิ ก าร
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วกอ.) มีชื่อภาษาอังกฤษ “College of Hospitality
Industry Management”(CHM) เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อตั้งขึน้ เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากนโยบายการนำหลักสูตรในศาสตร์เดียวกันให้อยู่ในสังกัดเดียวกัน จึง
ยุบเลิกวิทยาลัยนานาชาติและนำหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดจำนวน 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) และหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา ควบรวมกับหลักสูตรภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาและ มหาวิทยาลัยนอร์มอล ยูนาน เปิดสอนนักศึกษาชาวจีนแบบ Joint Venture 2+2
Bachelor's Degree Program
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ การสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง
กันของหลักสูตรและการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการบุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามตัวชีว้ ัด
ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งสร้างผลผลิตที่มคี ุณภาพ ให้เป็น
ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีสถานที่ตั้งดังนี้
1. อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 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
อธิการบดี

คณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

คณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา)
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
(นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ

ประธานหลักสูตร
การจัดการท่องเที่ยว
และบริการ
ประธานหลักสูตร
คณิตศาสตร์ศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ)

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

หัวหน้าฝ่าย
บริการการ
การศึกษา
1.งานบริหารงาน
ทั่วไป
2.งานหลักสูตร
และการสอน
3.งานทะเบียน
และวัดผล
4.งานรับเข้า
ศึกษาต่อ
5.งานวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

หัวหน้าฝ่าย
คลังและพัสดุ

1.งานวิเคาะห์แผนงานและ
งบประมาณ
1.งานบริหาร
2.งานพัฒนาระบบและ
งบประมาณ
ประเมินผลการปฏิบัติ
2.การเงิน
ราชการ
3.งานบัญชี
3.งานประกันคุณภาพ
4.งานพัสดุ
การศึกษา
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4.งานติดตามงบประมาณ
และสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

1.งานธุรการและ
สารบรรณ
2.งานประชาสัมพันธ์
3.งานอาคารสถานที่
4.งานบุคลากร
5.งานฝึกอบรมและ
พัฒนา
6.งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. งานผลิตผลงานวิจัย
2. งนวารสารวิชาการ
3. งานบริการวิชาการ
แก่สังคม
4. งานจัดหารายได้
5. งานรับรอง
สมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

หัวหน้าฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
1. งานกิจกรรม
นักศึกษาและศิษย์เก่า
2. งานทุนการศึกษา
3. งานวินัยนักศึกษา
4. งานกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ
5. งานศิลปวัฒนธรรม

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
อธิการบดี
คณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม

คณบดี
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

รองคณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร
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หัวหน้าสำนักงาน

1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2563 จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร 8 สาขาวิชา จำแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 4
หลักสูตร 4 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรนานาชาติ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจทิ ัลระหว่างประเทศ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
หลักสูตรภาษาไทย
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทั้งสิน้ 2,340 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) จำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,331 คน คิดเป็นร้อยละ
99.74 ระดับปริญญาโท จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ทั้งนีม้ ีนักศึกษาคงอยู่ ตั้งแต่ปีการศึกษา
2561 – 2563 ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2561 - 2563
จำนวนนักศึกษา/ปีการศึกษา
2561
2562
2563

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ
4

121
691
71
89
4

71
543
63
75
4

53
412
43
76
3

527

732

1.054

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ

จำนวนนักศึกษา/ปีการศึกษา
2561
2562
2563
659
667
693
15
16
6
2,177

รวมทั้งสิ้น

2,171

2,340

1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีผสู้ ำเร้จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวน
ทั้งสิน้ 625 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 924 คน
ระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 –
2563 ดังแสดงในตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563
จำนวนผูส้ ำเร็จการศึกษา/
ปีการศึกษา
2561
2562
2563

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ
รวมทั้งสิ้น

15
75
12
-

19
95
13
-

24
142
30
29
1

-

-

261

-

-

138
-

102

127

625

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่มงี านทำภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่าร้อยละของบัณฑิตมีงานทำ
สามารถจำแนก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563 ดังแสดงในตารางที่ 1.3
5

ตารางที่ 1.3 ภาวะการมีงานทำ ภายในระยะเวลา 1 ปี
การมีงานทำ/ปีการศึกษา
2561
2562
2563

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรภาษาไทย

91.48
89.48
91.56
92.99

89.43
93.36
96.79
93.59

82.76
78.99
87.50
61.43

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ

-

-

69.07

-

-

78.52
-

รวม

91.37

93.29

76.37

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำให้ทำ
ผลงานวิจัย พบว่าอาจารย์มีผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง สามารถจำแนกผลงานวิจัยของอาจารย์ตาม
สาขาวิชา และตามปีการศึกษา 2561 -2563 ได้ตามตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 จำนวนผลงานวิจัยปีการศึกษา 2561 - 2563
ผลงานวิจัย/ปีการศึกษา
2562 2563 2564

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

6

4
7
3
3
7

4
5
3
3
5

3
3
8
3
10

-

-

7
4
4

ผลงานวิจัย/ปีการศึกษา
2562 2563 2564
24
20
42

หลักสูตร/สาขาวิชา
รวมทั้งสิ้น

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการวิชาชีพ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้สำรวจผลงานบริการวิชาการของอาจารย์ปี
การศึกษา 2563 พบว่า มีงานบริการวิชาการทั้งสิน้ 2 โครงการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งสิน้ 1 โครงการ ดังแสดงข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปี
การศึกษา 2560 -2562 ตามตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.5 จำนวนโครงการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงการบริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม /ปีการศึกษา
2562
2563
2564

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการบริการวิชาการ
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

1
1
2

2
1
3

2
1
3

1.4.7 ข้อมูลบุคลากร
1) บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
ตารางที่ 1.6 จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชา

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
อ. ผศ. รศ. รวม

5

2

-

7

5

1

-

6

5

1

1

7

5

-

-

5

5

-

-

5

9

1

-

10

4

-

-

4

4

-

-

4

4

-

-

4

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่าง
ประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

7

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
หลักสูตรภาษาไทย

13

-

-

13

9

1

-

10

4

-

-

4

4

3

2

9

4

3

2

9

4

3

2

9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ

17

1

-

18

17

1

-

18

17

1

-

18

7

1

-

8

7

1

-

8

7

1

-

8

4

-

-

4

4

-

-

4

4

-

-

4

รวมทั้งสิ้น

42

7

2

51

42

6

2

50

46

7

3

56

2) บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 1.7 จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
สาขาวิชา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตรี โท เอก รวม

หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชา
ธุรกิจดิจทิ ัลระหว่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ธุรกิจการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการโรงแรม

-

4

3

7

-

4

3

7

-

4

3

7

1

7

2

10

1

7

2

10

1

7

2

10

-

3

1

4

-

3

1

4

-

3

1

4

-

3

1

4

-

3

1

4

-

3

1

4

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึ ษา
หลักสูตรภาษาไทย

-

4

5

9

-

4

5

9

-

4

5

9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

-

15

3

18

-

15

3

18

-

15

3

18

-

6

2

8

-

6

2

8

-

6

2

8

8

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ
บริการ

รวมทั้งสิ้น

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

4

4

1

39

19

59

1

39

19

59

1

39

20

60

3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 1.8 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ฝ่าย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายคลังและพัสดุ
วิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตรี โท เอก รวม
5
1
6
3
3
3
3
2
2
2
1
3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตรี โท เอก รวม
5
1
6
3
3
3
3
1
1
1
1
2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตรี โท เอก รวม
5
1
1
7
4
4
3
3
2
2
1
1
2

2

-

-

2

2

-

-

2

3

-

-

3

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

-งบประมาณเงินรายได้

33,594,060

31,587,800

26,896,160

-

0

0

งบดำเนินงาน

14,960,470

8,221,900

6,297,840

-งบประมาณเงินรายได้

14,960,470

8,221,900

6,297,840

-

0

0

งบลงทุน

131,500

1,805,900

8,000,000

-งบประมาณเงินรายได้

131,500

166,900

0

-งบประมาณแผ่นดิน

-

1,639,000

8,000,000

งบเงินอุดหนุน

-

0

252,000

-งบประมาณแผ่นดิน

-งบประมาณแผ่นดิน

9

ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

2563

2564

-

0

0

5,040,000

10,800,000

252,000

งบรายจ่ายอื่น

-

0

0

-งบประมาณเงินรายได้

-

0

0

-งบประมาณแผ่นดิน

-

0

0

รวมงบประมาณ วิทยาลัยนานาชาติ

53,726,030

52,415,600

41,446,000

-งบประมาณเงินรายได้

48,686,030

39,976,600

33,194,000

-งบประมาณแผ่นดิน

5,040,000

12,439,000

8,252,000

-งบประมาณเงินรายได้
-งบประมาณแผ่นดิน

1.5 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) จาก
การศึกษาสภาพแวดล้อมของประเทศไทยที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะการพัฒนาของประเทศ
และสภาพแวล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงได้นำเสนอยุทธศาสตร์และกลไก
การขับเคลื่อน เพื่อเป็นแผนชีน้ ำการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้กำหนดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี ออกเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 5 ปี ดังนี้
ช่วงที่ 1 SSRU2020 (พ.ศ. 2560-2564) “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม” (Smart
Archetype University of the Society) มีความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ
1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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”
มหาวิทยาลัยได้ศกึ ษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และกำหนด
วิสัยทัศน์ “ มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม” (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 ภายใต้แม่แบบที่ดขี องการมีลักษณะ “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 ทีม่ ีความสอดคล้องกับของ
มหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี ช่วง
ที่ 2 SSRU2025 (พ.ศ. 2565-2569) “ มหาวิทยาลัยเอตะทัคคะที่มีอัตลักษณ์” (Niche Guru University)
วิทยาลัยจึงได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 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 ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่ 4 การแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดโครงการ กิจกรรม การวางแผนบริหารโครงการ และการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนและวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)
วัตถุประสงค์ : เพือ่ กำหนดข้อมูลทีจ่ ะใช้ในการวิเคราะห์สำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์
วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการตามขั้นตอนในระหว่าง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย การจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย การจัดการอุตสาหกรรม
บริการ (ใช้รูปแบบแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย นานาชาติเดิม) กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศึกษาแนวทางการ
ดำเนินงานและข้อมูลการดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) และการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้ง
จากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่คาดว่ามีผลกระทบต่อ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
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3) คณะกรรมการฯ สรุปแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 2569) และแผนปฏิบ ัติก ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิท ยาลัย การจัดการอุตสหกรรม
บริการ และวิเคราะห์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม รวบรวมประเด็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคามให้ผู้บริหารทุกระดับร่วมคัดเลือกประเด็น ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อวิทยาลัย ในช่วง
แผนยุท ธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2565–2569) และนำเสนอกระบวนการทบทวนและวิเ คราะห์ท าง
ยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ต่อผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ในวันที่ 4 สิงหาคม
2564 เพื่อให้ค ะแนนความสำคัญ ของประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบ และให้คณะกรรมการนำผลไป
วิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์
4) คณะกรรมการฯ ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของวิทยาลัย การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 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 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก ของวิทยาลัย
วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการตามขั้นตอนในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564
ดังนี้
1) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2565 –2569) ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์ก าร เปลี่ย นแปลงผู้บริหารวิท ยาลัย และมีก าร
ปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารชุดใหม่ คณะกรรมการฯ จึงสำรวจความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารของวิทยาลัยในการทบทวนและปรับปรุง วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจภารกิจหลัก ของ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ และเพื่อ
ตอบยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2) ผูบ้ ริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ กำหนดนโยบายการบริหารงาน
ช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569)
3) คณะกรรมการกำหนดความท้าทายทางกลยุทธ์ ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2565–2569)
ขั้นตอนที่ 3 การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแผนที่
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ของวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ ช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) ให้สอดคล้องกับ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายการบริหาร ความท้าทายทางกลยุทธ์ของวิทยาลัย การจัดการ
อุตสาหกรรมบริการที่ทบทวนใหม่ และพิจารณาความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการตามขั้นตอนในระหว่างเดือนกันยายน 2564 ดังนี้
1) คณะกรรมการฯ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดโดย
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)
2) เสนอผูบ้ ริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับแก้และ/หรือให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)
3) คณะกรรมการฯ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่ 4 การแปลงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ : เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ
วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการตามขั้นตอนในระหว่างเดือนกันยายน 2564 ดังนี้
1) รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพกำหนดโครงการ/
กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจัดความสำคัญของ
โครงการ/กิจกรรมหลัก และกำหนดสัดส่วนวงเงินงบประมาณและผูร้ ับผิดชอบตามกลยุทธ์ ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์
3) รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และฝ่ายแผนงานและประกันคุ ณภาพ นำเสนอที่ ประชุม
ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นต่ า งๆ ภายใต้ ก รอบวงเงิ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ จั ด สรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22 กันยายน 2564
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดโครงการ/กิจกรรม การเขียนโครงการ และวางแผนบริหาร
โครงการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ
สำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับทุกหน่วยงานให้สอดรับประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและเวลา โดยการ
กำหนดโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning) และการจัดประชุมเพื่อการ
เรียนรู้การเขียนโครงการ การนำแผนไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการตามขั้นตอนในระหว่าง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 ดังนี้
1) ประชุมสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ เพื่อชี้แจงแนวทางการจั ดทำแผนการดำเนินงาน
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ และให้นำ
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ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา
2563 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยมาพิจารณาร่วมด้วย
2) จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามข้อจำกัดของงบประมาณ
3) ฝ่ายแผนงานฯจัดประชุมฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร/
สาขาวิชาเพื่อการเรียนรูก้ ารเขียนโครงการ
4) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติก าร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5) รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ และฝ่ายแผนงานฯ กำกับ ติดตามและประเมินผล
โครงการตามไตรมาสและประเมิ น ผลความสำเร็ จ ตามตั ว ชี ้ เ มื ่ อ สิ ้ น สุ ด แผน ปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
คณะกรรมการจัด ทำแผนยุท ธศาสตร์ฯ ดำเนินการวิเ คราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน
องค์กร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S
Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1) โครงสร้างองค์กร (Structure) มีโครงสร้างการทำงานหรือโครงสร้างการจัดองค์กรใน
ระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่
2) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร (Strategy) มีการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้
กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่
3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็ง
อะไรบ้าง
4) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
5) จำนวนบุคลากร (Staff) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจำนวน
เพียงพอหรือไม่
6) รูปแบบการบริหาร (Style) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
7) ค่านิย มร่ว มในการปฏิบ ัต ิง าน (Share values) บุคลากรและองค์ก รมี ค่ านิย มร่ ว ม
หรือไม่ อะไรบ้างที่ทำให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก เพื ่ อ นำผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการระบุ
สถานการณ์ ท ี ่ เ ป็ น โอกาส (Opportunities) และภั ย คุ ก คาม (Threats) ของวิ ท ยาลั ย การจั ด การ
อุตสาหกรรมบริก าร โดยอาศัย กรอบการวิเ คราะห์ป ั จ จัย ภายนอกตามหลัก การ PEST Model ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1) การเมืองและกฎหมาย (P-Politics) เป็นการวิเ คราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้ง
กฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มผี ลกระทบกับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2) สภาพเศรษฐกิจ (E-Economics) เป็ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพการณ์ แ ละแนวโน้ ม ทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3) สภาพสั ง คม (S-Social) เป็ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพการณ์ แ ละกระแสสั ง คมที ่ ม ี ต่ อ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
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4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (T-Technology) เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกข้างต้น ได้กำหนดเป็นประเด็นปัจจัยที่
เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ
คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้นำประเด็นปัจจัยที่มผี ลกระทบในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5
ปี(พ.ศ.2565-2569)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่รวบรวมได้ มาทบทวนระบุว่าประเด็นใดที่ยังคงอยู่
และพิจารณาสภาพแวดล้อมใหม่ มีประเด็นใดที่เพิ่มเติมในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25652569) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2.2.1 การกำหนดประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้ส ำรวจความคิดเห็นจากผู้บ ริหารในหน่วยงาน โดยผู้บ ริหารของ
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
ตารางที่ 2.1 ลำดับ หมายเลขของประเด็น SWOT ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ข้อที่
ประเด็น
1
อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒแิ ละตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้
- บุคลากรของวิทยาลัยมีความชำนาญเฉพาะทาง
- มีคุณวุฒทิ างการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลีย้ ง สำหรับให้อาจารย์ทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
2 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาด
แรงงาน
- หลักสูตรหลากหลาย
- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ดี นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมี
ความสุข
- มีการคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของวิทยาลัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร และมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรที่เป็นเอตทัคคะได้รับการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม
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SWOT
S1

S2

ข้อที่

3

4

5

6

ประเด็น
SWOT
- การเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษาแล
ภาวะการมีงานทำ
ระบบและกลไกที่มปี ระสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภารกิจด้านการวิจัย ตัง้ แต่
S3
ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และมีผลการดำเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์การแก้ไขปัญหา
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียง สร้างภาพลักษณ์ให้กับวิทยาลัย
- บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานวิจัย ส่งผลให้มผี ลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่มี กี ารนำเสนอ
ในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
- มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึน้ ทั้งจำนวนและคุณภาพ
มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในกับชุมชนในการพึ่งพาตนเอง S4
ได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชอบของชุมชน
และมีอาจารย์ที่ทำงานบริการทางวิชาการมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีประวัตศิ าสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม
S5
- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (branding) ที่ดขี ององค์การ ช่วยให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ จดจำง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดเี ป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์ที่สำคัญ
- มีกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
- มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/องค์การระดับชาติมากขึ้น
- บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัตศิ าสตร์ของสถาบัน ล้วนมีความ
ภาคภูมใิ จในความ “เป็นวัง” ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพของประชาคมของ
มหาวิทยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม
บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท สามัคคี
S6
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการ
ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัตงิ านของวิทยาลัยดีข้นึ
- บุคลากรปฏิบัตงิ านด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึน้
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก
- ระบบการประเมินบุคลากรที่เปิดโอกาสให้เลือกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ

17

ข้อที่

7

8

9

10

11

ประเด็น
SWOT
- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาส
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เกิดความ
ชัดเจนในการทำงานในระดับสากลมากขึ้น
วิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทัง้ ในประเทศ
S7
และต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติเป็นจำนวนมาก
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทัง้ ในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์การไปด้วยกัน
- มีการกำหนดนโยบายให้วทิ ยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่าย และให้มีส่วนร่วมกับพันธกิจด้าน
ต่าง ๆ ของวิทยาลัย และมีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- มี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ
วิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
S8
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้
บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีทำเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิ ัศน์ที่ดี
S9
- มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน
- มีบรรยากาศ และภูมทิ ัศน์ที่ดที ี่เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
S10
- การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จำนวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics
Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทำให้มผี ู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฏศิลป์ ทำให้มีจำนวนนักศึกษาที่สมัคร
ศึกษาต่อด้านครูมากขึ้นกว่าปีทผี่ ่านมา
- มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กบั วิทยาลัย ทัง้ ในระดับชาติ
ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินการของ
S11
วิทยาลัยอย่างจริงจัง
- ผู้บริหารวิทยาลัยมีวสิ ัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จได้
- มีทีมผู้บริหารที่รับผิดชอบ ร่วมกันผลักดันให้การดำเนินงานของวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทำให้
วิทยาลัยได้รับการยอมรับ
- บุคลากรทุกระดับมีความศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะนำพาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
18

ข้อที่

12

13
14
15

16

17

18

19
20

ประเด็น
SWOT
- ผู้บริหารวิทยาลัยมีการกำหนดทิศทางการบริหารงานของวิทยาลัยที่ชัดเจน และตอบสนอง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วิทยาลัยมีระบบและกลไกการสื่อสาร มีการรับรู้ทิศทางและเป้าหมายของวิทยาลัยอย่าง
ทั่วถึง และได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานของวิทยาลัยจากบุคคากรทุกภาคส่วน
มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
S12
- มีการส่งเสริมให้อาจารย์ และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ ทำให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ านดีขนึ้
- เปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทำให้มีกำลังใจในการ
ปฏิบัตงิ าน
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดมี ปี ระสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทำให้
S13
บุคลากรสามารถทราบข่าวและเคลื่อนไหวของวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว
วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ และมีการพัฒนาทักษะ S14
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
นักศึกษามีการทำงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานมากขึ้น
S15
- มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการทำงานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ
- นักศึกษามีผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติมากขึ้น
วิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การทำงานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
S16
- มีการเปิดโอกาสการจัดทำคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอายุ
- มีระบบ credit bank
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
W1
- การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมีนอ้ ย ทำให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากภาคเอกชนน้อย
- การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร และทรัพย์สนิ ทางปัญญามีนอ้ ย และ
ต้องใช้ระยะเวลานาน
การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติมขี ้อจำกัด
W2
- ความมีชื่อเสียงและการยอมรับของหลักสูตรนานาชาติ และความเป็นนานาชาติของวิทยาลัย
ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้มีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษา ทำให้ยากต่อการแข่งขัน
- สัดส่วนอาจารย์ต่างประเทศมีจำนวนน้อย
- ขาดบรรยากาศของความเป็นนานาชาติ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา / เจ้าหน้าที่ /
สื่อการประชาสัมพันธ์ภายในอาคารวิทยาลัย /กิจกรรมเสริม
- เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่สอดรับกับประชาคมอาเชียน
วิทยาลัยยังไม่มหี ลักสูตรระยะสัน้ รายวิชาสำหรับการ Reskill และUpskill
W3
ระบบสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูลในระบบยังไม่มเี พียงพอ และไม่เชื่อมโยงกัน
W4
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ข้อที่
ประเด็น
SWOT
21 สถานที่ตั้งของวิทยาลัยตัง้ อยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางมาเรียน
W5
22 การปรับเปลี่ยนชื่อของวิทยาลัยมีผลทำให้การรับรู้ และความน่าเชื่อถือในความเป็นนานาชาติ
W6
ลดลง
23 ระบบการประเมินบุคลากรยังไม่เป็นแบบ 360 องศา ไม่ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาใน
W7
หลากหลายมิติ
24 ระบบการประชาสัมพันธ์ยังขาดผู้ปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องการตลาด และไม่
W8
สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก/อาชีวศึกษา และขาดการ
ติดตามเด็กนักเรียนที่มีความสนใจและสมัครเข้าเรียน
25 ขาดความพร้อมในการรับวิกฤตที่มผี ลกระทบต่อหน่วยงาน
W9
- บุคลกรสายวิชาการยังไม่มคี วามเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนออนไลน์
- อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตสื่อ และประกอบการสอนทางออนไลน์ไม่เพียงพอ
- ระบบสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลในระบบ ยังไม่มเี พียงพอและไม่เชื่อมโยงกัน
26 บุคลากรไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
W10
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
- ขาดการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่กับอาจารย์ชาวต่างชาติยังมีอยู่นอ้ ย
27 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เอือ้ อำนวยต่อการบริหาร และส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- เทคโนโลยีการสื่อสาร on-line ทำให้สามารถติดต่อส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่
หน่วยงานภายนอกได้สะดวก
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการทำงาน
ส่งผลให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไร้ขดี จำกัด
- ผู้ปฏิบัตงิ านต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ และต้องพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
28 ภาคสังคมและธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้
O1
- ความต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามีมากขึน้ และหลากหลายรูปแบบ
- สังคมมีความต้องการสินค้า/คนที่มีความแตกต่าง และลอกเลียนแบบได้ยาก
- สังคมมีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละคุณวุฒวิ ชิ าชีพโดยใช้
เวลาว่างจากการปฏิบัตงิ านประจำ
29 ภาครัฐมีการสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
O2
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติ ผ่านแหล่งทุนหลากหลาย
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เอื้อต่อการผลักดันให้เกิดการวิจัยของวิทยาลัย เช่น การพัฒนา
การท่องเที่ยวในชุมชน
30 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก
O3
มหาวิทยาลัย
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ข้อที่

31

32
33

34
35

36
37

38

ประเด็น
SWOT
- ความต้องการของภาคธุรกิจแลภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการบูรณาการ
หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงาน และขาดแคลนแรงงาน
- เศรษฐกิจโลกก้าวสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัยบริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง
O4
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการได้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีส่วน
ช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น
รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึน้ เป็นการสร้างโอกาสกับ
O5
ผู้ดอ้ ยโอกาสมากขึ้น
เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
O6
-การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ความต้องการเชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยของภาคธุรกิจ และความต้องการความ
ร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัย จะช่วยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน งานวิจัย และการผลิตบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่ตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงานจริง
-การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทำให้องค์กรเอกชนมุ่งหา
ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กร
เอกชน
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคน โดยพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
O7
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนใน
O8
พื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่วทิ ยาลัยได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนา
ท้องถิ่นให้มคี วามเข้มแข็งและยั่งยืน
นักศึกษาที่มีภูมลิ ำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับชุมชน
O9
หมู่บ้าน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
งบประมาณของวิทยาลัยมีขีดจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า
O10
-งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีจำกัด ทำให้เกิดการพัฒนาล่าช้าขาดความ
ทันสมัย
-ขาดงบประมาณที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนให้เกิดความทันสมัยจึงล่าช้า
ไม่สามารถแข่งขันได้ทันเหตุการณ์
รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
T1
-การเกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง ทำให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่อง ไม่
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
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ข้อที่

39
40

41

42

43
44

ประเด็น
SWOT
-การขาดเสถียรภาพทางการเมืองมีผลกระทบต่อการดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการ
-การขาดเสถียรภาพทางการเมืองทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชน
กฎระเบียบของภาครัฐเปลี่ยนแปลงบ่อย
T2
-การดำเนินงานของภาครัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง
สถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
T3
-สถาบันอุดมศึกษามีมากทัง้ ในและต่างประเทศ และมีการแข่งขันกันในทุกมิติ ทั้งด้านหลักสูตร
ค่าเล่าเรียน การให้ทุนการศึกษา การทำความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมปลาย การแนะแนวและ
การจองตัวเด็กล่วงหน้า
-การมีคู่แข่งที่เข้มแข็งทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้หน่วยงานประสบปัญหาการรับ
นักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายตามแผนรับที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและ
ต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
-การปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเรียน 3-4 ปี
-มุมมองของต่างชาติที่มองสถานศึกษาในประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองที่ในการ T4
ส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานที่เรียน
-สถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียนใกล้บ้าน และเสีย
ค่าใช้จ่ายที่ถกู กว่า
-สถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องการลดค่า
เทอม
แนวโน้มอัตราการเกิดลดลง ทำให้จำนวนประชากรในวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง และ
T5
การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีอายุยนื
ยาวมากขึน้ เพิ่มอัตราผู้สูงอายุ
ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวน
T6
ทางกับหลักสูตรที่หลากหลาย แต่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน
ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาที่เรียนเก่ง มักเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ
T7
ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดน้อยกว่า
-ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ขาดความเชื่อถือลดความ
ไว้วางใจ
-นักเรียนที่เลือกเรียนมีความรู้พ้ืนฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ำ
-นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนิยมมากกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน
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ข้อที่
ประเด็น
SWOT
45 การเผชิญกับโรคระบาด และโรคอุบัตใิ หม่ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ เช่น COVID-19 ส่งผลให้
T8
ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ หรือแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเองมากขึ้น
46 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชัน้ นำไว้ในที่เดียวกัน โดยทีผ่ ู้เรียน
T9
สามารถเลือกรายวิชาได้ดว้ ยตนเอง
-การใช้ออนไลน์มีความรวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย มีขอ้ มูลมหาศาล ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
ถือเป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้กับผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู้สอน
ในสถาบัน การศึกษาที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
-ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ
47 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษา ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่
T10
ศึกษาต่อของนักเรียน

2.2.2 การคัดเลือกประเด็นปัจจัย SWOT ที่มีผลกระทบมากและประเมินค่าน้ำหนัก
คณะกรรมการฯ นำประเด็นปัจจัย SWOTทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ให้บุคลากรของวิทยาลัย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน
58 คน เป็นผู้ประเมินประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อวิทยาลัยมาก โดยจัดลำดับความสำคัญที่มีผลกระทบไม่แบ่งว่า
เป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบ ให้คะแนนปัจจัยประเด็นที่มีผลกระทบมากที่สุด 10 คะแนน และผลกระทบน้อยที่สุด
1 คะแนน สามารถจัดลำดับผลกระทบมากที่สุดและลงไป 10 อันดับในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ลำดับ คะแนนความสำคัญของประเด็นปัจจัย SWOT
ลำดับ รหัส คะแนน
ประเด็น
(1) ประเด็นจุดแข็ง (Strength : S)
1
S10
88
มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
2
S11
76
ผู ้ บริ ห ารและที ม ผู ้ บริ ห ารมี ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ ท้ า ทาย และร่ ว มรั บผิ ด ชอบผลั ก ดั น การ
ดำเนินการของวิทยาลัยอย่างจริงจัง
3
S2
70
มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน
4
S6
52
บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท สามัคคี
5
S12
48
มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
6
S9
30
มหาวิทยาลัยมีทำเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศ ภูมทิ ัศน์ที่ดี
7
S7
27
วิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
8
S5
24
มหาวิทยาลัยมีประวัตศิ าสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นทาง
ศิลปวัฒนธรรม
9
S1
22
อาจารย์มคี วามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒแิ ละตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้
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ลำดับ
10

รหัส
S4

คะแนน
ประเด็น
20
มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในกับชุมชนในการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ
เป็นที่ชื่นชอบของชุมชน และมีอาจารย์ที่ทำงานบริการทางวิชาการมากขึ้น
(2)ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)
1
W21
184 สถานที ่ ต ั ้ งของวิ ทยาลั ย ตั ้ งอยู ่ไกลแหล่ งชุ มชน การคมนาคมไม่ส ะดวกต่อการ
เดินทางมาเรียน
2
W22
168 การปรับเปลี่ยนชื่อของวิทยาลัยมีผลทำให้การรับรู้ และความน่าเชื่อถือในความเป็น
นานาชาติลดลง
3
W18
166 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติมขี ้อจำกัด
4
W24
162 ระบบการประชาสัมพัน ธ์ยั งขาดผู้ ปฏิบั ติงานที่มีค วามเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื ่ อ ง
การตลาด และไม่สามารถเข้าถึ ง/ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก/
อาชีวศึกษา และขาดการติดตามเด็กนักเรียนที่มีความสนใจและสมัครเข้าเรียน
5
W19
78
วิทยาลัยยังไม่มหี ลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสำหรับการ Reskill และUpskill
6
W25
74
ขาดความพร้อมในการรับวิกฤตที่มผี ลกระทบต่อหน่วยงาน
7
W20
64
ระบบสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูลในระบบยังไม่มเี พียงพอ และไม่เชื่อมโยงกัน
8
W17
24
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
9
W26
2
บุคลากรไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
10
W23
0
ระบบการประเมินบุคลากรยังไม่เป็นแบบ 360 องศา ไม่ทำให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาในหลากหลายมิติ
(3)ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)
1
O27
109 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เอือ้ อำนวยต่อการบริหาร และส่งเสริมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2
O32
76
รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึน้ เป็นการสร้างโอกาสกับ
ผู้ดอ้ ยโอกาสมากขึ้น
3
O33
71
เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
4
O30
68
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคุรกิจ ต้องการความรู้เชิง
วิชาการจากมหาวิทยาลัย
5
O34
34
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคน โดยพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
6
O29
23
ภาครัฐมีการสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
7
O35
7
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่วิทยาลัยได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้
ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มคี วามเข้มแข็งและยั่งยืน
8
O36
4
นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับ
ชุมชน หมู่บา้ น ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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ลำดับ
9

รหัส
O31

คะแนน
ประเด็น
1
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัยบริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง
กว้างขวาง
10
O28
0
ภาคสังคมและธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้
(4)ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)
1
T40
333 สถาบันการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
2
T41
203 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองที่ในการส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานที่เรียน
3
T42
202 แนวโน้มอัตราการเกิดลดลง ทำให้จำนวนประชากรในวัยอุดมศึกษาของประเทศไทย
ลดลง และ การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอัน
เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีอายุยนื ยาวมากขึ้น เพิ่มอัตราผู้สูงอายุ
4
T37
210 งบประมาณของวิทยาลัยมีขีดจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า
5
T45
190 การเผชิญกับโรคระบาด และโรคอุบัตใิ หม่ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เช่น COVID19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
หรือแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองมากขึ้น
6
T38
82
รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
7
T46
80
หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชัน้ นำไว้ในที่เดียวกัน
โดยที่ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาได้ดว้ ยตนเอง
8
T43
54
ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก
ขึน้ จึงสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลาย แต่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน
9
T44
42
ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาที่เรียนเก่ง มักเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดน้อยกว่า
10
T47
4
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษา ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน
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2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการในปัจจุบัน
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

ภาพที่ 2.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการปัจจุบัน
2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว
จากตำแหน่งยุทธศาสตร์ปัจจุบัน ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำมา
ปรับปรุงเพื่อให้วิทยาลัยสามารถดำเนินการได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 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

ภาพที่ 2.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการที่ปรับปรุง
ตารางที่ 2.3 ผลการปรับค่าคะแนนประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ประเด็น ค่า
ประเด็นปัจจัย
SWOT คะแนน
Weaknesses
W
3
สถานที่ตั้งของวิทยาลัยตัง้ อยู่ไกล
แหล่งชุมชน การคมนาคมไม่
สะดวกต่อการเดินทางมาเรียน
W
4
การปรับเปลี่ยนชื่อของวิทยาลัย
มีผลทำให้การรับรู้และความ
น่าเชื่อถือในความเป็นนานาชาติ
ลดลง

ประเด็น ค่า
ประเด็นปัจจัย
SWOT คะแนน
Threats
T
5
สถาบันการศึกษาทัง้ ในและ
ต่างประเทศมีการแข่งขันกัน
มากขึ้น
T
3
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศที่ตกต่ำส่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ปกครองที่ใน
การส่งเข้าเรียนระดับ
มหาวิทยาลัยและการเลือก
สถานที่เรียน
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W

4

การบริหารการเรียนการสอน
ในระดับนานาชาติมขี ้อจำกัด

T

5

W

5

T

3

W

4

ระบบการประชาสัมพันธ์ยังขาด
ผู้ปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในเรื่องการตลาด และไม่
สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุก
เป้าหมาย
วิทยาลัยยังไม่มหี ลักสูตรระยะสัน้
รายวิชาสำหรับการ Reskill และ
Upskill

T

3

รวม
คะแนน=23.07

แนวโน้มอัตราการเกิดลดลง
ทำให้จำนวนประชากรในวัย
อุดมศึกษาของประเทศไทย
ลดลง
งบประมาณของวิทยาลัยมี
ขีดจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า

การเผชิญกับโรคระบาด และ
โรคอุบัตใิ หม่ที่มีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น เช่น COVID-19 ส่งผล
ให้ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบ
การศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ หรือแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเองมากขึ้น

รวม
คะแนน=33.61

จากการพิจารณาให้คะแนนประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบ ในระดับความมุ่งมั่นในการปรับปรุง
ได้แก่ ระดับ 2= ดำเนินการ, ระดับ3= เร่งดำเนินการ, ระดับ4= เร่งดำเนินการด่วน, ระดับ5= เร่ง
ดำเนินการด่ว นที่ส ุด จึงสรุป เป้าหมายการดำเนิ นการด่ว นที่ ส ุด เร่งดำเนินการด่ว น และเร่ง
ดำเนินการ ได้แก่ ระบบการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันของมหาวิท ยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ
ประชากรในวัยอุดมศึกษาลดลง ความเชื่อถือในความเป็นนานาชาติลดลง การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับนานาชาติมีข้อจำกัด ไม่มีหลักสูตรระยะสั้น สถานที่ตั้งของวิทยาลัย สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำ
และการเผชิญกับโรคระบาด ดังนี้
การวิเคราะห์ :
1) ระบบการประชาสั ม พั น ธ์ ข าดผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ม ี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะในเรื ่ อ ง
การตลาดไม่สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุกเป้าหมาย และขาดความต่อเนื่องในการ
ติดตามนักเรียนที่มคี วามสนใจ และสมัครเข้าเรียน
2) จำนวนประชากรในวัยอุดมศึกษาลดลง ส่งผลต่อภาวะการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ในพืน้ ที่ใกล้เคียงมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นที่มีหลักสูตรใกล้เคียง การ
คุกคามจากมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ และหลักสูตรทางเลือกอื่นจำนวนมาก
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รวมทั้งมีแรงจูงใจในการบริการนักศึกษา เช่น การมีรถสาธารณะรับส่ง และสถานที่
ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนมากกว่า เป็นต้น ทำให้อัตราการรับเข้าลดลงอย่างต่อเนื่อง
3) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลต่อการไม่ส่งลูกเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีค่าเล่าเรียน
สูง หรืออยู่ไกลบ้าน
4) ความเชื่อถือของวิทยาลัยในความเป็นนานาชาติ ทั้งเรื่องชื่อ และการจัดการเรียนการสอน
มีผลต่อการตัดสินใจนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) การเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยในการเผชิญกับโรคระบาด ทั้งในด้านการจัดการเรียน
การสอน การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และการเงินและงบประมาณ
แนวทางการดำเนินงาน :
1) เร่งปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่ าง
กว้างขวาง
2) ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่
(1) ความเป็นนานาชาติในสถานที่วิทยาลัยทั้งเอกสาร และการสื่อสาร
(2) เพิ่มจำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ
(3) เพิ่มจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาแลกเปลี่ยน
(4) ปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาให้มีความหลากหลาย หลักสูตรระยะสั้น และ
รายวิชา reskill - upskill
(5) สร้ า งเครื อ ข่ า ยและความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย และองค์ ก รภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
(6) สร้างศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และการจดสิทธิบัตร
(7) สร้างระบบการบริหารที่มีความเข้มแข็งมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) ปรับปรุงระบบงบประมาณ และการเงิน ได้แก่
(1) เพิ่มรายได้ จากการวิจัยและบริก ารวิชาการ และหลักสูตร/รายวิชาที่เป็ นที่
ต้องการของสังคม
(2) ลดรายจ่าย ได้แก่ การใช้บุคลากร/ครุภัณฑ์/วัสดุร่วมกันระหว่างสาขาวิชา เพิ่ม
ภาระงานสอน จัดระบบเงินเดือน ค่าจ้าง เป็นต้น
(3) กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มอี ัตลักษณ์ (Niche Guru University)
ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก
ของมหาวิทยาลัยไทย
จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้ นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจติ วิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ
ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย
การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและ
ชื่นชมของมนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพระดับแนวหน้า
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
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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)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจติ สาธารณะ
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศกึ ษาเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรูค้ วามชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ ื่น มุ่งทำ
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ
ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแี หล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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ค่านิยมหลัก (Core Values)
มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จใน
อนาคต ดังนี้
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริ มการ
ดำเนิ นการของมหาวิ ท ยาลั ย และการดำเนิ น ชี ว ิ ต ของคนในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ ่ ง ประเด็ น คุ ณ ค่ า ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิก
ทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ
เป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความ
รักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคน
ประจัก ษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอด
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์น้ี
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569)
มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว
ไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่
ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึก ษา
และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
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2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5.) พัฒนานัก ศึก ษาให้เ ป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้
6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก
ศาสตร์ที่ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ
วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
3.) สนับสนุนให้มกี ารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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 เพราะนี่คอื สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ 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.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้ มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
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ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ ...

ภาพที่ 2.4 SSRU “SWITCH”
ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (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
ยุทธศาสตร์
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็น
มืออาชีพ
2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

35

จำนวน
เป้า
แผนงาน/
ตัวชี้วัด
ประสงค์
กลยุทธ์
8
33
29

โครงการ/
กิจกรรม
33

9

22

17

19

7

9

8

8

24

64

54

60

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเอตทัคคะที่มอี ัตลักษณ์ (Niche Guru College)
3.2 พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ ฝึกหัด
ครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้ นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจติ วิญญาณในการท้าทายโดยไม่กลัวการล้มเหลว
2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น
เอตทัคคะที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้ เพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) ส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่
ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ
3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทโนโลยีแก่ชุมชน และสังคม
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม ธำรงรักษา สืบสาน
ความเป็นไทย
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
5) เป็นวิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
3.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตี ามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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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 ตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
สื่อสารและ ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่ง
ทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่
สากล
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่
สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ส ู ่ ส ากล หมายถึ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ม ี แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ท ี่
หลากหลาย ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูร้ ับบริการได้อย่าง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
วิท ยาลัย ฯ จะยึด มั่นในค่านิย มหลักสี่ประการในการนำพาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จใน
อนาคต ดังนี้
C (Creativity) & W (Wisdom) : ความคิดสร้างสรรค์และปัญญา
H (Helpful) & H (Happiness) : ช่วยเหลือเกือ้ กูลแก่กัน และความผาสุก
M (Motivation) & I (Integration) & P (Professionalism) : แรงบันดาลใจ บูรณาการ มืออาชีพ
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การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า CHM WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม
การดำเนินการของวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่วิทยาลัย การ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญ ยึดถือ และมีการแสดง
ออกเป็นวิถีชีวติ ของสมาชิกทุกคนในวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่
ทุ ก คนประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ เ ป็ น ประจำวั น กล่ า วคื อ วิ ท ยาลั ย แห่ ง นี ้ ม ี บ รรยากาศที ่ ส ่ ง เสริ ม ความคิด
สร้างสรรค์ ความสุข ความรัก ความช่วยเหลือเกื้อกูล มีแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม และความ
เป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของวิทยาลัยที่ยึดถือ
“ความรูค้ ู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์น้ี
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็น
มืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

ภาพที่ 3.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
39

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ตารางที่ 4.1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์
ของวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพ
เฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผูใ้ ช้
บัณฑิตและสังคม รวมทัง้ ได้งานตรง
ความต้องการของประเทศ

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต
1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผูเ้ รียน
1.1.4 จำนวนผูเ้ รียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ
1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่
จำเป็นในรูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มี
ความสามารถเฉพาะทาง และเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่
สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จำเป็นในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล
1.2.3 ร้อยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัว
หรือพรสวรรค์ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือ
ความสามารถเพิ่มขึ้น (1)

หน่วย
นับ

ปี
2565

ปี
2566

ปี
2567

ปี
2568

ปี
2569

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กำกับดูแล

ร้อยละ

93.00

93.25

93.50

93.75

94.00

96.10

96.15

96.20

96.25

96.30

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนัน
ทา 4.0 (SSRU 4.0)
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ร้อยละ
ร้อยละ

92.50

93.00

93.50

94.00

94.50

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการ
สอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพในการสร้าง
คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา

คน

390

500

500

500

500

ร้อยละ

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การ
ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ร้อยละ

20.00

25

30

35

40

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ท่ตี น
ศึกษา
1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
(Talent) และทักษะอื่นๆ
นอกเหนือจากศาสตร์ท่ตี นศึกษาอยู่
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โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้าน
เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะหรือ
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent)
(A)1

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม

1.2.4 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
ของหน่วยงานไปนาเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.2.6 จำนวนอาจารย์ท่สี ร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย
บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์

ผลงาน

5

5

6

6

7

คน

5

5

6

6

7

คน

5

5

6

6

7

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป

ร้อยละ

25.00

27.00

29.00

31.00

33.00

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่มี ีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทงั้ หมด

ร้อยละ

100

100

100

100

100

1.4.1 จำนวนหลักสูตร Top 10 Thailand (3)

หลักสูตร

1

1

1

1

1

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ

50.00

50.50

50.60

50.60

50.70

1.2.7 จำนวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (2)

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตทัคคะ
และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต (Reskill,
Upskill)

41

1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นำเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้เกิด
ทักษะและความเชี่ยวชาญในศาสตร์
ที่ศึกษา

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือ
ประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน
ระดับชาติหรือนานาชาต

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์
ร่วมกับนักศึกษา (A)2

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

1.2.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไก
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
นักศึกษา
1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ
สาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ
แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
SSRU NEXT

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(A)3

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรของวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับ
ในระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ด้าน Soft Skills และ Critical
thinking

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

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 ให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก
3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)

หลักสูตร

1

1

1

1

1

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชา
ในหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง (A)5

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.4.5 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ

หลักสูตร

5

5

5

5

5

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือ
หลักสูตรนานาชาติ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree
(5)

หลักสูตร

1

1

1

1

1

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree) (A)5

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.4.8 จำนวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน

7

7

7

7

7

โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสำหรับ
ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ (6)

หลักสูตร

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบาง
รายวิชาในหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ด้าน Soft Skills และ Critical
thinking สอดคล้องสถานการณ์
ปัจจุบัน
1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft
Skills และ Critical thinking
1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree) ให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถบริการวิชาการจัดหา
รายได้
1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์
ความรู้ในการพัฒนาทักษะหรือ
วิชาชีพกับศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ให้
สามารถนาไปใช้ในการทางานจริง
ได้
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) นักศึกษา

1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงาน
จริงในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ ให้มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นมืออาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง (A)7

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (A)8

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

คน

30

40

50

60

70

(2) อาจารย์
1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตำแหน่งทาง
วิชาการ) (8)

คน
ร้อยละ

2
35.00

2
37.00

3
39.00

3
41.00

4
43.00

1.5.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คน

1

15

15

20

20

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

72.00

74.00

75.00

76.00

77.00

1.6 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ :
ITA

1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (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
ทิศทางที่กำหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (9)

ร้อยละ

90

100

100

100

100

โครงการกำกับองค์การที่ดี (A)9

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่รองรับการดำเนินการตาม
พันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิด
ความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวย
ความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90

100

100

100

100

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการ
กำกับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการของวิทยาลัยให้มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว
1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิ
ทัศน์ท่เี ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้
พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการ
สอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และ
สิ่งอานวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้ ความรู้
ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
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การบริหารจัดการดัวยระบบ
ดิจิทัล

1.8.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ
มาตรการประหยัดพลังงาน

1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้
โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

ร้อยละ

100

100

100

100

100

หน่วยงาน

1

1

1

1

1
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1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ดำเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน เพื่อให้มีงบประมาณ
สำหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น
1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง หรือการนำโปรแกรม
ซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สำหรับ
การจัดการเรียนการสอน

โครงการประหยัดพลังงาน

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริง
หรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ตี ีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (10)

ร้อยละ

ปี
2565
55.00

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผูส้ ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ท่ยี ื่นจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร หรือนำไปใช้
ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทัง้
นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์
หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ผลงาน

1

1

1

2

2

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมี
การเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ

2

2

2

2

2

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

ปี
2566
55.00

ปี
2567
55.00

ปี
2568
55.00

ปี
2569
55.00
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แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กำกับดูแล

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การนำผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การนำผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาและ
ผูส้ ำเร็จการศึกษาทัง้ ระดับ
ปริญญาเอก และปริญญาโทให้
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(A)10

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูส้ ำเร็จ
การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

ประธานหลักสูตร
ปริญญาโท/รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัย นวัตกรรมและงาน
วิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรทั่วไป
ได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และ
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่
ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่
และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

2.4.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ท่เี ป็นแหล่งให้คำปรึกษา
แก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป

1) จำนวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเข้า
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

คน

150

150

150

150

150

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้น
เกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน

ร้อยละ

60

60.00

60.00

60.00

60.00

2.4.5 จำนวนผูป้ ระกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อยที่ได้รับการ
พัฒนา

ราย

4

4

4

4

4

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการ
สนับสนุนการทำงานวิจัย
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บาท/คน

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และ
ระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม
ภารกิจ

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่
ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ (11)

บาท/คน

2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
(12)

ล้านบาท

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
การถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการ โดยเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับ
ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพ ผูป้ ระกอบการใหม่
และท้องถิ่น
2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการ
วิชาการ โดยเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ให้กับนผู้ประกอบการใหม่และ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดรายย่อย
2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่าย
จากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ
หรือภาคบริการ

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้
ให้กับผู้ประกอบการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดย
อาศัยเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดหารายได้ของหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ
วิชาการ (A)11

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและ
ช่องทางในการระดมทุน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา
(A)12

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ

วารสาร

1

1

1

1

1

2.7.1.1 ยกระดับ
วารสารวิชาการให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพ
วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทัง้ ระบบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการ
บริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน
สอดรับกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ร้อยละ

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

โครงการพัฒนาระบบการบริการ
วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจำที่ทำงานบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและท้องถิ่น

ร้อยละ

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไก
การบริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการ และเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

2.8.3 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วย
พัฒนา

ชุมชน

1

1

1

1

1

ชุด
โครงการ

1

1

1

1

1

2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

47

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรหรือนักวิจัยให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
3.1 วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับวิทยาลัย

3.3 ความมีชื่อเสียงของ
วิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (13)

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี
2565
80.00

ปี
2566
85.00

ปี
2567
90.00

แผนงาน/ กลยุทธ์

ปี
2568
90.00

ปี
2569
95.00

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตาม
แนวทางการจัดอันดับวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(U-Ranking) (A)13

ผู้กำกับดูแล

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
ฯ

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน 14 ตชว.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 10 ตชว.

รองคณบดดีฝ่ายวิจัย ฯ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 8
ตชว.
(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 8
ตชว.

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(5) กำกับและติดตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 1 ตชว.
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี

3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90.00

92.00

94.00

96.00

100.00

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

เรื่อง

2

2

2

2

2
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3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาวิทยาลัยตามภารกิจ
(การผลิตบัณฑิต
การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย และบริการให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
ฯ
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้า
ศึกษาต่อหรือมีการแลกเปลี่ยนใน
สาขาวิชา

3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษา
แลกเปลี่ยน

คน

55

55

55

55

55

3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่
ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยน
ในสาขาวิชา

3.5.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์
แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ

คน

2

2

2

2

2

3.5.1.1 จัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์
ชาวต่างชาติ

โครงการจัดจ้างหรือแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ
ที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

100

100

100

100

100

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับวิทยาลัยและเครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มี
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

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มี
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

3.7 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ตารางที่ 5.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย มีทักษะ
และวิชาชีพเฉพาะทางเป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคม รวมทัง้ ได้งานตรง
ความต้องการของประเทศ

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นใน
รูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มี
ความสามารถเฉพาะทาง
และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่า
เป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์

ร้อยละ

93.00

ร้อยละ

96.10

ร้อยละ

92.50

1.1.4 จำนวนผูเ้ รียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
ของประเทศ
1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

คน

390

ร้อยละ

0.50

ร้อยละ

ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต
1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผูเ้ รียน

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่
สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จำเป็นในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล
1.2.3 ร้อยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัว
หรือพรสวรรค์ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือ
ความสามารถเพิ่มขึ้น (1)

งบประมาณ (บาท)

100

20.00

ผู้กำกับดูแล
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอน
ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะ
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ให้กับนักศึกษา

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา
4.0 (SSRU 4.0)
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ท่ตี นศึกษา

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การ
ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยี
และภาษาต่างประเทศ

-

1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent)
และทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ี
ตนศึกษาอยู่

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะหรือ
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) (A)1

-
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รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
17,708,050.00

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและ
การจัด
การเรียนการสอนด้วย
ระบบดิจิทัล

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตร
เอตทัคคะ และหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ และ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต
(Reskill, Upskill)

1.2.4 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษาของหน่วยงานไปนาเสนอ/ประกวดใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
1.2.6 จำนวนอาจารย์ท่สี ร้างนักศึกษาที่มี
ผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์
หรือสิ่งประดิษฐ์

ผลงาน

1.2.7 จำนวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (2)

คน

5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป

ร้อยละ

25.00

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่มี ีการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทงั้ หมด

ร้อยละ

1.4.1 จำนวนหลักสูตร Top 10 Thailand (3)

หลักสูตร

1

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ร้อยละ

50.00

1.4.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตรง
ตามความต้องการของประเทศ (4)

หลักสูตร

คน

5

5

100

1

1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นำเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
ในระดับชาติและนานาชาติ
1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมสร้างผลงาน ให้เกิดทักษะและความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ท่ศี ึกษา

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือประกวด
ผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติ
หรือนานาชาต
โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับ
นักศึกษา (A)2

-

-

-

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

-

1.2.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ
อาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU
NEXT

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา
เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ของวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)3

-

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

-

1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ด้าน Soft Skills และ Critical thinking
สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
(A)4
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-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

1.4.4 จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบาง
รายวิชา ให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ
จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)

หลักสูตร

1.4.5 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ

หลักสูตร

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร NonDegree (5)
1.4.8 จำนวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (6)

1

1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน
หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skills
และ Critical thinking สอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบัน

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน
หลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(A)5

5

1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน
Soft Skills และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือ
หลักสูตรนานาชาติ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

หลักสูตร

1

1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (NonDegree) ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ
บริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (NonDegree) (A)5

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

คน

7

โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสำหรับศิษย์
เก่าและบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

1.00

1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์
ความรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพ
กับศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ให้สามารถนา
ไปใช้ในการทางานจริงได้
1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง
1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (A)8

1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการ
เรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ (7)

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้
ความรู้ ทักษะและทัศนคติใน

(1) นักศึกษา

คน

30

(2) อาจารย์

คน

2

ร้อยละ

35.00

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตำแหน่ง
ทางวิชาการ) (8)
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-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับ
เครือข่าย (A)6

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
จริง (A)7

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

การปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้า
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คน

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

1.6 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ร้อยละ

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้
และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยตาม
ทิศทางที่กำหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (9)

ร้อยละ

1.8 วิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่รองรับ
การดำเนินการตามพันธกิจ
ได้อย่างครบถ้วนและเกิด
ความประหยัดงบประมาณ
รวมถึงมีการบริหารจัดการ
ดัวยระบบดิจิทัล

1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและ
สิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

1.8.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ
มาตรการประหยัดพลังงาน

ร้อยละ

1.8.4 จำนวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือ
ใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

หน่วยงาน

1

72.00
100

90

90

100

1

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

-

-

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร

45,000.00

-

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส

-

-

รองคณบดีฝาย
บริหาร

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการ
กำกับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการกำกับองค์การที่ดี (A)9
7,727,600.00

-

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนและภารกิจ
อื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

-

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้
มีงบประมาณสำหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง หรือการนำโปรแกรม
ซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สำหรับการ
จัดการเรียนการสอน

โครงการประหยัดพลังงาน
-

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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-

-

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริงหรือ
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

2.2 ผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่
ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร หรือนำไปใช้
ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้
รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การ
เรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีการ
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ตี ีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (10)

ร้อยละ

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผูส้ ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ

2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย
หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน

ผลงาน

2.3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กำกับดูแล

ปี 2565
55.00

50.00

1

2

ภาคปกติ
2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาและผูส้ ำเร็จการศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาเอก และปริญญาโทให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานวิจัย งานนวัตกรรม
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ (A)10

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์
ของวิทยาลัยให้กับประชาคมและ
บุคลากรทั่วไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

54

-

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูส้ ำเร็จ
การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการ
พัฒนาชุมชน

ภาคพิเศษ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

-

-

-

-

-

-

-

ประธาน
หลักสูตร
ปริญญาโท/
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ และบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ
ใหม่ และท้องถิ่นให้มคี วาม
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตาม
ศาสตร์พระราชา

2.4.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ท่เี ป็นแหล่งให้
คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป
1) จำนวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเข้า
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้น
เกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้
ครัวเรือน

2.4.5 จำนวนผูป้ ระกอบการใหม่และ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดราย
ย่อยที่ได้รับการพัฒนา

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนใน
การสนับสนุนการทำงาน
วิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์
2.6 วิทยาลัยสามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
และระดมทุน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจ

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

คน

150

ร้อยละ

60

ราย

4

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บาท/คน

25,000

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่
ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ (11)

บาท/คน

25,000

2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (12)

ล้านบาท

2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ

วารสาร

0.5

1

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผูป้ ระกอบการใหม่และ
ท้องถิ่น
2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดรายย่อย

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา
แหล่งทุนงานวิจัย
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค
อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัย
เครือข่าย

-

-

2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา
รายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ
2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางใน
การระดมทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
(A)11

-

-

-

-

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่
มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ
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-

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับ
ผูป้ ระกอบการ

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

-

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

-

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)12

252,000.00

-

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการ
บริการวิชาการ ที่ได้
มาตรฐาน สอดรับกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูร
ณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ร้อยละ

95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจำที่ทำงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ร้อยละ

91.00

2.8.3 จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วย
พัฒนา

ชุมชน

1

2.9.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ชุด
โครงการ

1

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือ
นักวิจัยให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
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-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565
3.1 วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (13)

ร้อยละ

80.00

ผู้กำกับดูแล
ภาคปกติ

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงาน
ตามแนวทางการจัดอันดับ
วิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
(A)13

ภาคพิเศษ

-

รองคณบดีฝ่าย
แผนงาน ฯ

-

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน 14 ตชว.
(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 17 ตชว.
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 8
ตชว.
(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 8
ตชว.

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย

3.3 ความมีชื่อเสียงของ
วิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

(5) กำกับและติดตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 1 ตชว.
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี

ร้อยละ

ร้อยละ

90.00

85.00

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่าย
และท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาวิทยาลัยตามภารกิจ
(การผลิตบัณฑิต
การวิจัย บริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลาย และบริการให้ตรง
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โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
ท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย

-

-

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
400,000.00

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดดี
ฝ่ายวิจัย ฯ
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่าย
แผนงาน ฯ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

3.3.2 จำนวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษา
แลกเปลี่ยน

เรื่อง

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่
ปฏิบัติงานหรือมีการ
แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา

3.5.1 จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์
แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ

คน

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดา
เนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายใน
ประเทศและท้องถิ่น

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ
ต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มี
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่
มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (14)

ร้อยละ

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติ
เข้าศึกษาต่อหรือมีการ
แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา

3.7 มหาวิทยาลัยมีการดา
เนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ

คน

2
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2

100

80.00

80.00

ตามกลุ่มเป้าหมายทัง้ ในระดับชาติ
และนานาชาติ
3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาชาวต่างชาติ

-

-

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ

3.5.1.1 จัดจ้างหรือแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างชาติ

โครงการจัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์
ชาวต่างชาติ

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ
วิทยาลัยและเครือข่าย
3.6.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความ
ร่วมมือภายในประเทศ

-

-

3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ (A)14

-

-
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รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และ
ศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
6.1 วัตถุประสงค์ของการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องให้
ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
6.1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ในเรื่องแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย
6.1.2 เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.3 เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
6.2 เป้าหมาย
6.2.1 ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ มีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569) และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
6.2.2 มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติท ี่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำ
แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
6.2.3 กำหนดตัวชีว้ ัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
6.3 แนวทางการดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทางการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569) ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
6.3.1 เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) เพื่อให้มคี วาม
พร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดแนวทาง ดังนี้
1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ
ภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของ
ตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569)
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2) ผลัก ดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุ คลากรให้สอดคล้ อ งกั บ
แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก
3) ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการร่วมจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย นานาชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้
4) ให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว ทั้ง
องค์กร และเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การประเมินผลงาน
5) ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุก
เร้ า และขั บ เคลื ่ อนงานตามแผนยุท ธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.3.2 พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา
การ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
1) สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
การพัฒนาโดยมีแผนปฏิบัติการย่อย จำนวน 17 แผนปฏิบัติการย่อย ดังนี้
แผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นการขั บ เคลื ่ อ นความสั ม พั น ธ์ ร อ ง ค ณ บ ด ี ฝ ่ า ย ก ิ จ ก า ร น ั ก ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ ร อ ง ค ณ บ ด ี ฝ ่ า ย ก ิ จ ก า ร น ั ก ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด้ า นการปรั บ ปรุ ง ภู ม ิ ท ั ศ น์ แ ละ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนพัฒนาบุคคล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แผนการจัดการความรู้
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แผนปฏิบ ัติก ารด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริต

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน ฯ
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน ฯ
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2) กำหนดขัน้ ตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่
การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผปู้ ฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิก์ ับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน
3) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
6.3.3 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการ
ทำงานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความรูส้ ึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติ
ในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์ก รร่วมกัน และไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จจึงประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้
1) ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร
ทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2) ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการ
ดำเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) การถ่ายทอดแผนยุท ธศาสตร์ไ ปสาขาวิช าและระดับ บุค คลในการขับ เคลื่อ นแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
4) การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ในการขั บ เคลื ่ อ น
แผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5) การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ
6.4 การติดตามและประเมินผล
จากการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการแล้ว ฝ่ายแผนงานฯได้วางระบบวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับ
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ต่างๆ และกำหนดการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
ผลกระทบที่เกิดขึน้ อันจะช่วยให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไข การติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และ
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆตามพันธกิจของวิทยาลัย รวม 17 แผน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงาน ไว้ดังนี้
6.4.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (25652569) 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) การติด ตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุท ธศาสตร์
พร้อมทั้งสรุปบทเรีย นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ใ นการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2) การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยการจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า
และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุ กระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ รวมถึงการจัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3) การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4) การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการกำหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
5) มีก ลไกเชื่อมโยงการประเมิน ผลงานรายบุคคลกับ ผลงานในระดับ สาขาวิ ช า เพื่อ
เชื่อมโยงกับผลงานในระดับวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล
6.4.3 เพื่อประเมินปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ
ระยะ 5 ปี (2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
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คำสั่ง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๗๒ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 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 และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย การจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงต้องมีการ
ดำเนินการทบทวนเป้าประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ กับมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย การจัดการอุตสหกรรมบริการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการย่อยดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
๑. ผศ. ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
ประธานกรรมการ
๒. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
กรรมการ
๔. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
กรรมการ
๕. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
กรรมการ
๖. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
กรรมการ
๗. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานแผน
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงาน
๓. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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คณะกรรมการดำเนินงาน
๑. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๖๖๙) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. รศ. ทัศนีย์ 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 เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๑๑. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๑๒. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๑๓. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
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
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
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๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เครือข่าย
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
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๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๖. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
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. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๐. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๑. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
๑. รศ.ทัศนีย์ 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
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๙. คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๔. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๖. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๗. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๓. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๓. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๔. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๖. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการ
๗. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ ง
กรรมการ
๘. นายเมธาวัฒน์ แสงใส
กรรมการและเลขานุการ
๙. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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๑๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์นตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๐. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๑๑. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๑๓. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๑๔. นายภัทราวธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๑๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการ
๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๓. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๕. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรรมการ
๖. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ ง
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
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. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๖. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๗. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
๑. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวนิชย์
กรรมการ
๓. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๔. นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศิษย์
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายมานิต ศรีวัง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๘. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์วทิ ยาลัย ฯ
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
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๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๑๙. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิชชาภา โหลสกุล
กรรมการ
๓. นายเอกชัย ด้วงเอีย้ ง
กรรมการ
๔. นายเมธาวัฒน์ แสงใส
กรรมการ
๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินจิ
กรรมการ
๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการ
๔. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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 ให้มีประสิทธิภาพ
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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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มสี ่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
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