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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

สารบัญ 
 

 

     เรื่อง  หน้า 
ส่วนที ่1 บทนำ  
 1.1 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 1 
 1.2 โครงสร้างวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 2 
 1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 
 1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 4 
  1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน  
  1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา  
  1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  
  1.4.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต  
  1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย  
  1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
  1.4.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
  1.4.8 ข้อมูลบุคลากร  
 1.5 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
8 

ส่วนที ่2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 12 
  2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)  
  2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)  
 2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 12 
  2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S)  
  2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W)  
  2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O)  
  2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T)  
 2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 16 
  2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการในปัจจุบัน  
  2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว  
 2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 18 
ส่วนที ่3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 24 
 3.2 พันธกิจ (Mission)     24 
 3.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 24 
 3.4 เสาหลัก (Pillar) 24 
 3.5 วัฒนธรรม (Culture) 25 



 

     เรื่อง  หน้า 
 3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 25 
 3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 25 
 3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 25 
 3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 26 
 3.10 แผนท่ียุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 

2570 
27 

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 28 
ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม

บริการ 
32 

ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 36 
 
ภาคผนวก 

 

 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 

 

 2 ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  
 3 ประมวลภาพกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 

 4 รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัย        
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 

 
 



1 | P a g e  
 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วกอ.) มีชื่อภาษาอังกฤษ “College of Hospitality Industry 

Management”(CHM.) เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 จากนโยบายการนำหลักสูตรในศาสตร์เดียวกันให้อยู่ในสังกัดเดียวกัน จึงยุบเลิกวิทยาลัยนานาชาติและนำ
หลักสูตรนานาชาติทั้งหมดจำนวน 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ระหว่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 
และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ควบรวมกับหลักสูตรภาษาไทย สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  2 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย    ราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยนอร์มอ
ลยูนนาน เปิดสอนนักศึกษาชาวจีนแบบ Joint Venture 2+2 Bachelor's Degree Program โดยให้ดำเนินการ
อยู่ที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติเดิม วิทยาเขตนครปฐม นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการจึงดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการบูรณาการบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 
         วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน
ทั้งสิ้น 4 หลักสูตร 8 สาขาวิชา จำแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี  3 หลักสูตร 7 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ดังนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

หลักสูตรนานาชาติ 
 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต -สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่าง 
                                           ประเทศ 
 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต -สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
                                        -สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
                                        -สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
 3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   -สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
                                          (หลักสูตร 2 ภาษา) 

- 5 
1 
 
3 
 
 
1 

5 
1 
 
3 
 
 
1 

หลักสูตรภาษาไทย 
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต -สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
                                         ท่องเที่ยวและบริการ 
                                       -สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ 
                                         ที่พัก 
2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -สาขาวิชาการจัดการ 
                                               ท่องเที่ยวและบริการ 

  
2 
 
 
 
 
1 

 
2 
 
 
 
 
1 

รวมทั้งสิ้น  7 7 
 

1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 
หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 
หลักสูตรนานาชาติ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ 53 52 25 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน 293 255 133 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 28 23 19 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 44 36 25 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา - 20 - 
หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 936 749 623 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่ีพัก 660 576 508 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 15 22 31 

รวมทั้งสิ้น 2,029 1,733 1,364 
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1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
จำนวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

   
หลักสูตรนานาชาติ  
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัระหว่างประเทศ 25 41 45 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 150 170 200 
สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยว 12 31 29 
สาขาวิชาการจดัการโรงแรม 18 14 23 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 0 0 0 
หลักสูตรภาษาไทย  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 325 340 256 
สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทีพ่ัก 154 179 138 

 
1.4.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 
การมีงานทำ 91.37 93.29 76.37 
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ.    
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต    

 
 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 
จำนวน 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ผลงาน นำไปใช้ ผลงาน นำไปใช้ ผลงาน นำไปใช้ 
หลักสูตรนานาชาติ       
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัระหว่างประเทศ 4 4 3 3 6 6 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 8 8 4 4 6 6 
สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยว 3 3 8 8 7 7 
สาขาวิชาการจดัการโรงแรม 3 3 3 3 1 1 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 9 9 10 10 2 2 
หลักสูตรภาษาไทย       
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ 

- - - - 12 12 

สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทีพ่ัก - - - - 9 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 | P a g e  
 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

หลักสูตรนานาชาติ    
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัระหว่างประเทศ - - - 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 1 1 1 
สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยว - - - 
สาขาวิชาการจดัการโรงแรม - - - 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) - - - 
หลักสูตรภาษาไทย    
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 1 1 1 
สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทีพ่ัก - - - 
สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวและบริการ - - - 

 

1.4.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

หลักสูตรนานาชาติ    
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัระหว่างประเทศ - - - 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน - - - 
สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยว - - - 
สาขาวิชาการจดัการโรงแรม 1 1 1 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) - - - 
หลักสูตรภาษาไทย    
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ - - - 
สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทีพ่ัก 1 1 1 
สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวและบริการ - - - 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 5 1 - 6 5 1 - 6 4 1 1 6 
ฝ่ายบริการการศึกษา 3 - - 3 3 - - 3 4 - - 4 
ฝ่ายคลังและพสัด ุ 3 - - 3 3 - - 3 1 2 - 3 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2 - - 2 1 - - 1 2 - - 2 
ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

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

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

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

รวมทั้งสิ้น 17 2 - 19 15 2 - 17 16 4 - 20 
 

สายวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
หลักสูตรนานาชาติ             
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัระหว่างประเทศ 5 2 - 7 5 1 - 6 5 1 1 7 
สาขาวิชาธุรกิจการบิน 5 - - 5 5 - - 5 9 1 - 10 
สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยว 4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 
สาขาวิชาการจดัการโรงแรม 13 - - 13 9 1 - 10 4 - - 4 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 
หลักสูตรภาษาไทย             
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ 

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

สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและทีพ่ัก 7 1 - 8 7 1 - 8 7 1 - 8 
สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยวและบริการ 4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 
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1.5 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

การวางแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการอยู่บนพื้นฐานของกรอบการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ (Strategic Framework) กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งสรุปเป็นแผนงาน
สำคัญ 23 แผนงาน นโยบายรัฐบาย Thailand 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ 
โดยมีกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามสมการ ดังนี้ 

𝑋 + 𝑌 = 𝑍 

โดยที่  
 X = ของเดิมมีอะไร ได้แก่ งาน Routine ตามอาณัติ ภารกิจ และพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการฯ 
 Y = จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง การดำเนินงาน
ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการฯ จำเป็นต้องจัดให้มีงานยุทธศาสตร์ (Strategy) ที่มุ่งตอบสนองความท้าทาย 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ 
 Z = สิ่งหรือผลที่อยากจะได้ ได้แก่ เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ (Vision Target) 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามรูปภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1  วิสัยทัศน์ : จุดหมายปลายทางระยะยาว 
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ ซึ่งมี
ขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ดังแสดงตามภาพท่ี 1.2 

 

 
ภาพที่ 1.2   ขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 

          นอกจากนี้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
กลไกการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามช่วงระยะเวลาของการพัฒนาของประเทศ และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมาก  และเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี ทีก่ำหนดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี ออกเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 5 ปี ดังนี้  

ช่วงที่ 1 SSRU2020 (พ.ศ. 2560-2564)“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”(Smart Archetype University 
of the Society) มีความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
มีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   

ช่วงที่ 2 SSRU2025 (พ.ศ. 2565-2569) “มหาวิทยาลัยเอตะทัคคะที่มีอัตลักษณ์” (Niche Guru University) มี
ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ มีสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย  

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”   
          ดังนั้นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการจึงเป็นการดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี ช่วงที่ 2  SSRU 2025 (พ.ศ. 2565-2569) “ มหาวิทยาลัยเอ
ตะทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)” และเป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ปีที ่ 2 ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  ที่มีการดำเนินงานเริ ่มจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2569-2570) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และคณะกรรมการฯ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ตั้งแต่ เมษายน ถึง 
กันยายน 2565 โดยแบ่งกระบวนการดำเนินงานเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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         ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนและวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)  
               วัตถุประสงค์ : เพ่ือกำหนดข้อมูลทีจ่ะใช้ในการวิเคราะห์สำหรบัการวางแผนยุทธศาสตร ์
               วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการในระหว่าง เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

 2) คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (ใช้รูปแบบแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติเดิม) กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศึกษาแนวทางการดำเนินงานและข้อมูลการดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย ศึกษา
ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่คาดว่ามีผลกระทบต่อวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  

3) กำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสหกรรมบริการ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม  รวบรวมประเด็นปัจจัยที่เป็นจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับร่วมคัดเลือกประเด็นที่คาด
ว่าจะมีผลกระทบต่อวิทยาลัย ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566–2570) วิทยากรนำเสนอกระบวนการ
กระบวนการทบทวนและวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2565 เพ่ือให้คะแนนความสำคัญของประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบ และนำ
ผลไปวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

4) ที่ประชุมร่วมกันประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566–2570) มากที่สุด 10 อันดับแรก  

5) ดำเนินการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) โดยใช้โปรแกรมช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566–2570)  
          ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์  จุดประสงค์  พันธกิจ ภารกิจหลักของวิทยาลัย 
     วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

1) คณะกรรมการฯ สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารของวิทยาลัยในการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ 
จุดประสงค์ พันธกิจภารกิจหลัก ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทาง
ยุทธศาสตร์ และเพ่ือตอบยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2) ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ กำหนดนโยบายการบริหารงานช่วงแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570)  

 3) คณะกรรมการฯ กำหนดความท้าทายทางกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570)  
         ขั้นตอนที่ 3 การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

     วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
นโยบายการบริหาร ความท้าทายทางกลยุทธ์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการที่ทบทวนใหม่ และพิจารณา
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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   วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน  2565 ดังนี้ 
1) คณะกรรมการฯ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดโดยการวิเคราะห์ปัจจัย

เชิงยุทธศาสตร์ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)  
2) เสนอผู้บริหารวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาปรับแก้และ/หรือให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
3) คณะกรรมการฯ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 

          ขั้นตอนที่ 4 การแปลงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
     วัตถุประสงค์ : เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ 
      วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการในระหว่างเดือนกันยายน 2565 ดังนี้ 

1) รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพกำหนดโครงการ/กิจกรรมหลัก ของ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2) รองคณบดีฝ่ายแผนฯและฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพจัดความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมหลัก 
และกำหนดสัดส่วนวงเงินงบประมาณและผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

3) รองคณบดีฝ่ายแผนฯ และฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติ
การด้านต่างๆ ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

          ขั้นตอนที่ 5 กำหนดโครงการ/กิจกรรม การเขียนโครงการ และวางแผนบริหารโครงการ 
     วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำหรับใช้เป็นแนว

ปฏิบัติสำหรับทุกหน่วยงานในวิทยาลัย ให้สอดรับประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและเวลา โดยการกำหนดโครงการแบบ
เหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning) และการจัดประชุมเพื่อการเรียนรู้การเขียนโครงการ การนำ
แผนไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

     วิธีการดำเนินการ : ดำเนินการในระหว่าง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 ดังนี้ 
                  1) ประชุมสาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ และให้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาร่วมด้วย 
  2) จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามข้อจำกัดของงบประมาณ  
  3) ฝ่ายแผนงานฯจัดประชุมฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิชาเพ่ือการเรียนรู้
การเขียนโครงการ  
  4) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  
  5) รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯและฝ่ายแผนงานฯ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการตามไตรมาสและ
ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร์  
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 
การทบทวนและวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มี

แนวทางการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Approach) เพื่อให้ได้องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ตามกรอบเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยอาศัยการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ  ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ใช้หลักการและแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยสองด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งเป็นมุมมองจากในสู่นอก (Inside Out) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
ซึ่งเป็นมุมมองจากนอกสู่ใน (Outside In) ซึ่งเป็นการทบทวนแผนแบบ 4.0 ด้วยนวัตกรรมที่อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ และช่วยสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้ได้องค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิควิธี
วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ดังนี ้

2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
           การวิเคราะห์องค์กรเพื่อค้นหาสมรรถนะและศักยภาพขององค์กร เป็นการระบุจุดแข็ง (Strengths) 

และจุดอ่อน (Weaknesses) ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตาม
หลักการ 7–S Model ของ McKinsey , VRIO (Value, Rareness, Imitation, Organization) และอาศัยข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แผนต่าง ๆ รายงานผลการประเมินองค์กร เป็นต้น  

2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)  
               การวิเคราะห์องค์การสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุ

สถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดย
อาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTEL Model  

2.2 ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจะได้ผล 4 ด้าน แบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อม
ภายใน 2 ด้าน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมภายนอก 2 ด้าน ได้แก่ โอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกว่า SWOT ซึ่งสามารถนำมากำหนดประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยประมวลผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 4-6 
พฤษภาคม 2565 สรุปประเด็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 14 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 01 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ทำเลดี มีภูมิทัศน์ดี 
 02 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีหลักสูตรการสอนในสาขาที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

หรือ S-Curve ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นหลักสูตรนานาชาติ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

 03 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการจัดการมีความโดดเด่นในหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจการบิน ธุรกิจ
การท่องเที่ยว และการโรงแรม เพราะเป็นสาขาที่สามารถหางานหาเงินง่าย และยังสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่ผู้เรียนมัก
เลือกเรียนในสาขาที่เรียนง่ายไม่มีการคำนวณมาก ยังเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของประเทศอีกด้วยและเป็นสาขาที่เป็น
หลักสูตรนานาชาติได้ 
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 04 ฐานเดิมของการเป็นวิทยาลัยนานาชาติที่มีหลักสูตรนานาชาติ ( International Program) เปิดสอน
อยู่หลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ การจัดการท่องเที่ ยว การจัดการโรงแรม เป็นต้น จึง
อาจถือได้ว่า “หลักสูตรนานาชาติ” เป็นจุดเด่นของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสที่
จะเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ (โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน) มาศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษามากข้ึนในอนาคต 

 05 สาขาวิชาชีพที่มีอยู่ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัย 
 06 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 
 08 บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีคุณภาพ ทุ่มเท สามัคคี 
 09 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 
 10 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 11 อาจารย์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิและตำแหน่งทาง

วิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 12 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความ

เข้มแข็งในกับชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชอบ
ของชุมชน และมีอาจารย์ที่ทำงานบริการทางวิชาการมากข้ึน 

 13 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 14 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีการปรับการเรียนการสอน การทำงานเน้นการ online ทัน
ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 19 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 15 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ยังขาดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงใน

สาขานั้น ๆ ควรสรรหาเพิ่ม และพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในด้านการสอน โดยเฉพาะธุรกิจการบินยังต้องเป็นหลักสูตร
นานาชาติ 

 16 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับหลักสูตร เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และควร
เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสำหรับการ Reskill และUpskill โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ที่สามารถรับนักศึกษา
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เช่น หลักสูตรที่มี course เรียนฟรีก่อนแล้วจึงเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาต่อไป หรือการขาย 
course เพ่ือรับประกาศนียบัตรเฉพาะเรื่อง 

 17 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีนักศึกษาน้อย อาจทำให้ไม่เกิดจุดคุ้มทุนในการจัดการเรียน
การสอน 

 18 การสร้างจุดเน้นของหลักสูตร และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการยังต้องได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น 

 19 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่ตามนโยบายควบรวมหน่วยงานที่ มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันเมื่อเดือนธันวาคม 2563 จึงอาจยังมองไม่เห็นความโดด
เด่นในเรื่องใดเป็นพิเศษ ต้องบูรณาการหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมองค์การแตกต่างกันให้ผสมผสานทัศนคติ ความเป็น unity 
เป็นต้น 

 20 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานเดิมต้องได้รับการพัฒนาให้ร่วมมือกัน
นำพาวิทยาลัยการจัดการอุตสากรรมบริการให้มีความอยู่รอด (survive) มั่นคง (secure/firm) และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(sustainable development) ต่อไปในระยะยาว 
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 21 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับการใช้การตลาด พัฒนากลไกการสร้างภาพลักษณ์
และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย ใหมีผู้สมัครเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งท่ีเป็นนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งเป็นที่รู ้จักของเครือข่ายต่างๆ ที่จะมีส่วนสำคัญในการร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่
ตลาดแรงงาน 

 22 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนและการรับ
สมัครนักศึกษา 

 23 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ต้องหากลยุทธ์ให้นักศึกษาเรียนจบแล้วมีงานทำ 
 24 สถานที่ตั้งของวิทยาลัยตั้งอยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางมาเรียน จำนวน

นักศึกษาที่เลือกเรียน ณ ห้องเรียนกรุงเทพฯ มีมากกว่านักศึกษาที่เลือกเรียน ณ วิทยาเขตนครปฐม 
 25 การปรับเปลี่ยนชื่อของวิทยาลัยมีผลทำให้การรับรู้ และความน่าเชื่อถือในความเป็นนานาชาติลดลง 

ขาดชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 26 วิทยาลัยขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องการตลาด ไม่สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุกเป้าหมาย 

เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก/อาชีวศึกษา และขาดการติดตามเด็กนักเรียนที่มีความสนใจและสมัครเข้าเรียน 
 27 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการขาดความพร้อมในการรับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
 28 ระบบสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูลในระบบของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการยังไม่มี

เพียงพอ และไม่เชื่อมโยงกัน 
 29 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
 30 ระบบการประเมินบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการยังไม่เป็นแบบ 360 องศา ไม่

ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในหลากหลายมิติ 
 31 การบริหารการงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีขีดจำกัด ทำให้การพัฒนา

ล่าช้า 
 32 ศาสตร์ที่ล้าสมัยไม่ได้รับความสนใจต้องนำออกไป และนำสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีโควิดเข้ามา 

เช่น ออนไลน์ และสร้าง gimmick ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์หรือหนุนเรา 
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 12 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 33 สถานการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก มีผลให้บุคลากรต้องการพัฒนาความพร้อมใน
เรื่องการสื่อสารภาษาต่างประเทศและสมรรถนะด้านดิจิทัล เพื่อรองรับกลุ่มท่องเที่ยวรายได้ดี ซึ่งจะต้องพัฒนาหลักสูตร
ให้เป็น interdisciplinary มุ่งทำความร่วมมือกับสถานศึกษาและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ 

 34 การเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในประเทศเป็นไปในทิศทางที่ผ่อนปรนมากขึ้น 
ทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีในการทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่
จะตัดสินใจเข้ามาสมัครเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยมากขึ้น 

 35 การที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospitality Industry) จัดอยู่ในกลุ่ม 10 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่เป็นจุดเน้นของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถเจริญเติบโตในทุกรูปแบบ 
เอื้อให้วิทยาลัยสามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยได้อีก
ทางหนึ่งด้วย 

 36 สถานการณ์โควิด19 ส่งผลเป็นโอกาสให้องค์การ/บุคลากร ต้องปรับตัวเองให้อยู่รอดและสามารถ
พัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 

 37 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เอ้ืออำนวยต่อการบริหาร และส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 38 รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้นเป็นการสร้างโอกาสกับผู้ด้อยโอกาส

มากขึ้น 
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 39 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู ้เช ิงวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย 

 40 รัฐสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจและแรงงานให้สอดคล้องกับเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่  ทั้งการ
สนับสนุนด้านเงินทุน การปรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และการ Up-skilled Reskilled แรงงาน เป็นต้น 

 41 โครงการ Amazing Thailand Metaverse (https://www.amazingthailandmetaverse.com/) 
ของรัฐ นำไปสู่การต่อยอดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ที่จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่อาศัยความรู้ 
ทักษะและเครื่องมือใหม่ ๆ 

 42 การระบาดของโควิดถือเป็นการ Set zero ภาคการท่องเที่ยวไทย การฟื้นตัวในระยะถัดไป อาศัย
ทางเดินใหม่เพ่ือให้ภาคการท่องเที่ยวไทยกลับมาเติบโตได้ในฟ้าหลังฝนที่สดใสกว่าในอดีต เป็นโอกาสให้วิทยาลัยมีส่วนใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่การท่องเที่ยวไทย 

 43 นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับชุมชน หมู่บ้าน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 44 ภาคสังคมและธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น 
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) 14 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 45 มีสถานศึกษาจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีการเปิดหลักสูตรเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ทำ
ให้เกิดการแข่งขัน 

 46 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดน้อยลง ทำให้เกิดการแย่งชิง และมีการใช้ระบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่จูงใจ 

 47 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีตกต่ำ ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งเข้า
เรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานที่เรียน 

 48 ในปัจจุบันภาคการบริการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้นักศึกษามีความกังวลใน
การเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน 

 49 ผู้เรียนมีความไม่มั ่นใจในสาขาวิชาที่เปิดสอน และอนาคตของอาชีพในการมีงานทำหลังจากจบ
การศึกษา 

 50 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั่วโลกที่ยืดเยื้อ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการ
พัฒนาความเข้มแข็งของวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แม้ว่าสถานการณ์ของการระบาดจะเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่มีแนวโน้ม
ที่ชัดเจนว่าจะลดระดับความรุนแรงของโรคเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซา
เป็นอย่างมากในช่วงเวลาของการแพร่ระบาด ทำให้ส่งผลต่อฐานะทางการเงินของผู้ปกครองนักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้า
ศึกษาต่อ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลักสูตรภาษาไทย 

 51 ทัศนคติ ความคิดของผู้เรียน ให้ความสำคัญต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาน้อยลง 
 52 แนวโน้มอัตราการเกิดลดลง และความก้าวหน้าด้านสาธารณสุข ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้น เป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้สัดส่วน
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนเทียบกับผู้สูงอายุ มีแนวโน้มลดลง 

 53 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 54 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำไว้ในที่เดียวกัน โดยที่ผู้เรียน

สามารถเลือกรายวิชาได้ด้วยตนเอง 
 55 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทาง

กับหลักสูตรที่หลากหลาย แต่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 

https://www.amazingthailandmetaverse.com/
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 56 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาที่เรียนเก่ง มักเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดน้อยกว่า 

 57 การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาของระบบอุดมศึกษาไทย ทำให้มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

 58 ผู้เรียนสนใจเรียนในสิ่งที่วิทยาลัยไม่มี 

2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการในปัจจุบัน 
  จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ทั้งที่

เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในทุก ๆ ประเด็น นำมาให้น้ำหนักความสำคัญว่าประเด็นใดมีความสำคัญมาก
ที่สุดตามลำดับ 
     ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ตกอยู่ในตำแหน่ง “ถอย” 
โดยมีสัดส่วน SO:WT = 0.44: 1.00 ดังแสดงได้ในรูปภาพที่ 2.1 เพื่อปรับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่
ได้เปรียบในอนาคต อาศัย “ตัวแบบการจัดทำยุทธศาสตร์ ABC” ดังแสดงในรูปภาพที่ 2.2 จึงต้องกำหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้วยการ “กำจัดจุดอ่อน” และการ “พลิกอุปสรรคเป็นโอกาส” หรือ “พลิกวิกฤต” ทำให้สามารถสร้าง
ยุทธศาสตร์เชิงรุก และสร้างความได้เปรียบต่อไป 

 
ภาพที่ 2.1 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 

ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ ในปัจจุบัน
Google
Ranking

1 (3.88%)34การท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ (Tourism and Hospitality Industry) จัดอยู่ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศทีเ่ป็นจุดเนน้ของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนบัสนนุให้สามารถเจริญเติบโตในทกุรูปแบบ เอ้ือให้วิทยาลัยสามารถน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมคัรเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย121      
2 (1.70%)41การระบาดของโควิดถือเป็นการ Set zero ภาคการท่องเท่ียวไทย การฟ้ืนตัวในระยะถัดไป อาศัยทางเดินใหมเ่พ่ือให้ภาคการทอ่งเท่ียวไทยกลับมาเติบโตได้ในฟ้าหลังฝนทีส่ดใสกว่าในอดีต เป็นโอกาสให้วิทยาลัยมส่ีวนในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม ่ๆ ให้แก่การทอ่งเทีย่วไทย53       

 3 (1.51%)33การเร่ิมฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการในประเทศเป็นไปในทิศทางท่ีผ่อนปรนมากข้ึน ท าให้เร่ิมมนีกัท่องเท่ียวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีในก่ารท าให้เกิดความเชื่อมัน่ต่อผู้ทีจ่ะตัดสินใจเข้ามาสมคัรเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยมากข้ึน47       

 รวม 356       
รวม % 11.43   

1 (5.62%)24สถานท่ีต้ังของวิทยาลัยต้ังอยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไมส่ะดวกต่อการเดินทางมาเรียน จ านวนนกัศึกษาท่ีเลือกเรียน ณ ห้องเรียนกรุงเทพฯ มมีากกว่านกัศึกษาท่ีเลือกเรียน ณ วิทยาเขตนครปฐม175      ชื่อ: 1 (6.13%)02วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมหีลักสูตรการสอนในสาขาทีเ่ป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมดิจิทลั ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นหลักสูตรนานาชาติ ตอบอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน191      

2 (4.43%)18การสร้างจุดเนน้ของหลักสูตร และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการยังต้องได้รับการพัฒนาให้มากข้ึน138      2 (3.76%)05สาขาวิชาชีพท่ีมอียู่ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถอยู่ได้ทุกยุคทุกสมยั117      
3 (4.11%)21วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับการใช้การตลาด พัฒนากลไกการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเป้าหมาย ใหมผู้ีสมคัรเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยมากข้ึน ทัง้ทีเ่ป็นนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติรวมทัง้เป็นทีรู้่จักของเครือข่ายต่างๆ ทีจ่ะมส่ีวนส าคัญในการร่วมผลิตบัณฑิตทีม่คุีณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน128      3 (3.31%)03วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการจัดการมคีวามโดดเด่นในหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการทอ่งเทีย่ว และการโรงแรม เพราะเป็นสาขาทีส่ามารถหางานหาเงินง่าย และยังสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันทีผู้่เรียนมกัเลือกเรียนในสาขาทีเ่รียนง่ายไมม่กีารค านวณมาก ยังเป็นอุตสาหกรรมทีโ่ดดเด่นของประเทศอีกด้วยและเป็นสาขาทีเ่ป็นหลักสูตรนานาชาติได้103      

รวม 1,174 จ ำนวนผู้ประเมิน= 57    รวม 942
รวม % 37.69   รวม % 30.24   

ลั 1 (4.49%)44มสีถานศึกษาจ านวนมากท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมกีารเปิดหลักสูตรเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ท าให้เกิดการแข่งขัน140      
2 (3.15%)47สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีในการส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานท่ีเรียน98        

 3 (2.60%)45จ านวนนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาลดนอ้ยลง ท าให้เกิดการแย่งชิง ควรการใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ท่ีจูงใจ81        
รวม 643
รวม % 20.64   

no. of particpants

5/5/2022, 11:39:46

แผนยทุธศาสตรว์ทิยาลยัการจดัการอตุสาหกรรมบรกิาร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

SO  :  WT
0.44          : 1.00

           

        

   

               

          

           

                

Google Ranking Updating PIVOT tableUpdating Data SOURCE
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   2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงและสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
          จากการระดมสมอง และพิจารณานำสมรรถนะหลักของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และ
จัดการความท้าทายต่าง ๆ ปัญหา หรือ pain points ต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยกระดับ และพลิกโฉมองค์กร สามารถปรับสัดส่วนจาก SO:WT = 0.44 : 1.00 ดังแสดงได้ในภาพที่ 2.1 ไปเป็น SO : 
WT = 4.14 : 1.00 ดังภาพที่ 2.2 

 

 ภาพที่ 2.2 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์หลังจากการท้าทายของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ ท่ีท้ำทำยสู่อนำคต

5/5/2022, 11:39:46
5/5/2022, 11:39:46

1 ช้อน-->34การท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ (Tourism and Hospitality Industry) จัดอยู่ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศทีเ่ป็นจุดเนน้ของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนบัสนนุให้สามารถเจริญเติบโตในทกุรูปแบบ เอ้ือให้วิทยาลัยสามารถน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมคัรเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย0.00%

2 ช้อน-->41การระบาดของโควิดถือเป็นการ Set zero ภาคการท่องเท่ียวไทย การฟ้ืนตัวในระยะถัดไป อาศัยทางเดินใหมเ่พ่ือให้ภาคการทอ่งเทีย่วไทยกลับมาเติบโตได้ในฟ้าหลังฝนทีส่ดใสกว่าในอดีต เป็นโอกาสให้วิทยาลัยมส่ีวนในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม ่ๆ ให้แก่การทอ่งเทีย่วไทย0.00%

 3 ช้อน-->33การเร่ิมฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการในประเทศเป็นไปในทิศทางท่ีผ่อนปรนมากข้ึน ท าให้เร่ิมมนีกัท่องเทีย่วเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีในก่ารท าให้เกิดความเชื่อมัน่ต่อผู้ทีจ่ะตัดสินใจเข้ามาสมคัรเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยมากข้ึน0.52%  
 รวม ลั

รวม

1 แก้ไข-->24สถานท่ีต้ังของวิทยาลัยต้ังอยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไมส่ะดวกต่อการเดินทางมาเรียน จ านวนนกัศึกษาท่ีเลือกเรียน ณ ห้องเรียนกรุงเทพฯ มมีากกว่านกัศึกษาทีเ่ลือกเรียน ณ วิทยาเขตนครปฐม0.00% แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 1 ใช้-->02วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมหีลักสูตรการสอนในสาขาท่ีเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมดิจิทลั ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นหลักสูตรนานาชาติ ตอบอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน3.68%

2 แก้ไข-->18การสร้างจุดเนน้ของหลักสูตร และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการยังต้องได้รับการพัฒนาให้มากข้ึน0.89% 2 ใช้-->05สาขาวิชาชีพท่ีมอียู่ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถอยู่ได้ทกุยุคทุกสมยั2.25%

3 แก้ไข-->21วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับการใช้การตลาด พัฒนากลไกการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเป้าหมาย ใหมผู้ีสมคัรเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยมากข้ึน ท้ังท่ีเป็นนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติรวมทัง้เป็นทีรู้่จักของเครือข่ายต่างๆ ทีจ่ะมส่ีวนส าคัญในการร่วมผลิตบัณฑิตทีม่คุีณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน0.82% 3 ใช้-->03วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการจัดการมคีวามโดดเด่นในหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการทอ่งเทีย่ว และการโรงแรม เพราะเป็นสาขาทีส่ามารถหางานหาเงินง่าย และยังสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันทีผู้่เรียนมกัเลือกเรียนในสาขาทีเ่รียนง่ายไมม่กีารค านวณมาก ยังเป็นอุตสาหกรรมทีโ่ดดเด่นของประเทศอีกด้วยและเป็นสาขาทีเ่ป็นหลักสูตรนานาชาติได้0.66%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 57    รวม
รวม รวม

 1 พลิก-->44มสีถานศึกษาจ านวนมากท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมกีารเปิดหลักสูตรเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ท าให้เกิดการแข่งขัน0.00%

2 พลิก-->47สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีในการส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานท่ีเรียน0.00%  

 3 พลิก-->45จ านวนนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาลดนอ้ยลง ท าให้เกิดการแย่งชิง ควรการใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ท่ีจูงใจ0.52%  
รวม

รวม

SO

17.89

ชื่อ:

557              

690
22.16

4.14          : 1.00
: WT

1,313

256

42.14

8.22

เสาร์ 14 พฤษภาคม 2022 10:43:50
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ของมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 
ความสำเร ็จตามว ิส ัยท ัศน ์  : สาขาว ิชาไม ่น ้อยกว ่า 2 สาขา ท ี ่ เป ็นเล ิศอย ู ่ ในกล ุ ่ม 10 อ ันด ับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ  
    (Graduates with Concentration on Niche Academic) 
2) การวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
    (Academic Research with Creative and Innovative Concept) 
3) ผลงานวิชาการท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม  
    (Academic Works with Respond and Resolve the Social Problems) 
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
    (Arts and Culture Based on Suan Sunandha Heritage) 

 
พันธกิจ (Mission) 

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้
สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณใน
การท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) ว ิจ ัย (To conduct research) ม ุ ่ งม ั ่นในการลงท ุนทางการศ ึกษาว ิจ ัยในศาสตร ์ท ี ่ เป ็นเอตท ัคคะ  
ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บร ิการว ิชาการ (To provide academic services) การส ่งมอบผลงานว ิชาการในระด ับเอตท ัคคะ 
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำร ุงศ ิลปะและว ัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส ่งเสร ิมและสนับสนุนศิลปะ 
และว ัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร ้างแม่แบบว ัฒนธรรมว ังสวนสุน ันทาให้เป ็นท ี ่ยกย ่องและชื ่นชม  
ของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and Transfer 
Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย (Conserve 
and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the Thatness) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop Knowledge for 
Society) 
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5) เป ็นมหาว ิทยาล ั ยท ี ่ ม ี ความคล ่ องต ั ว ในการบร ิหารจ ั ดการ และเน ้นให ้ เคร ื อข ่ ายม ีส ่ วนร ่ วม  
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

 
เสาหลกั (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป ็นน ักปฏิบ ัติ หมายถึง บัณฑิตที ่ม ีความสามารถในการปฏิบ ัต ิงานในศาสตร์หร ือว ิชาชีพมีท ักษะ  
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ถนัดวิชาการ  หมายถึง บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชา และความรู้ทางวิชาการทั่วไป 
ชำนาญการคิด หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถถ่ายทอดความรู้ความชำนาญใน

สาขาวิชาที่ศึกษา 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื ่น มุ่งทำความดีที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน ้ นความเป ็นว ั ง  หมายถ ึ ง  เป ็ นมหาว ิทยาล ั ยท ี ่ เ น ้ นภาพล ั กษณ ์  ท ั กษะ  และบ ุ ค ล ิ กภาพ   
ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั ่นในค่านิยมหลักที ่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ ่งที ่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัยและการดำเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัยซึ ่งประเด็นคุณค่าที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้
ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู ่คุณธรรม” ไปตลอด
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ 
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

มหาว ิทยาล ัยฯ ม ีกำหนดนโยบายในการบร ิหารและพ ัฒนามหาว ิทยาล ัย เพ ื ่อให ้การดำเน ินงาน  
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

สูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 
2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความผาสุกและ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับท่ีดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา 
3. นโยบายด้านการวิจัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้าง

ผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 
3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
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2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
3.) สนับสน ุนให ้ม ีการสร ้างเคร ือข ่ายทางว ัฒนธรรมแลกเปลี ่ยนเพ ื ่อการอน ุร ักษ ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่

สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพ่ือมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อ
ยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกำกับติดตามระบบการทำงานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา“มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีอัต
ลักษณ์”เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพ  

 

 
ภาพที่ 2.3 SSRU “KEEP” Model 

 
จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัย

ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา 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. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกท่ีล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH”  
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ภาพที่ 2.4 SSRU “SWITCH” 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (Develop and enhance 

SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates) 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 สร ้างงานว ิจ ัยและนว ัตกรรมระด ับชาต ิและนานาชาต ิ เพ ื ่อค ุณภาพช ีว ิต 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 (2.1) แสดงจำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ โครงการ 
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิต
บัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

12 30 26 31 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติ 
เพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

9 13 12 12 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยก
ย่องระดับนานาชาติ 

6 8 7 7 

รวมทั้งสิ้น 27 51 45 50 
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ส่วนที ่3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

ในการระดมความคิดเห็นได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มได้ระดม
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก วัตถุประสงค์ ตัว ชี้วัด และ
กลยุทธ์การดำเนินงาน และแนวคิดโครงการ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และบริบทของตนเอง  (รายละเอียดของแต่ละกลุ่ม ดัง
ภาคผนวก)  

ผลของการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม 4 กลุ่ม ในการกำหนดสาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การดำเนินงาน ตามบริบทของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
สามารถจัดการความท้าทายได้ทั้งเชิงบวกและลบ ทั้งภายนอกและภายในแวดวงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ  ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ผ่านแผนแม่บทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง สรุปได้ 
ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

3.2 พันธกิจ (Mission) 
      สร้างมืออาชีพในแวดวงอุตสาหกรรมบริการ ด้วยการจัดการและทักษะความเป็นผู้นำพลวัตรของอุตสาหกรรมบริการ
ที่นำสมัย 
3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ให้การศึกษา (To Educate) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ใน
ระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทายโดยไม่
กลัวการล้มเหลว   

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั ่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที ่เป็นเอตทัคคะที่สามารถ
นำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้ เพ่ือความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดดม
ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์"   

3) บริการวิชาการ (To Serve the Community) ส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหา
สังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve and Promote Arts and Culture) ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา     ให้เป็นที ่ยกย่องและชื ่นชมของ
มนุษยชาติ 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ให้การศึกษา (To Educate) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ใน

ระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกท่ีมีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทายโดยไม่
กลัวการล้มเหลว   

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั ่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที ่เป็นเอตทัคคะที่สามารถ
นำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้ เพ่ือความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดดม
ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์"   

3) บริการวิชาการ (To Serve the Community) ส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหา
สังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
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4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve and Promote Arts and Culture) ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา     ให้เป็นที ่ยกย่องและชื ่นชมของ
มนุษยชาติ 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู ้อาวุโส (Virtues and Thai etiquette 

practices and seniority recognition) 
3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานในศาสตร์หรือวิชาชีพมีทักษะและมีความ

มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ถนัดวิชาการ  หมายถึง บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาวิชา และความรู้ทางวิชาการทั่วไป 
ชำนาญการคิด หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถถ่ายทอดความรู้ความชำนาญใน

สาขาวิชาที่ศึกษา 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์

ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล   

      นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์  
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา 

และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์  
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
ค่านิยมหลักที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  ยึดถือเป็นวิถีชีวิตในการดำเนินงานร่วมกัน (Shared value) 

ได้แก่ “CHIM” 
C (Cooperation): ร่วมมือ 
H (Heart): เปี่ยมด้วยหัวใจ 
I (Integrity & Intelligence): ซื่อตรง และชาญฉลาด 
M (Mastery): ความเป็นนายในงานและกิจการที่รับผิดชอบ 
การยึดมั่นในค่านิยมหลักท่ีเรียกว่า CHIM ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการดำเนินการของวิทยาลัย

และการดำเนินชีวิตของคนในวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการให้ความสำคัญและ
ยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในวิทยาลัยแห่งนี้  ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรม
องค์กรที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ วิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่มีความร่วมมือการทำงานเป็นทีม 
ด้วยการใช้ความเป็นนายในการทำงานและกิจกรรมที่รับผิดชอบได้อย่างมีความสุข มีความรักและความภักดีต่อวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอด
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ 
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3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ช่วง

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความท้าทายทางกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการที่ทบทวนใหม่ และพิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะกรรมการฯ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
และตัวชี้วัดโดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary) ไว้ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (Develop and 
enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน (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) 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
 
 

 

  

 

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ในความเป็นเอตะทคัคะ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

และผู้รับบริการ 

กระบวนการ

ภายใน 

ค่านิยมหลัก 

สมรรถนะของ

วทิยาลัย 

บุคลากรทุกระดับมีความกา้วหน้า มีคุณภาพชวีติการ

ทำงานท่ีดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำงานทำงาน 

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่

ไดรั้บการตีพมิพ์ และนำไปใชป้ระโยชน์ 
เครือข่ายที่ดีของวทิยาลัย ความมีชื่อเสียงของวทิยาลัย 

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น 

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ระบบการบรหิารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาต ิ

หลักสูตรเฉพาะที่สอดคล้องตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนการ/กลไก               
ในการแสวงหาความร่วมมือ

กับเครือข่าย 

งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

ศักยภาพบุคลากร     

ระดับชาติและนานาชาต ิ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพ/

วารสารวิชาการได้รับการยอมรับ 

การจัดการทรัพยากรและวิชาการ

ที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรมคีวามสามารถ      

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

การบริหารงานที่สอดคล้องตาม

หลักธรรมาภิบาล 

อาคารสถานที่สิง่อำนวยความสะดวกที่ดีสิ่งสนับสนุน

การศึกษา และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

Cooperation & Heart  Integrity & Intelligence & Mastery 

vision : วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นองค์กรท่ีมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ  

       
พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ 

และผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมอือาชีพ 
สร้างงานวจิัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือคุณภาพชวีติ เศรษฐกจิและสังคมอย่างยั่งยนื 

สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย 
การยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2566 ภำคปกติ ภำคพิเศษ

1.1.1 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 97.52 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) 2,829,600.00 -          

1.1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาท่ีทางานใน 10 บวก 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ร้อยละ 60 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ -                -          

-                -          

-                -          

1.1.4 ร้อยละของผู้จา้งงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 95.81                     -                 -   

1.2 มหาวทิยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ 

ร้อยละ 0.50 โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

                    -                 -   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

1.3.1 จ านวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์ นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์

ของนักศึกษาไปน าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 6 โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวชิาการของนักศึกษา

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

                    -                 -   รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ

1.3.2 จ านวนนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ท่ีมีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค์หรือส่ิงประดิษฐ์

คน 6 โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ

1.5 มหาวทิยาลัยท่ีมีระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการ

สอนด้วยระบบดิจทัิล

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid 

Classroom
ร้อยละ

100.00
โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.6.1 จ านวนสาขาวชิาท่ีมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์สาขาวชิาสู่เอตทัคคะ 80 

คะแนนข้ึนไป

สาขาวชิา ≥1 โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ         92,000.00               -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.6.2 จ านวนสาขาวชิาท่ีตอบสนอง 10 บวก 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (A)2 สาขาวชิา 1 โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายและผู้ประกอบการ (A)2                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.6.4 จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา (A)3 หลักสูตร 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ (A)3                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.6.5 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีเอกสารประกอบการสอนหรือส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 โครงการจัดทาเอกสารประกอบการสอนหรือส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษ                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.6 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และเป็นท่ียอมรับใน

ระดับประเทศและนานาชาติ

งบประมำณ (บำท)

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแลเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย มีทักษะและ

วชิาชีพเฉพาะทางเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมท้ังได้

งานตรงความต้องการของประเทศ 96.10

1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการท างานวจิัย งานสร้างสรรค์

 นวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์

1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
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1.7.1 จ านวนหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร Non-Degree หลักสูตร ≥1 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร Non-Degree                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.7.2 จ านวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหวา่งศาสตร์ของกลุ่มสาขาวชิาใน

รูปแบบคลัสเตอร์ ภายในมหาวทิยาลัยหรือข้ามสถาบันอุดมศึกษา (A)4

หลักสูตร 1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการระหวา่งศาสตร์ (A)4                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.8.1 จานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (A)5 หลักสูตร 1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.8.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่ม 10 บวก 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

คน 2 โครงการส่งเสริมการเข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือ

สถานประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve)

                    -                 -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.8.3 จ านวนอาจารย์ท่ีจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ

คน 2 โครงการเรียนรู้ทักษะเช่ียวชาญวชิาชีพในสถานประกอบการ                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.9 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการขององค์กร

วชิาชีพ

1.9.1 จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงร่วมกับองค์กรวชิาชีพ หลักสูตร 1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับองค์กรวชิาชีพ                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.10.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีตาแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 41 โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.10.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวฒิุปริญาเอก ร้อยละ 51 โครงการศึกษาต่อปริญญาเอก                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.10.3 จ านวนอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญวชิาชีพในศาสตร์ของตนเอง คน 1 โครงการสร้างความเช่ียวชาญในวชิาชีพ                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.11.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ีเข้าสู่ตาแหน่งท่ีสูงข้ึน คน 1.00 โครงการเข้าสู่ตาแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.11.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญในสาย

งาน

คน 1.00 โครงการเพิ่มทักษะเช่ียวชาญในสายงาน                     -                 -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.12 มหาวทิยาลัยมีการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมและความ

โปร่งใส

1.12.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA

ร้อยละ 100.00 โครงการกากับองค์กรท่ีดี        782,740.00               -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.11 บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมีคุณภาพสูงท้ังความรู้ ทักษะ

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายงาน

1.7 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรระยะส้ันท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวติ 

รวมท้ังเกิดทักษะเพื่ออนาคต

1.10 บุคลากรสายวชิาการมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.8 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนใน/ร่วมกับ

สถานประกอบการ ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะและวชิาชีพเฉพาะ

ทาง
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ปี 2566 ภำคปกติ ภำคพิเศษ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวจิัย

ร้อยละ 55.00

2.1.2 บทความท่ีตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus ร่วมกับ

หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

เร่ือง 20

2.1.3 บทความท่ีตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus ร่วมกับ

มหาวทิยาลัยท่ีอยู่ในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking) (A)6

เร่ือง 5 โครงการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวทิยาลัยท่ีอยู่ในอันดับ 1 - 

500 (QS Ranking) (A)6

                      -                         -   รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.1.4 จ านวนผลงานวจิัยท่ีตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศในฐาน 

Scopus (1 หน่วยงานต่อ 3 เร่ือง)

ผลงาน 3 โครงการตีพิมพ์ผลงานวจิัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ                       -                         -   รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.2 ผลงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์

ท่ีน าไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้

2.2.1 จ านวนวารสารวชิาการ ฉบับภาษาอังกฤษ วารสาร 1 โครงการจัดทาวารสารวชิาการฉบับภาษาอังกฤษ                       -                         -   รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.3 ผลงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ท่ีนาไปใช้

ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

2.3.1 จ านวนงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวชิาการท่ีนา

ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจา่ย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย นวตักรรมและ

งานวชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

                      -                         -   รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

2.7 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และการระดมทุนเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.7.1 จ านวนเงินภายนอกท่ีสนับสนุนเพื่อจัดการศึกษา บาท 300,000 โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา                       -                         -   รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวฒันธรรม

2.8 มหาวทิยาลัยมีการบริการวชิาการท่ีสอดรับ

กับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1 จ านวนองค์ความรู้หรือนวตักรรมท่ีมหาวทิยาลัยนาไปใช้ประโยชน์ใน

การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน

องค์ความรู้/

นวตักรรม

1 โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน                       -                         -   รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

งบประมำณ (บำท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับ

การตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ท่ีตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

        252,000.00                       -   
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ปี 2566 ภำคปกติ ภำคพิเศษ

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 80.00

(1) ด้านวชิาการและการเรียนการสอน 80.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

(2) ด้านวจิัยและบริการวชิาการ 80.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ 100.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ 80.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 80.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

3.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวทิยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี

85.00 โครงการประชาสัมพันธ์                80,000.00                            -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการ

แลกเปล่ียนในสาขาวชิา

3.3.1 จ านวนนักศึกษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนเต็มเวลา 55 โครงการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ -                       -                       รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.3.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาแลกเปล่ียนอย่างน้อย1 ภาค

เรียน

8 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา -                       -                       รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.3.3 จ านวนนักศึกษาของมหาวทิยาลัยท่ีส่งไปแลกเปล่ียนอย่างน้อย

 1 ภาคเรียน

6 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา -                       -                       รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปล่ียน

ในสาขาวชิา

3.4.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติท่ีมีสัญญาจา้งเต็มเวลา ≥2 โครงการจัดจา้งหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ -                       -                       รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.5 มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ

3.5.1 ร้อยละหนังสือแสดงเจตจานง (LOI) หรือบันทึกความเข้าใจ 

(MoU) หรือข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) ในประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน

80 โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ

0 0

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวฒันธรรม

3.6  มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.6.1 จ านวนกิจกรรมท่ีดาเนินการร่วมกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ

ท่ีอยู่ในลาดับ 1-500 QS Rankings (A)11

1 โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ (A)11                            -                              -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

ผู้ก ากับดูแลโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

งบประมำณ (บำท)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

-                       -                       โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)3.1 มหาวทิยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูล
และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้
กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการใน
เรื่องแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 

เป้าหมาย 
1. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนงานและโครงการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
3. กำหนดเครื่องชี้วัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการดำเนินการ 
เพื ่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทางการแปลง 

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 พร้อม

กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง 
ดังนี้ 

1.1 สร ้ า งความเข ้ า ใจร ่ วมก ัน เก ี ่ ยวกั บแนวค ิ ดและสาระสำค ัญของแผนย ุทธศาสตร ์ และ 
แผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2566 โดยการจ ัดเวท ีสร ้างความเข ้าใจในภารก ิจ เป ้าหมาย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนงาน
และโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ 

1.4 จัดให้ม ีการลงนามคำรับรองการปฏิบัต ิงาน เพื ่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั ่วองค์กร 
ทั ้งระบบ พร้อมทั ้งเชื ่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
 สู่การประเมินผลงาน 
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1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ
ภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. พัฒนากระบวนการจ ัดทำแผนงาน/โครงการของหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องในล ักษณะบ ูรณาการ  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแผนปฏิบัติการย่อย 
จำนวน 17 แผนปฏิบัติการย่อย ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการ ผู้รับผดิชอบ 
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
(3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เครือข่าย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(6) แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
(10) แผนพัฒนาบุคคล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
(13) แผนการจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2.1 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวน
ทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน 

2.2 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของกลไกทั้งหมด
ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้อง
อาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อน
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องค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ 

1. ผู ้บร ิหารระดับสูงและผู ้บร ิหารทุกระดับเป็นผู ้รวบรวมพลังขับเคลื ่อนให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง  
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานมาแปลง
เป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ 

การติดตามและประเมินผล 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการเมื่อมี

การดำเนินการแล้ววิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการจะวางระบบการวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ใน
ระดับต่าง ๆ การติดตามและประเมินผล จึงช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วย
ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป และการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผลจะต้องอาศัยดัชนีชี ้วัด
ความสำเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
และข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
เป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหาร
ทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพ่ือให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดทำรายงานผลงานประจำปี
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือ
เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

4. การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการกำหนดระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

        5. มีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

  
 

 

  



39 | P a g e  
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

  
  



51 | P a g e  
 

ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการอยู่บนพื้นฐานของกรอบการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ (Strategic Framework) กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งสรุป
เป็นแผนงานสำคัญ 23 แผนงาน นโยบายรัฐบาย Thailand 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยมีกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามสมการ ดังนี้ 

𝑋 + 𝑌 = 𝑍 

โดยที่  
 X = ของเดิมมีอะไร ได้แก่ งาน Routine ตามอาณัติ ภารกิจ และพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการฯ 
 Y = จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง การดำเนินงาน
ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการฯ จำเป็นต้องจัดให้มีงานยุทธศาสตร์ (Strategy) ที่มุ่งตอบสนองความท้าทาย 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ 
 Z = สิ่งหรือผลที่อยากจะได้ ได้แก่ เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ (Vision Target) 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามรูปภาพที่ 1.1 

 

 
 
รูปภาพที่ 1.1  วิสัยทัศน์ : จุดหมายปลายทางระยะยาว 
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การทบทวนและวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)  

1. แนวทางการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Approach) 
   เพื่อให้ได้องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ตามกรอบเชิงยุทธศาสตร์ข้างต้น อาศัยการทบทวนและการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ด้วยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ ซึ่งมีขั ้นตอนตาม
กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ดังแสดงตามรูปภาพที่ 1 

 

 
รูปภาพที่ 1   ขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 

                  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ใช้หลักการและแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยสองด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งเป็นมุมมองจากในสู่นอก (Inside Out) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การ ซึ่งเป็นมุมมองจากนอกสู่ใน (Outside In) ซึ่งเป็นการทบทวนแผนแบบ 4.0 ด้วยนวัตกรรมที่อาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ และช่วยสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้องค์ประกอบเชิงยุทธศาสตร์  

    2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
    วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ “เพ่ือ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ระยะ 5 ปี (2566-2570)” ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องประชุมนันทา สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี รศ.ดร.ดำรงศ์ วัฒนาและคณะเป็นวิทยากรให้คว ามรู้  
คณะกรรมการเตรียมการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่คาดว่ามีผลกระทบต่อ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
วิทยาลัย ประกอบด้วย  
                 (1) ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ท่านเห็นว่าวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดดเด่น เรื่อง
อะไรที่สุดในปัจจุบัน 

2) ท่านเห็นว่าวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องปรับปรุง
หรือพัฒนา อะไรมากท่ีสุด 
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3) ท่านเห็นว่าสภาพการณ์ภายนอกที่เป็นประโยชน์ มีอิทธิพลหนุนและมีผลดี ต่อวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากที่สุดคืออะไร 

4) ท่านเห็นว่าสภาพการณ์ภายนอกที่ เป็นอุปสรรค และมีผล/อิทธิพลเป็นภัยคุกคาม ต่อวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากที่สุดคืออะไร 

5) ประเด็นอื่น ๆ ที่ท่านเห็นว่า ส่งผลต่อความเป็นความตาย ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คืออะไร (โปรดเป็นประโยคที่ชัดเจน คือ ให้ประโยคของท่านมี ประธาน กิริยา 
กรรม คำขยายที่ชี้ผลกระทบ) 

6) ท่านเห็นว่างานที่มีขอบเขตกว้างที่มีประโยชน์ มีคุณค่า และเป็นงานสำคัญที่สุด ของวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คืออะไร 

7) ท่านคาดการณ์ อนาคตที่ดีที ่สุด (Best Scenario) ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในอีก 5 ปีข้างหน้าขึ้นไป ว่าวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาจะสามารถเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะอย่างไรได้ 

8) ท่านเห็นว่า แนวทาง ที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏสวนสุนันทา 
ควรใช้ไปสู่อนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุัน
ทา คืออะไร 

9) ท่านมีประเด็นอื ่น ๆ เช่น ประเด็นจุดประกาย (Enlightenment) และประเด็นแรงบันดาลใจ 
(Inspire) ในการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปสู่อนาคต 
หรือไม่ อย่างไร 

10) ท่านคิดว่า งาน/โครงการ/แผนงานใหญ่ ๆ ที ่จะนำวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสบความสำเร็จในอนาคต คือ อะไร 
                 (2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2565-2569) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของวิทยาลัย และผลการประเมินของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561-2563   
                 คณะวิทยากรนำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพของ
องค์การตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต ทั้งสถานการณ์ภายในองค์การที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และ
สถานการณ์ภายนอกองค์การที่เป็นโอกาส และภัยคุกคามของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้เทคนิควิธี
วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)  
         การวิเคราะห์องค์การเพื ่อค้นหาสมรรถนะและศักยภาพขององค์การ เป็นการระบุ   จ ุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey , VRIO (Value, Rareness, Imitation, Organization) และ
อาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แผนต่าง ๆ รายงานผลการประเมินองค์การ เป็นต้น ซึ่งสามารถส รุปแนว
ทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีโครงสร้างการทำงาน หรือ
โครงสร้างการจัดองค์การในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีการกำหนด       กลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 
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o System (ระบบ) ระบบการทำงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นอย่างไร มี
จุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความชำนาญ) บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีความเชี่ยวชาญ หรือ
ความชำนาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด และมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการเป็นที่ยอมรับและ
มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์การมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทำให้องค์การ
เข้มแข็งหรืออ่อนแอ 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)  
                 การวิเคราะห์องค์การสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุ

สถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดย
อาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTEL Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี
ผลกระทบกับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ   

o E-Environment เป็นการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ 

o L-Legal เป็นการวิเคราะห์กฏระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่มีผลต่อวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 

       จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทั ้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกจะได้ผลสี ่ด ้าน แบ่งออกเป็น
สภาพแวดล้อมภายในสองด้าน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมภายนอกสองด้าน 
ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรียกว่า SWOT ซึ่งสามารถนำมากำหนดประเด็นปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการดำเนินวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยประมวลผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อ
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 สรุปประเด็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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ข้อที่ ประเด็น 
 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)   ประกอบด้วย ประเด็นจุดแข็ง 14 ประเด็น ดังนี้ 

1 01 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ทำเลดี มี ภูมิทัศน์ดี 
2 02 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีหลักสูตรการสอนในสาขาที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ 

S-Curve ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่ง
เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นหลักสูตรนานาชาติ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน 

3 03 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการจัดการมีความโดดเด่นในหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจการบิน ธุรกิจ
การท่องเที่ยว และการโรงแรม เพราะเป็นสาขาที่สามารถหางานหาเงินง่าย และยังสอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันที่ผู้เรียนมักเลือกเรียนในสาขาที่เรียนง่ายไม่มีการคำนวณมาก ยังเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของ
ประเทศอีกด้วยและเป็นสาขาท่ีเป็นหลักสูตรนานาชาติได้ 

4 04 ฐานเดิมของการเป็นวิทยาลัยนานาชาติที่มีหลักสูตรนานาชาติ ( International Program) เปิดสอนอยู่
หลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ การจัดการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม 
เป็นต้น จึงถือได้ว่า “หลักสูตรนานาชาติ” เป็นจุดเด่นของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจะ
เป็นการขยายโอกาสที่จะเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ (โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน) มาศึกษาต่อทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้นในอนาคต 

5 05 สาขาวิชาชีพที่มีอยู่ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัย 
6 06 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 
7 07 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วม

รับผิดชอบผลักดันการดำเนินการของวิทยาลัยอย่างจริงจัง 
8 08 บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีคุณภาพ ทุ่มเท สามัคคี 
9 09 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 
10 10 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
11 11 อาจารย์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิและตำแหน่งทาง

วิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
12 12 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความ

เข้มแข็งในกับชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ 
เป็นที่ชื่นชอบของชุมชน และมีอาจารย์ที่ทำงานบริการทางวิชาการมากข้ึน 

13 13 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

14 14 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีการปรับการเรียนการสอน การทำงานเน้นการ online ทัน
ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ประเด็นจุดอ่อน (Weakness : W)  ประกอบด้วย ประเด็นจุดอ่อน 19 ประเด็น ดังนี้ 
1 15 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ยังขาดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงใน

สาขานั้น ๆ ควรสรรหาเพ่ิม และพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในด้านการสอน โดยเฉพาะธุรกิจการบินยังต้องเป็น
หลักสูตรนานาชาติ 
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ข้อที่ ประเด็น 
2 16 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และควร

เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสำหรับการ Reskill และUpskill โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ที่สามารถ
รับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เช่น หลักสูตรที่มี course เรียนฟรีก่อนแล้วจึง เทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร
ปริญญาต่อไป หรือการขาย course เพ่ือรับประกาศนียบัตรเฉพาะเรื่อง 

3 17 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีนักศึกษาน้อย อาจทำให้ไม่เกิดจุดคุ้มทุนในการจัดการเรียน
การสอน 

4 18 การสร้างจุดเน้นของหลักสูตร และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการยังต้องได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น 

5 19 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่ตามนโยบายควบรวมหน่วยงานที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันเมื่อเดือนธันวาคม 2563 จึงอาจยังมองไม่
เห็นความโดดเด่นในเรื่องใดเป็นพิเศษ ต้องบูรณาการหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมองค์การแตกต่างกันให้
ผสมผสานทัศนคติ ความเป็น unity เป็นต้น 

6 20 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานเดิมต้องได้รับการพัฒนาให้ร่วมมือกัน
นำพาวิทยาลัยการจัดการอุตสากรรมบริการให้มีความอยู่รอด (survive) มั่นคง (secure/firm) และพัฒนา
อย่างยั่งยืน (sustainable development) ต่อไปในระยะยาว 

7 21 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับการใช้การตลาด พัฒนากลไกการสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู ้จักของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีผู ้สมัครเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งที่เป็น
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งเป็นที่รู้จักของเครือข่ายต่างๆ ที่จะมีส่วนสำคัญในการร่วมผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 

8 22 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนและการรับสมัคร
นักศึกษา 

9 23 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องหากลยุทธ์ให้นักศึกษาเรียนจบแล้วมีงานทำ 
10 24 สถานที่ตั้งของวิทยาลัยตั้งอยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางมาเรียน ทำให้

จำนวนนักศึกษาท่ีเลือกเรียน ณ ห้องเรียนกรุงเทพฯ มีมากกว่านักศึกษาที่เลือกเรียน ณ วิทยาเขตนครปฐม 
11 25 การปรับเปลี่ยนชื่อของวิทยาลัยมีผลทำให้การรับรู้ และความน่าเชื่อถือในความเป็นนานาชาติลดลง 

ขาดชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
12 26 วิทยาลัยขาดผู้ที ่มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะในเรื ่องการตลาด และไม่สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุก

เป้าหมาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก/อาชีวศึกษา และขาดการติดตามเด็กนักเรียนที่มีความสนใจและสมัคร
เข้าเรียน 

13 27 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการขาดความพร้อมในการรับวิกฤตที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 
14 28 ระบบสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูลในระบบของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการยังไม่มี

เพียงพอ และไม่เชื่อมโยงกัน 
15 29 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
16 30 ระบบการประเมินบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการยังไม่เป็นแบบ 360 องศา ไม่ทำ

ให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในหลากหลายมิติ 



57 | P a g e  
 

ข้อที่ ประเด็น 
17 31 การบริหารการงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีขีดจำกัด ทำให้การพัฒนา

ล่าช้า 
18  46 ศาสตร์ที่ล้าสมัยไม่ได้รับความสนใจต้องนำออกไป และนำสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีโควิดเข้ามา 

เช่น ออนไลน์ และสร้าง gimmick ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์หรือหนุนเรา 

ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)   ประกอบด้วย ประเด็นโอกาส 12 ประเด็น ดังนี้ 
 

1 32 สถานการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก มีผลให้บุคลากรต้องการพัฒนาความพร้อมในเรื่อง
การสื่อสารภาษาต่างประเทศและสมรรถนะด้านดิจิทัล เพ่ือรองรับกลุ่มท่องเที่ยวรายได้ดี ซึ่งจะต้องพัฒนา
หลักสูตรให้เป็น interdisciplinary มุ่งทำความร่วมมือกับสถานศึกษาและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

2 33 การเริ่มฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในประเทศเป็นไปในทิศทางที่ผ่อนปรนมากขึ้น ทำ
ให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีใน่การทำให้เกิดความ
เชื่อมั่นต่อผู้ที่จะตัดสินใจเข้ามาสมัครเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยมากขึ้น 

3 34 การที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospitality Industry) จัดอยู่ในกลุ่ม 10 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่เป็นจุดเน้นของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถเจริญเติบโต
ในทุกรูปแบบ เอื้อให้วิทยาลัยสามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย 

4 35 สถานการณ์โควิด19 ส่งผลเป็นโอกาสให้องค์การ/บุคลากร ต้องปรับตัวเองให้อยู่รอดและสามารถ
พัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 

5 36 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เอ้ืออำนวยต่อการบริหาร และส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
6 37 รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้นเป็นการสร้างโอกาสกับผู้ด้อยโอกาสมาก

ขึ้น 
7 38 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู ้เช ิงว ิชาการจาก

มหาวิทยาลัย 
8 39 รัฐสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจและแรงงานให้สอดคล้องกับเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่   ทั้งการ

สนับสนุนด้านเงินทุน การปรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และการ Up-skilled Reskilled แรงงาน เป็นต้น 
9 40 โครงการ Amazing Thailand Metaverse  

 (https://www.amazingthailandmetaverse.com/) ของรัฐ นำไปสู่การต่อยอดการท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
(Smart Tourism) ที่จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่อาศัยความรู้ ทักษะและเครื่องมือใหม่ ๆ 

10 41 การระบาดของโควิดถือเป็นการ Set zero ภาคการท่องเที่ยวไทย การฟื้นตัวในระยะถัดไป อาศัย
ทางเดินใหม่เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวไทยกลับมาเติบโตได้ในฟ้าหลังฝนที่สดใสกว่าในอดีต  เป็นโอกาสให้
วิทยาลัยมีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่การท่องเที่ยวไทย 
 

11 42 นักศกษาที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับชุมชน หมู่บ้าน 
ท้องถิน่อย่างยั่งยืน 

12 43 ภาคสังคมและธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น 

https://www.amazingthailandmetaverse.com/
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ข้อที่ ประเด็น 
ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)    ประกอบด้วย ประเด็นภัยคุกคาม 14 ประเด็น ดังนี้ 

1 44 มีสถานศึกษาจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีการเปิดหลักสูตรเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ทำให้
เกิดการแข่งขัน 

2 45 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดน้อยลง ทำให้เกิดการแย่งชิง ควรการใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ที่
จูงใจ 

3 47 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองที่ในการส่งเข้า
เรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานที่เรียน 

4 48 ในปัจจุบันภาคการบริการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้นักศึกษามีความกังวลในการ
เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน 

5 49 ผู ้เรียนมีความไม่มั ่นใจในสาขาวิชาที ่เปิดสอน และอนาคตของอาชีพในการมีงานทำหลังจากจบ
การศึกษา 

6 50 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั่วโลกที่ยืดเยื้อ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการ
พัฒนาความเข้มแข็งของวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แม้ว่าสถานการณ์ของการระบาดจะเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นบ้างแต่ก็
ยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะลดระดับความรุนแรงของโรคเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด ประกอบกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซาเป็นอย่างมากในช่วงเวลาของการแพร่ระบาด ทำให้ส่งผลต่อฐานะทาง
การเง ินของผู ้ปกครองนักศึกษาที ่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติที ่มี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลักสูตรภาษาไทย 

7 51 ทัศนคติ ความคิดของผู้เรียน ให้ความสำคัญต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาน้อยลง 
8 52 แนวโน้มอัตราการเกิดลดลง และความก้าวหน้าด้านสาธารณสุข ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้น เป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำ
ให้สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนเทียบกับผู้สูงอายุ มีแนวโน้มลดลง 

9 53 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
10 54 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำไว้ในที่เดียวกัน โดยที่ผู้เรียนสามารถ

เลือกรายวิชาได้ด้วยตนเอง 
11 55 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทางกับ

หลักสูตรที่หลากหลาย แต่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 
12 56 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาที่เรียนเก่ง มักเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดน้อยกว่า 
13 57 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาของระบบอุดมศึกษาไทย ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 
14 58 ผู้เรียนสนใจเรียนในสิ่งที่วิทยาลัยไม่มี 

3. ผลการวิเคราะห์ SWOT 
       จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ทั้งที่เป็นจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในทุก ๆ ประเด็น นำมาให้น้ำหนักความสำคัญว่าประเด็นใดมีความสำคัญมากที่สุด
ตามลำดับ โดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 57 ท่าน เป็นผู้
ประเมิน ซึ่งผลการประเมินได้ดังนี้ 
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  น้ำหนักคะแนนของประเด็นจุดแข็ง 
             ประเด็นจุดแข็ง 10 ประเด็นแรกที่มีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

น้ำหนัก
ผลกระทบ 

ประเด็นจุดแข็ง 

1 6.13% 

02 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีหลักสูตรการสอนในสาขาที่เป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน 
และอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

2 3.76% 
05 สาขาวิชาชีพที่มีอยู่ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถอยู่ได้ทุกยุคทุก
สมัย 

3 3.31% 

03 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการจัดการมีความโดดเด่นในหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจการ
บิน ธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม เพราะเป็นสาขาท่ีสามารถหางานหาเงินง่าย และยัง
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่ผู้เรียนมักเลือกเรียนในสาขาที่เรียนง่ายไม่มีการคำนวณมาก ยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของประเทศอีกด้วยและเป็นสาขาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติได้ 

4 3.08% 

04 ฐานเดิมของการเป็นวิทยาลัยนานาชาติที่มีหลักสูตรนานาชาติ (International Program) 
เปิดสอนอยู่หลายสาขาวิชา เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ การจัดการ
ท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม เป็นต้น จึงถือได้ว่า “หลักสูตรนานาชาติ” เป็นจุดเด่นของ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งเป็นการขยายโอกาสที่จะเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ 
(โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน) มาศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษามากขึ้นในอนาคต 

5 2.41% 
10 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6 2.09% 06 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

7 1.67% 
11 อาจารย์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

8 1.61% 08 บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

9 1.44% 
01 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ มีทำเลดี มีภูมิ
ทัศน์ที่ดี 

10 1.38% 
14 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีการปรับการเรียนการสอน การทำงานเน้นการ 
online ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
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น้ำหนักคะแนนของประเด็นจุดอ่อน 
                   ประเด็นจุดอ่อน 10 ประเด็นที่มีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

น้ำหนัก
ผลกระทบ 

ประเด็นจุดอ่อน 

1 5.62% 
24 สถานที่ตั้งของวิทยาลัยตั้งอยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางมา
เรียน จำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียน ณ ห้องเรียนกรุงเทพฯ มีมากกว่านักศึกษาที่เลือกเรียน ณ 
วิทยาเขตนครปฐม 

2 4.43% 
18 การสร้างจุดเน้นของหลักสูตร และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการยังต้องได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น 

3 4.11% 

21 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับการใช้การตลาด พัฒนากลไกการสร้าง
ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีผู้สมัครเข้ามาศึกษาใน
วิทยาลัยมากข้ึน ทั้งที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งเป็นที่รู้จักของเครือข่าย
ต่างๆ ที่จะมีส่วนสำคัญในการร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 

4 3.85% 

16 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับหลักสูตร เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และควรเพิ่มหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาสำหรับการ Reskill และUpskill โดยเฉพาะหลักสูตร
นานาชาติ ที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติเพ่ิมมากข้ึน เช่น หลักสูตรที่มี course เรียนฟรีก่อน
แล้วจึง เทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาต่อไป หรือการขาย course เพ่ือรับประกาศนียบัตร
เฉพาะเรื่อง 

5 3.47% 
26 วิทยาลัยขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องการตลาด และไม่สามารถเข้าถึง/
ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก/อาชีวศึกษา และขาดการติดตามเด็กนักเรียน
ที่มีความสนใจและสมัครเข้าเรียน 

6 2.92% 
25 การปรับเปลี่ยนชื่อของวิทยาลัยมีผลทำให้การรับรู้ และความน่าเชื่อถือในความเป็น
นานาชาติลดลง ขาดชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 

7 2.83% 
17 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีนักศึกษาน้อย อาจทำให้ไม่เกิดจุดคุ้มทุนในการ
จัดการเรียนการสอน 

8 1.83% 

19 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการได้รับจัดตั้งขึ้นมาใหม่ตามนโยบายควบรวม
หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันเมื่อเดือน
ธันวาคม 2563 จึงอาจยังมองไม่เห็นความโดดเด่นในเรื่องใดเป็นพิเศษ ต้องบูรณาการ
หน่วยงานที่มีวัฒนธรรมองค์การแตกต่างกันให้ผสมผสานทัศนคติ ความเป็น unity เป็นต้น 

9 1.64% 
31 การบริหารการงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีขีดจำกัด ทำให้
การพัฒนาล่าช้า 

10 1.25% 
22 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนและ
การรับสมัครนักศึกษา 
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 น้ำหนักคะแนนของประเด็นโอกาส 
          ประเด็นโอกาส 9 ประเด็นที่มีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

น้ำหนัก
ผลกระทบ 

ประเด็นโอกาส 

1 3.88% 

34 การที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospitality Industry) จัดอยู่ใน
กลุ่ม 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีเป็นจุดเน้นของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สามารถเจริญเติบโตในทุกรูปแบบ เอ้ือให้วิทยาลัยสามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย 

2 1.70% 
41 การระบาดของโควิดถือเป็นการ Set zero ภาคการท่องเที่ยวไทย การฟ้ืนตัวในระยะถัดไป 
อาศัยทางเดินใหม่เพ่ือให้ภาคการท่องเที่ยวไทยกลับมาเติบโตได้ในฟ้าหลังฝนที่สดใสกว่าใน
อดีต เป็นโอกาสให้วิทยาลัยมีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่การท่องเที่ยวไทย 

3 1.51% 

33 การเริ่มฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในประเทศเป็นไปในทิศทางท่ีผ่อน
ปรนมากข้ึน ทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็น
ผลดีใน่การทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่จะตัดสินใจเข้ามาสมัครเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของ
วิทยาลัยมากขึ้น 

4 1.38% 

32 สถานการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก มีผลให้บุคลากรต้องการพัฒนาความ
พร้อมในเรื่องการสื่อสารภาษาต่างประเทศและสมรรถนะด้านดิจิทัล เพ่ือรองรับกลุ่มท่องเที่ยว
รายได้ดี ซึ่งจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็น interdisciplinary มุ่งทำความร่วมมือกับ
สถานศึกษาและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ 

5 1.12% 
35 สถานการณ์โควิด19 ส่งผลเป็นโอกาสให้องค์การ/บุคลากร ต้องปรับตัวเองให้อยู่รอดและ
สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 

6 0.83% 

40 โครงการ Amazing Thailand Metaverse 
(https://www.amazingthailandmetaverse.com/) ของรัฐ นำไปสู่การต่อยอดการ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ที่จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ อาศัยความรู้ ทักษะ 
และเครื่องมือใหม่ ๆ 

7 0.61% 
39 รัฐสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจและแรงงานให้สอดคล้องกับเทรนด์การท่องเที่ยว
ใหม ่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุน การปรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และการ Up-skilled /Reskilled 
แรงงาน เป็นต้น 

8 0.32% 
37 รัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษามากข้ึนเป็นการสร้างโอกาสกับ
ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น 

9 0.06% 36 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เอ้ืออำนวยต่อการบริหาร และส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

 

 

 

 



62 | P a g e  
 

 น้ำหนักคะแนนของประเด็นภัยคุกคาม 
              ประเด็นภัยคุกคาม 10 ประเด็นที่มีน้ำหนักคะแนนสูงสุดโดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

น้ำหนัก
ผลกระทบ 

ประเด็นอุปสรรค 

1 4.49% 
44 มีสถานศึกษาจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีการเปิดหลักสูตรเดียวกัน หรือ
คล้ายคลึงกัน ทำให้เกิดการแข่งขัน 

2 3.15% 
47 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองที่
ในการส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานที่เรียน 

3 2.60% 
45 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดน้อยลง ทำให้เกิดการแย่งชิง ควรการใช้ระบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่จูงใจ 

4 2.02% 

50 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั่วโลกที่ยืดเยื้อ เป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แม้ว่าสถานการณ์ของการ
ระบาดจะเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะลดระดับความรุนแรงของโรคเข้า
สู่ภาวะปกติเม่ือใด ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซาเป็นอย่างมากใน
ช่วงเวลาของการแพร่ระบาด ทำให้ส่งผลต่อฐานะทางการเงินของผู้ปกครองนักศึกษาที่สนใจ
จะสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับหลักสูตรภาษาไทย 

5 2.02% 51 ทัศนคติ ความคิดของผู้เรียน ให้ความสำคัญต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาน้อยลง 

6 1.35% 
54 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำไว้ในที่เดียวกัน โดยที่
ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาได้ด้วยตนเอง 

7 1.25% 
49 ผู้เรียนมีความไม่ม่ันใจในสาขาวิชาที่เปิดสอน และอนาคตของอาชีพในการมีงานทำ
หลังจากจบการศึกษา 

8 1.06% 
48 ในปัจจุบันภาคการบริการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้นักศึกษามีความ
กังวลในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน 

9 0.80% 
56 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาที่เรียนเก่ง มักเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดน้อยกว่า 

10 0.77% 
57 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาของระบบอุดมศึกษาไทย ทำให้มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 
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         4. ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) 
     ผลการวิเคราะห์ SWOT ข้างต้น พบว่าวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีประเด็นความท้าทายทาง
ยุทธศาสตร์ (SC – Strategic Challenges) ที่มีลำดับความสำคัญสูง รวม 4 ด้าน ดังนี้ 

ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) ด้านจุดแข็ง 
ลำดับที่ 

ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) ด้านจุดแข็ง  
น้ำหนัก

ผลกระทบ 

1 

02 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีหลักสูตรการสอนในสาขาที่เป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการ
บิน และอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นหลักสูตร
นานาชาติ ตอบอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

6.13% 

2 
05 สาขาวิชาชีพที่มีอยู่ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถอยู่ได้ทุกยุคทุก
สมัย 

3.76% 

3 

03 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการจัดการมีความโดดเด่นในหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจ
การบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม เพราะเป็นสาขาท่ีสามารถหางานหาเงินง่าย 
และยังสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่ผู้เรียนมักเลือกเรียนในสาขาที่เรียนง่ายไม่มีการคำนวณ
มาก ยังเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของประเทศอีกด้วยและเป็นสาขาท่ีเป็นหลักสูตร
นานาชาติได้ 

3.31% 

ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) ด้านจุดอ่อน 
ลำดับที่ 

ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) ด้านจุดอ่อน 
น้ำหนัก

ผลกระทบ 

1 
24 สถานที่ตั้งของวิทยาลัยตั้งอยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไม่สะดวกต่อการเดินทางมา
เรียน จำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียน ณ ห้องเรียนกรุงเทพฯ มีมากกว่านักศึกษาที่เลือกเรียน 
ณ วิทยาเขตนครปฐม 

5.62% 

2 
18 การสร้างจุดเน้นของหลักสูตร และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการยังต้องได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น 

4.43% 

3 

21 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับการใช้การตลาด พัฒนากลไกการสร้าง
ภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีผู้สมัครเข้ามาศึกษาใน
วิทยาลัยมากข้ึน ทั้งที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งเป็นที่รู้จักของเครือข่าย
ต่างๆ ที่จะมีส่วนสำคัญในการร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 

4.11% 

ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) ด้านโอกาส 
ลำดับ

ที ่
ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) ด้านโอกาส  

น้ำหนัก
ผลกระทบ 

1 

34 การที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (Tourism and Hospitality Industry) จัดอยู่
ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีเป็นจุดเน้นของรัฐบาลในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สามารถเจริญเติบโตในทุกรูปแบบ เอ้ือให้วิทยาลัยสามารถนำไปใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย 

3.88% 
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ลำดับ
ที ่

ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) ด้านโอกาส  
น้ำหนัก

ผลกระทบ 

2 
41 การระบาดของโควิดถือเป็นการ Set zero ภาคการท่องเที่ยวไทย การฟ้ืนตัวในระยะ
ถัดไป อาศัยทางเดินใหม่เพ่ือให้ภาคการท่องเที่ยวไทยกลับมาเติบโตได้ในฟ้าหลังฝนที่สดใส
กว่าในอดีต เป็นโอกาสให้วิทยาลัยมีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่การท่องเที่ยวไทย 

1.70% 

3 

33 การเริ่มฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในประเทศเป็นไปในทิศทางท่ีผ่อน
ปรนมากข้ึน ทำให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่ง
เป็นผลดีใน่การทำให้เกิดความเชื่อม่ันต่อผู้ที่จะตัดสินใจเข้ามาสมัครเรียนในสาขาวิชาต่างๆ 
ของวิทยาลัยมากขึ้น 

1.51% 

  ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) ด้านภัยคุกคาม 
ลำดับ

ที ่
ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (SC) ด้านภัยคุกคาม 

น้ำหนัก
ผลกระทบ 

1 
44 มีสถานศึกษาจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีการเปิดหลักสูตรเดียวกัน หรือ
คล้ายคลึงกัน ทำให้เกิดการแข่งขัน 

4.49% 

2 
47 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองที่
ในการส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานที่เรียน 

3.15% 

3 
45 จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดน้อยลง ทำให้เกิดการแย่งชิง ควรการใช้ระบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่จูงใจ 

2.60% 

 5. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
      วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้นำประเด็น SWOT ข้างต้นไปดำเนินการวิเคราะห์และประเมิน
ในกลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการฯ จำนวน 57 ท่าน โดยได้น้ำหนัก
คะแนนในแต่ละประเด็น จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถนำมากำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ หรือ SP (Strategic 
Position) ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ดังนี้ 

o ประเด็นจุดอ่อน มีน้ำหนักคะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับแรก จำนวน 1,174 คะแนน หรือร้อยละ 37.69 
ของคะแนนทั้งหมด 

o ประเด็นจุดแข็ง มีน้ำหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นลำดับที่ 2 จำนวน 942 คะแนน หรือร้อยละ 30.24 
ของคะแนนทั้งหมด 

o ประเด็นภัยคุกคาม มีน้ำหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นลำดับที่ 3 จำนวน 643 คะแนน หรือร้อยละ 
20.64 ของคะแนนทั้งหมด 

o ประเด็นโอกาส มีน้ำหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นลำดับที่ 4 จำนวน 356 คะแนน หรือร้อยละ 11.43 
ของคะแนนทั้งหมด 

     ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ตกอยู่ในตำแหน่ง “ถอย” 
โดยมีสัดส่วน SO:WT = 0.44: 1.00 ดังแสดงได้ในรูปภาพที่ 1 เพื่อปรับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่
ได้เปรียบในอนาคต อาศัย “ตัวแบบการจัดทำยุทธศาสตร์ ABC” ดังแสดงในรูปภาพที่ 2 จึงต้องกำหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้วยการ “กำจัดจุดอ่อน” และการ “พลิกอุปสรรคเป็นโอกาส” หรือ “พลิกวิกฤต” ทำให้สามารถสร้าง
ยุทธศาสตร์เชิงรุก และสร้างความได้เปรียบต่อไป 
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ภาพที่ 2 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
ที่มา: ประเมินโดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 57 ท่าน  

         6. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
        จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสำรวจแบบกลุ่มเชิงลึก (Focus group) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 57 ท่าน ได้นำผลการสำรวจทั้งสอง
ประการไปใช้ในการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA – Strategic advantage) ของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ โดยมีสัดส่วน SO:WT = 0.44 : 1.00 ดังแสดงได้ในรูปภาพที่ 1 ซึ่งจะได้ดำเนินการปรับปรุง และ
จัดการความท้าทายต่าง ๆ เพื่อยกระดับความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป 

         7. กระบวนการวิเคราะห์สมรรถนะหลักเชิงยุทธศาสตร์ 
     ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการฯ 
จำนวน 57 ท่าน ได้นำผลการสำรวจทั้งสองประการไปใช้ในการระดมสมอง และพิจารณานำสมรรถนะหลัก หรือ CC 
(Core Competency) ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  โดยอาศัยตัวแบบจัดทำยุทธศาสตร์ VRIO (Value – 
Rareness – Imitation – Organization) ในการวิเคราะห์ทรัพยากรสำคัญของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการฯ  
ดังนี้ 

 

 

ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ ในปัจจุบัน
Google
Ranking

1 (3.88%)34การท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ (Tourism and Hospitality Industry) จัดอยู่ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีเป็นจุดเนน้ของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนบัสนนุให้สามารถเจริญเติบโตในทกุรูปแบบ เอ้ือให้วิทยาลัยสามารถน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมคัรเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย121      
2 (1.70%)41การระบาดของโควิดถือเป็นการ Set zero ภาคการท่องเท่ียวไทย การฟ้ืนตัวในระยะถัดไป อาศัยทางเดินใหมเ่พ่ือให้ภาคการทอ่งเทีย่วไทยกลับมาเติบโตได้ในฟ้าหลังฝนทีส่ดใสกว่าในอดีต เป็นโอกาสให้วิทยาลัยมส่ีวนในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม ่ๆ ให้แก่การทอ่งเทีย่วไทย53       

 3 (1.51%)33การเร่ิมฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการในประเทศเป็นไปในทิศทางท่ีผ่อนปรนมากข้ึน ท าให้เร่ิมมนีกัทอ่งเท่ียวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีในก่ารท าให้เกิดความเชื่อมัน่ต่อผู้ทีจ่ะตัดสินใจเข้ามาสมคัรเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยมากข้ึน47       

 รวม 356       
รวม % 11.43   

1 (5.62%)24สถานท่ีต้ังของวิทยาลัยต้ังอยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไมส่ะดวกต่อการเดินทางมาเรียน จ านวนนกัศึกษาท่ีเลือกเรียน ณ ห้องเรียนกรุงเทพฯ มมีากกว่านกัศึกษาทีเ่ลือกเรียน ณ วิทยาเขตนครปฐม175      ชื่อ: 1 (6.13%)02วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมหีลักสูตรการสอนในสาขาท่ีเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมดิจิทลั ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นหลักสูตรนานาชาติ ตอบอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน191      

2 (4.43%)18การสร้างจุดเนน้ของหลักสูตร และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการยังต้องได้รับการพัฒนาให้มากข้ึน138      2 (3.76%)05สาขาวิชาชีพท่ีมอียู่ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถอยู่ได้ทกุยุคทุกสมยั117      
3 (4.11%)21วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับการใช้การตลาด พัฒนากลไกการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเป้าหมาย ใหมผู้ีสมคัรเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยมากข้ึน ท้ังท่ีเป็นนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติรวมทัง้เป็นทีรู้่จักของเครือข่ายต่างๆ ทีจ่ะมส่ีวนส าคัญในการร่วมผลิตบัณฑิตทีม่คุีณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน128      3 (3.31%)03วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการจัดการมคีวามโดดเด่นในหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการทอ่งเทีย่ว และการโรงแรม เพราะเป็นสาขาทีส่ามารถหางานหาเงินง่าย และยังสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันทีผู้่เรียนมกัเลือกเรียนในสาขาทีเ่รียนง่ายไมม่กีารค านวณมาก ยังเป็นอุตสาหกรรมทีโ่ดดเด่นของประเทศอีกด้วยและเป็นสาขาทีเ่ป็นหลักสูตรนานาชาติได้103      

รวม 1,174 จ ำนวนผู้ประเมิน= 57    รวม 942
รวม % 37.69   รวม % 30.24   

ลั 1 (4.49%)44มสีถานศึกษาจ านวนมากท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมกีารเปิดหลักสูตรเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ท าให้เกิดการแข่งขัน140      
2 (3.15%)47สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีในการส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานท่ีเรียน98        

 3 (2.60%)45จ านวนนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาลดนอ้ยลง ท าให้เกิดการแย่งชิง ควรการใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ทีจู่งใจ81        
รวม 643
รวม % 20.64   

no. of particpants

5/5/2022, 11:39:46

แผนยทุธศาสตรว์ทิยาลยัการจดัการอตุสาหกรรมบรกิาร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

SO  :  WT
0.44          : 1.00

           

        

   

               

          

           

                

Google Ranking Updating PIVOT tableUpdating Data SOURCE
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ประเด็น/ทรัพยากร Value Rareness Imitation Organization Core 
Competency 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมี
หลักสูตรการสอนในสาขาที่เปน็อุตสาหกรรม
เป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน 
และอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเปน็อุตสาหกรรม
หลักของประเทศ และเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
ตอบอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 

สาขาวชิาชีพที่มีอยู่ของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการสามารถอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัย 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการจัดการมี
ความโดดเด่นในหลายสาขา ไดแ้ก่ ธุรกิจการบิน 
ธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม เพราะเป็น
สาขาทีส่ามารถหางานหาเงินงา่ย และยัง
สอดคล้องกับสภาพปัจจบุันทีผู่้เรียนมักเลือก
เรียนในสาขาที่เรียนง่ายไม่มีการคำนวณมาก ยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของประเทศอีกด้วย
และเป็นสาขาที่เป็นหลักสูตรนานาชาตไิด้ 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 

  ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการฯ 
จำนวน 57 ท่าน ได้นำ CC ไปดำเนินการจัดการ SC ด้วย POSE/BOSS และสามารถปรับ/ปรับปรุง/ยกระดับ SP และ SA 
ให้มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความพร้อมสูงในการไปสู่อนาคตระยะยาว ด้วยความมั่นใจ 

    8. กระบวนการปรับตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
  ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
จำนวน 57 ท่าน ได้นำผลการสำรวจทั้งสองประการไปใช้ในการระดมสมอง และพิจารณานำสมรรถนะหลักของวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมบริการฯ  โดยอาศัยตัวแบบจัดทำยุทธศาสตร์ ABC ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 และใช้เครื่องมือ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ POSE (Philosophy Of Sufficient Economy) และ “ยุทธศาสตร์น่านน้ำสี
คราม” หรือ BOSS (Blue Ocean Strategy Scheme) ดำเนินการสร้างกลยุทธ์ (Tactics) และความริเริ่ม (Initiatives) 
ต่าง ๆ เพื่อมุ่งจัดการความท้าทายต่าง ๆ รวมทั้งปัญหา หรือ pain points ต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างยกระดับ ดังรูปภาพที่ 2 และพลิกโฉมองค์การ ซึ่งสามารถปรับสัดส่วน SO:WT = 0.44 : 1.00 ดัง
แสดงได้ในรูปภาพที่ 1 ไปเป็น SO : WT = 4.14 : 1.00 ดังรูปภาพที่ 4 
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ภาพที่ 3 ตัวแบบจัดทำยุทธศาสตร์ ABC  

 
 

ภาพที่ 4 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์หลังจากการท้าทายของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ    
 
                

ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ ท่ีท้ำทำยสู่อนำคต

5/5/2022, 11:39:46
5/5/2022, 11:39:46

1 ช้อน-->34การท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ (Tourism and Hospitality Industry) จัดอยู่ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีเป็นจุดเนน้ของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนบัสนนุให้สามารถเจริญเติบโตในทกุรูปแบบ เอ้ือให้วิทยาลัยสามารถน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมคัรเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย0.00%

2 ช้อน-->41การระบาดของโควิดถือเป็นการ Set zero ภาคการท่องเท่ียวไทย การฟ้ืนตัวในระยะถัดไป อาศัยทางเดินใหมเ่พ่ือให้ภาคการท่องเทีย่วไทยกลับมาเติบโตได้ในฟ้าหลังฝนทีส่ดใสกว่าในอดีต เป็นโอกาสให้วิทยาลัยมส่ีวนในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม ่ๆ ให้แก่การทอ่งเทีย่วไทย0.00%

 3 ช้อน-->33การเร่ิมฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการในประเทศเป็นไปในทิศทางท่ีผ่อนปรนมากข้ึน ท าให้เร่ิมมนีกัท่องเท่ียวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีในก่ารท าให้เกิดความเชื่อมัน่ต่อผู้ทีจ่ะตัดสินใจเข้ามาสมคัรเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยมากข้ึน0.52%  
 รวม ลั

รวม

1 แก้ไข-->24สถานท่ีต้ังของวิทยาลัยต้ังอยู่ไกลแหล่งชุมชน การคมนาคมไมส่ะดวกต่อการเดินทางมาเรียน จ านวนนกัศึกษาท่ีเลือกเรียน ณ ห้องเรียนกรุงเทพฯ มมีากกว่านกัศึกษาทีเ่ลือกเรียน ณ วิทยาเขตนครปฐม0.00% แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 1 ใช้-->02วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมหีลักสูตรการสอนในสาขาท่ีเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมดิจิทลั ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเป็นหลักสูตรนานาชาติ ตอบอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน3.68%

2 แก้ไข-->18การสร้างจุดเนน้ของหลักสูตร และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการยังต้องได้รับการพัฒนาให้มากข้ึน0.89% 2 ใช้-->05สาขาวิชาชีพท่ีมอียู่ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถอยู่ได้ทุกยุคทุกสมยั2.25%

3 แก้ไข-->21วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการต้องปรับการใช้การตลาด พัฒนากลไกการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเป้าหมาย ใหมผู้ีสมคัรเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยมากข้ึน ทัง้ทีเ่ป็นนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติรวมทัง้เป็นทีรู้่จักของเครือข่ายต่างๆ ทีจ่ะมส่ีวนส าคัญในการร่วมผลิตบัณฑิตทีม่คุีณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน0.82% 3 ใช้-->03วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการจัดการมคีวามโดดเด่นในหลายสาขา ได้แก่ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการทอ่งเทีย่ว และการโรงแรม เพราะเป็นสาขาทีส่ามารถหางานหาเงินง่าย และยังสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันทีผู้่เรียนมกัเลือกเรียนในสาขาทีเ่รียนง่ายไมม่กีารค านวณมาก ยังเป็นอุตสาหกรรมทีโ่ดดเด่นของประเทศอีกด้วยและเป็นสาขาทีเ่ป็นหลักสูตรนานาชาติได้0.66%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 57    รวม
รวม รวม

 1 พลิก-->44มสีถานศึกษาจ านวนมากท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมกีารเปิดหลักสูตรเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ท าให้เกิดการแข่งขัน0.00%

2 พลิก-->47สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีในการส่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานท่ีเรียน0.00%  

 3 พลิก-->45จ านวนนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาลดนอ้ยลง ท าให้เกิดการแย่งชิง ควรการใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ทีจู่งใจ0.52%  
รวม

รวม

SO

17.89

ชื่อ:

557              

690
22.16

4.14          : 1.00
: WT

1,313

256

42.14

8.22

เสาร์ 14 พฤษภาคม 2022 10:43:50
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 9. กลยุทธ์ (Tactic) 
ผลของการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม 4 กลุ่ม ในการกำหนดกลยุทธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย

อาศัยแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ POSE (Philosophy of Sufficient Economy) และหลัก
ยุทธศาสตร์น่านน้ำสีคราม หรือ BOSS (Blue Ocean Strategy Scheme) สรุปกำหนดกลยุทธ์ ได้ดังนี ้

(1) มุ่งเน้นการเข้าถึง ประชาสัมพันธ์และการตลาด 
1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงจุดเด่นของนักศึกษาและคุณภาพของการเรียนการสอน 
2) มีจุดบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น 
3) จัดให้มีทีมสื่อสารองค์การของวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
4) เฟ้นหาตัวแทนเพ่ือทำการสื่อสารภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
5) ทำการตลาดจากกลุ่มศิษย์เก่าที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
6) ร่วมมือกับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และบริการ (เป็นหุ้นส่วน PPP : Public Private Partnership) 
7) เผยแพร่ความโดดเด่นของหลักสูตรที่ตอบโจทย์ของประเทศและของโลกอย่างเข้มข้น โดยเน้น

กลุ่มเป้าหมาย และใช้วิธีการแบบพลิกโฉม 
8) เชิญศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ เป็น Influencer ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย เช่น เฟิร์น เกศรา 

Thai Super Model , กัปตันนกแอร์ (น้องดีไซน์) ฯลฯ   
9) มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมบริการ เช่น 

คุณปลาวาฬ อิสระ , อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยว 
10) สร้างคอนเทนต์การประชาสัมพันธ์ เช่น Influencers/Youtuber 

           11) สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการบริการเพ่ือรองรับตลาดบริการในยุค New Normal 
12) มุ่งเน้นการตลาดของทุกหลักสูตร 

(2) จัดพื้นที่ของวิทยาลัยเป็น Land Mark 
1) สร้างแหล่งท่องเที่ยวในวิทยาลัย เช่น ตลาดอาหารอร่อย เป็นต้น 
2) จัดเป็นแหล่งตลาดเพ่ือสุขภาพ 
3) เปิดให้เช่าสถานที่ เช่น ห้องปฏิบัติการการบิน/การโรงแรม/ห้องประชุม 
4) จัดให้มีจุดดึงดูด check point เป็น landmark ของประเทศ 

(3) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ และโดดเด่น 
1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนให้มีความ

ทันสมัยมากขึ้น 
(4) ให้ผู้เรียนมีรายได้ในระหว่างการเรียน  

1) การไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย 
2) จัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างรายได้พิเศษให้กับนักศึกษา 

(5) พลิกโฉมหลักสูตร 
1) จัดทำหลักสูตรปริญญาตรี + โท และปริญญาโท + เอก  
2) เสริมหลักสูตรการสอบภาษาอังกฤษในระดับ TOFLE และ IELTS 
3) จัดทำหลักสูตร 2 ปริญญากับสถาบันในต่างประเทศ 
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4) จัดให้มีหลักสูตรภาคสมทบ เช่น ปริญญาตรีต่อเนื่อง 
5) จัดหลักสูตรแบบสหสาขาวิชา 
6)  จัดทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ (Duo degree) 

ระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
    7) จัดทำหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรทางไกล 

8) หลักสูตรระยะสั้นสำหรับสถานประกอบการ 
9) หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์ จัดทำหลักสูตรรายวิชาที่เป็นUpskills & 

Reskills (ออนไลน์) สำหรับปริญญาตรี/ใบประกาศนียบัตร 
10) มุ่งเน้นหลักสูตรการสร้างเถ้าแก่/ผู้ประกอบการ 
11) จัดทำหลักสูตร Credit Bank ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ 
12) hands-on experience for international tourists มาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น 

ทำอาหารไทย นวดแผนไทย ฯลฯ 
(6) เสริมทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีมูลค่าสูง 

1) เสริมทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศด้วยตนเอง เช่น การจัดโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ 
2) เปิดคลินิกให้คำปรึกษาออนไลน์ (Virtual Meeting) และจัดตารางนัดหมายเป็นที่ปรึกษาให้กับ

นักศึกษา โดยสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาคนไหนก็ได้ 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแข่งชันชิงรางวัลในทุกหลักสูตร 
4) ควรจัดแข่งขัน และควรส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ 
5) ล่ารางวัลในหลักสูตรที่โดดเด่นระดับชาติและนานาชาติ 

(7) ให้วิทยาลัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หลังโควิค-19 จากการ set zero  
1) การเสริมรายวิชาด้านความปลอดภัยและมาตรการตามสาธารณสุข (SHA Plus)ในอุตสาหกรรม

บริการ 
2) จัดให้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เช่น Hospitality    Metaverse) 
3) จัดอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้กับบุคลากร และ Smart Classroom เช่น อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Surface 
4)  นำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง ผ่านการวิจัยและบริการวิชาการ 

(8) แสวงหาแหล่งทุนการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม  
1) แหล่งทุนการศึกษาจากสถานประกอบการ 
2) ให้ทุนการศึกษา OTOP ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและบริเวณใกล้เคียง 

(9) สร้างหุ้นส่วน 
1) จัดทำความร่วมมือกับสถาบันที่ดำเนินการคล้ายกัน (เช่น double degree) 
2) อาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมพัฒนาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรม 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
และจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 4 

รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วม 
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

และจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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รายช่ือบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ 
ดร. นันทนา ลัดพลี ผศ.ดร.กรรนภัทร กันแก้ว 
นางสาวพิมนภัทร์ พันทนา ดร. วีระ วีระโสภณ 
นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช นางสาวขนิษฐา เจริญนิตย์ 
นางสาวรจนารถ วรมนตรี นางกรวินท์ กังวล 
นายกังวาฬ โพธิ์ทอง ผศ.ดร.กรองทอง  ไคริรี 
นายลือชัย ทิพรังศรี รศ.ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ 
ดร.บุญทอง บุญทวี ผศ.ดร.สุพจน์ ไชยสังข์ 
นางสาวกัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล นางสาวยุพาพร กิจหว่าง 
นางสาวเนตรนภา เหลืองสอาด ผศ. ดร.นรินทร์ ยืนทน 
นางสาวอรนพัฒน์ เหมือนเผ่าพงษ์ นางสาวโสภาวรรณ ตรีสวุรรณ์ 
ดร.สริตา พันธ์เทียน ผศ.อลิสา ฤทธิชัยฤกษ์ 
ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร ผศ. ดร.กวิน วงศ์ลีด ี
ดร. นลิน สีมะเสถียรโสภณ Assoc. Prof. Dr. Denis Sergeevich Ushakov 
นางสาวโสมยา ปรัชญางค์ปรีชา ดร. สกุล  จริยาแจ่มสิทธิ์ 
ดร. พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ นางสาวสุภัคศิริ ปราการเจริญ 
ดร. สุจิตรา ริมดุสิต ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม 
นางสาวชิดชม กันจุฬา ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา 
นางสาวปานฤทัย เห่งพุ่ม นายธีระ อินทรเรือง 
ดร.ภรณ์นภัส เบินท ์ ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ 
นางสาวศศิธร เจตานนท์ ดร. กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์ 
นางสาวชลลดา ชูวณิชชานนท์ นางสาวบัว ศรีคช 
นางสาวเบญจพร แย้มจ่าเมือง นางสาวนันทพัชร์   ลีลาอัมพรสิน 
นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม นางสาวพิชชาภา โหลสกุล 
นายเมธาวัฒน์ แสงใส นายเอกชัย ด้วงเอ้ียง 
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม นายมานิตย์ ศรีวัง 
นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศิษฐ์ นายเกียรติยศ ล้อทองสมุทร 
นายเชาวฤทธิ์  พินิจ นางสาวจันทนา   อนุลีจันทร์ 
นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง นายอรรคพล  ธรรมบุตร 
นางสาวจินตนา ทิพย์รัตน์ นายสุรชัย   น้อยคำเมือง 

 
 
 
 

รายช่ือบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
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นางสาวโยษิตา สมเจริญ นายอรรถกฤต จันทร 
นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ ์ นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัฒน์ 
นางสาวดารา แก้วทา นางอุดร  บุญโต 
นางสาวน้ำฝน สงข้อง นางสาวสุรินทร์ เจริญสุข 
นายทองสุข รักษาภักดี นายคงศักดิ์ บุญอาชาทอง 

 


