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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ

ส านักวิชาการศกึษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์  จัดท าขึน้เพื่อใช้เป็นแผนการด าเนินงานระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2565-2569)และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 ของส านักให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เน้นคุณภาพการบริการ และการพัฒนาองค์ ไ ด้เป็นอย่างดี ตามกรอบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท ากรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) ที่จะมุ่งให้

มหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดกรอบ

ความส าเร็จในช่วง 5 ปีแรก  (พ.ศ.2565-2569)  มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart 

Archetype University of the Society)” โดยความส าเร็จ ตามวิสัยทัศน์คือ รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดจุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

การพัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่

ความส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายแผนงาน 

งบประมาณและประกันคุณภาพ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ พร้อมทั้งการทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กร เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงาน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2565-2569) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงานขององค์กรต่อไป  

ส านักได้ด าเนินการจดัท าขึน้ตามรูปแบบ และขัน้ตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงการถ่ายทอดประเด็น

ยุทธศาสตร์ค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ และกิจกรรมโครงการส าคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมายังแผนปฏิบัติการของ

ส านัก เพื่อให้การด าเนินงานของส านักเป็นไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย การจัดท าแผนดังกล่าวได้รั บความ

ร่วมมือจากบุคลากรในส านักทุกขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม และการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึงการมอบหมายผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ และการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อน าแผนไปสู่

การปฏิบัติทางส านักเน้นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และให้สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล 10 ประการ 

โดยหวังว่าจะสามารถด าเนินการตามภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายและมีคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดี 



 
 

สารบัญ 

 
ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 1 

 1.2 โครงสรา้งหน่วยงาน 2 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2 

 1.4 ผลการด าเนนิงานที่ผา่นมา 3 

  1.4.1 ข้อมูลผลงานวิจัย 3 

  1.4.2 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 3 

  1.4.3 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3 

  1.4.4 ข้อมูลบุคลากร 4 

 1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565- 2569) และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ 

6 

 2.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 6 

  2.1.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 6 

 2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 

12 

  2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 12 

  2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 13 

  2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 14 

  2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) 15 

 2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม

การเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ 

16 

  2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน 

16 

  2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุงแล้ว 17 

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

 

 

20 



แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   | 4  
 

 
ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565- 2569) 27 

 3.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 27 

 3.2 พันธกิจ (Mission) 27 

 3.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 27 

 3.4 เสาหลัก (Pillar) 27 

 3.5 วัฒนธรรม (Culture) 27 

 3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 27 

 3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 27 

 3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 28 

 3.9 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts) 28 

 3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์  ส านักวิชาการศกึษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

28 

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 31 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 36 

ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 40 

ภาคผนวก 44 

 1. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  45 

 2. ผลการวิเคราะหเ์ชงิยุทธศาสตร์ 49 

 3. ประมวลภาพแบบสอบถามการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพื่อ

ประกอบการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รูปแบบออนไลน์) ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม

การเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ 

54 

 4. รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านัก

วิชาการศกึษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 

58 

 5. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 10/2564 

61 

 6. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565 - 2569) แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2565 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระดับหนว่ยงาน 

67 

 



 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   | 1  
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 (อาคาร 34 

ช้ัน 1) โทรศัพท์ 0–2160-1265 ต่อ 105, โทรสาร 0–2160-1268 เว็บไซต์ : http://www.gen-ed.ssru.ac.th มี

ประวัติความเป็นมา ดังนี ้ปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้เปลี่ยน “ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์” 

เป็น “ศูนย์การศึกษาทั่วไปและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์” สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหาร

ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 โดยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการจัดตั้ง

หน่วยงานภายใน “ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์” (The Office of General 

Education and Innovative Electronic Learning) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ซึ่งส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ได้รับการยกฐานะเป็นหนว่ยงานภายในระดับส านักเทียบเท่าคณะ  

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนในระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวิชา ดังนี ้1) กลุ่มวชิาภาษา 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ 3) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการบริหารของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุก

คนที่มสี่วนรว่มในการขับเคลื่อนของส านักฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของส านัก

วิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ

มหาวิทยาลัย 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 
 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 30 30 29 29 29 29 

รวมทั้งสิ้น 30 30 29 29 29 29 
 

1.4.2 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

โครงการบริการวิชาการ 2 1 1 

รวมทั้งสิ้น 2 1 1 
 

1.4.3 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - - 

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของส านักวิชา

การศกึษาทั่วไปฯ (วันสงกรานต์) 

1 - 1 

โครงการรณรงคก์ารแต่งกายด้วยผ้าไทย 1 1 - 

โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยใน 

วันเข้าพรรษา 

1 - - 

รวมทั้งสิ้น 3 1 1 
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1.4.4 ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

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

ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 4 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 

ฝา่ยแผนงานงบประมาณ

และประกันคุณภาพ 

2 2 - 4 2 2 - 4 2 2 - 4 

ฝา่ยบริการการศกึษา 11 - - 11 11 - - 11 11 - - 11 

ฝา่ยกิจการนักศึกษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

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

ฝา่ยวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ 

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

รวมทั้งสิ้น 27 4 - 30 27 4 - 30 27 4 - 30 
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  

แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับหน่วยงาน (กรกฎาคม 2564) 

ผู้บริหารและบุคลากร ส ารวจเพื่อประเมนิค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกและ

วเิคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์โดยใช้โปรมแกรม Excel (กรกฎาคม 2564) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมนิใหน้้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดออ่น โอกาส 

และภัยคุกคาม (กรกฎาคม 2564) 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯและรองผู้บรหิารระดับหน่วยงาน 

วเิคราะห์ปัจจัยเชงิยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด  

กลยุทธ์ (กรกฎาคม 2564) การทบทวนวสัิยทัศน์ พันธกจิ และคา่นิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงานและผูป้ฏิบัติงานก าหนด

โครงการและกิจกรรม ( สิงหาคม 2564) 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี 

(พ.ศ. 2565  - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2564 ( สิงหาคม 2564) 

- เสนอคณะกรรมการบริหารส านัก (สิงหาคม 2564) 

- เสนอคณะกรรมการอ านวยการส านัก (กันยายน 2564) 

- เสนออธิการบดี (กันยายน 2564) 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565  - 2569) และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติ  (ตุลาคม 2564– กันยายน 2565) 

รวบรวมและส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และวิเคราะห์ข้อมูลและ

สรุปปัจจัยภายในและภายนอก (กรกฎาคม 2564) 



แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   | 6  
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์  

ส านักวชิาการศกึษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1) ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่ควรน ามาใช้ในการพัฒนาและ
ด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 

2) บุคลากรมีการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานมากขึ้น 

- มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการท างานวิจัย เผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

- บุคลากรมีผลงานเผยแพร่ระดับชาติมากขึ้น 

3) ส านักฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและมีพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

4) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้
บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ ได้รวดเร็ว 

5) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 
 - ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 
 -  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังในการ

ปฏิบัติงาน 
6) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

ส านักฯ อย่างจริงจัง 

 - ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของส านักฯ ไปสู่ความส าเร็จได้ 

 - มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของส านักฯ อย่างจริงจัง ท าให้ส านักฯ 
ได้รับการยอมรับ 

 - บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เชื่อมั่น ในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่จะน าพาส านักฯ ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เท่านั้นต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
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 - ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของส านักฯ ที่ชัดเจนและตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์ และมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 

 - ส านักฯ มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอ้ือต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร 

- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ
ใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

- ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

8) มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

9) ส านักฯ ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 - มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไป
ด้วยกัน 

10) ส านักฯ มีการก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มี
ส่วนร่วมกับพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

11) ส านักฯ มีการจัดท า MOU และบริการวิชาการตามความต้องการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
(ชุมชน)  เพ่ือช่วยสนับสนุนการพัฒนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ 

12) บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี  

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจเพ่ิมข้ึน 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 
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13) ส านักฯ มีบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนในการพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีบุคลากรท างานบริการวิชาการ    

14) ส านักฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้ทิศทางและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ และได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานของส านักฯ จากบุคลากรของส านักฯ 

15) ส านักฯ มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจด้านการ
วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การแก้ไข ปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

16) บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ล้วนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น “เป็นวัง” ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคมมหาวิทยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

17) มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
- มีหลักสูตร/รายวิชาเรียน ที่หลากหลาย 
- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended learning: 

SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทางรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

18) มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติติการประจ าปีงบประมาณ 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาตร์คล่องตัว 

- ส านักฯ มีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากร
ได้รับทราบทุกระดับ   

19) ส านักฯ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน การท างาน เน้นการ Online ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) การปรับตัวของบุคลากรเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา 
เช่น COVID-19 

 - บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนออนไลน์ 

2) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมีเป็นจ านวนมากเกินไปส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาบางรายวิชา 
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3) กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 
ทักษะด้านการวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

4) บุคลากรบางท่านไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 - บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การเงิน การคลังและพัสดุ 
 - บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
5) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- ส านักฯ มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที ่
6) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการท างานยังมีน้อย 
7) ส านักฯ มีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่สามารถ

เชื่อมโยงกันเท่าที่ควรท าให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 

 

โอกาส (Opportunities) 

1)  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุ่งหา
ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้ส านักฯ มีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับมหาลัยและองค์กรเอกชน 

 - มีความสามารถในการด าเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย 

2)  ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น 

 - นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 - รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

3)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง 

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น
และคล่องตัว 

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริการวิชาการได้ 

 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ทีส่วน
ช่วยในการบูรณาการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น 
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4)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิดการบูร
ณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
จริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

5)  นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง
การศึกษามากขึ้น 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยาย
ความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศ
เพ่ือนบ้านมากข้ึนและท าความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากข้ึน 

- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

6)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning 

 - เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็วมี
หลากหลายรูปแบบ 

 - เทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการ
ความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

7)  เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 - การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 
ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats)  

1) ความแตกต่างด้านพ้ืนฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมี
ความต้องการที่หลากหลายมากข้ึน 



 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   | 11  
 

2) การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ขณะเดียวกันยัง
ต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น เช่น  covid-19 ท าให้ระบบการศึกษาต้อง
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3) ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

- ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้ส านักฯต้องมี
การปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

- นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 
- นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสนิยม มากกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน 

4) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลงอัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลงและมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 

5) รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคงทางการ

เมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้  
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความน่าเชื่อถือ

ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 
6) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 
7) กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา 
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง

ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 
- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา 

8) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ 

- สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษา 
ให้ผู้เรียน 

- ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรฐกิจที่ มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

9) สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันมากข้ึน 
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 
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- การมีคู่แข่งที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบกับ
ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ
หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพ้ืนที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
แข่งขันได้ 

10)  งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาด
ความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความ
ล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

 - เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แต่มีค าถามในเรื่องความคุ้มค่า 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ

เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้
บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ ได้รวดเร็ว 

2) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ
ส านักฯ อย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของส านักฯ ไปสู่ความส าเร็จได้ 
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของส านักฯ อย่างจริงจัง ท าให้ส านักฯ 

ได้รับการยอมรับ 
- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เชื่อมั่น ในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่จะน าพาส านักฯ ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เท่านั้นต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของส านักฯ ที่ชัดเจนและตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์ และมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 
- ส านักฯ มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 
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- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอ้ือต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร 
- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับใหญ่ขึ้น 
- ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

4) มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5) ส านักฯ มีการจัดท า MOU และบริการวิชาการตามความต้องการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

(ชุมชน)  เพ่ือช่วยสนับสนุนการพัฒนา ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ 
6) บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี  

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจเพ่ิมข้ึน 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 

7) ส านักฯ มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจด้านการ
วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การแก้ไข ปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

8) บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ล้วนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น “เป็นวัง” ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคมมหาวิทยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

9) มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
- มีหลักสูตร/รายวิชาเรียน ที่หลากหลาย 
- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended learning: 

SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทางรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10)  ส านักฯ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน การท างาน เน้นการ Online ทันต่อสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1)  การปรับตัวของบุคลากรเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา เช่น 
COVID-19 
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- บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนออนไลน์ 

2)  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมีเป็นจ านวนมากเกินไปส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาบางรายวิชา 

3)  บุคลากรบางท่านไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

4)  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการท างานยังมีน้อย 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) (6 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1)  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุ่งหา
ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้ส านักฯ มีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับมหาลัยและองค์กรเอกชน 

2)  ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส
มากขึ้น 

 - นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

3)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย 

   - ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิดการบูร
ณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
จริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

4)  นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง
การศึกษามากขึ้น 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มี โอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยาย
ความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศ
เพ่ือนบ้านมากข้ึนและท าความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากข้ึน 

 - สัดส่วนของตลาดเพ่ิมข้ึนจากการเปิดอาเซียน 

5)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็วมี
หลากหลายรูปแบบ 

- เทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการ
ความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

6)  เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน 

- เทคโนโลยีการสื่อสาร Online ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 
ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1)  การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ขณะเดียวกันยัง
ต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น เช่น Covid-19 ท าให้ระบบการศึกษาต้อง
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2)  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

3)  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ 

4)  สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันมากข้ึน 

   - สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในทุกมิต ิ
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- การมีคู่แข่งที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบกับ
ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ
หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพ้ืนที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
แข่งขันได้ 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้ก าหนดวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ใช้โปรมแกรม Excel ของที่ปรึกษา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จากผลการประเมิน 
SWOT เพ่ือหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร 29 ท่าน และผลการประมวลด้วย
โปรแกรม Excel ปรากฏผลว่าส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 เมื่อส านักทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่
เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

1) ส านักมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ ได้รวดเร็ว 

2) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ
ส านักฯ อย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของส านักฯ ไปสู่ความส าเร็จได้ 
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของส านักฯ อย่างจริงจัง 

ท าให้ส านักฯ ได้รับการยอมรับ 
- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เชื่อมั่น ในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่จะน าพาส านักฯ ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เท่านั้นต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
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- ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของส านักฯ ที่ชัดเจนและตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ และมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 
 -     ส านักฯ มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ท างาน 
-     มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอ้ือต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร 

-     การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ
ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

-     ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมา
เรียนอย่างสะดวก 

4) ส านักฯ มีการแบ่งกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือกระจายผู้เรียน ช่วยลดความแออัดของ
ห้องเรียนและช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

5) ส านักฯ มีการจัดอบรมและสนับสนุนให้บุคลากรการปรับปรูปแบบการท างานเป็นระบบ
ออนไลน์ เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

6) ส านักฯ ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย R2R เพ่ือน าผลงานวิจัย R2R ไปน าเสนอต่างประเทศ 
โดยมีงบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรเพ่ิม ตามประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากร
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไป พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง 
(ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

1) เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน 
-     เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

สู่หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 
-     การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และข้ันตอนใน

การท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น" 
2) นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศึกษามากขึ้น 
-     นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึง

การขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน 
-     การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึนและท าความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 
-     สัดส่วนของตลาดเพ่ิมข้ึนจากการเปิดอาเซียน 
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3) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น 

-     นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพ่ิมขึ้น ส่งผล
ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

-     รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ
  
  จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสใน
ประเด็นที่เป็นภัยคุกคามดังกล่าวข้างต้น ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ สามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ไปอยู่ในต าแหน่ง 
“รุกด าเนินการเอง” ดังภาพข้างล่างนี้ 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย  

วิสัยทัศน์ (Vision)  

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with Concentration on Niche Academic) 

  2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ (Academic Research with Creative 

and Innovative Concept) 

  3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic Works with Respond and Resolve 

the Social Problems) 

  4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and Culture Based on 

Suan Sunandha Heritage) 

  พันธกิจ (Mission)  

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทายโดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะที่

สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง

วิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาต ิ

 ภารกิจหลัก (Key result area) 

  1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 

  2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 
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  3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความ

เป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain 

the Thainess) 

  4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

  5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม (Employ 

Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

  วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai 

Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

  เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่น 

  ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

  เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 
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  มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความ

ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จใน

อนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัย และการด าเนินชีวติของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวติของสมาชิกทุกคน 

ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ  

เป็นประจ าวันกล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนีม้ีบรรยากาศที่สง่เสริมความคิดสรา้งสรรค์ ความสุข ความรักและภักดี

ต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่ ง เป็นวัฒนธร รมที่ทุกคนประจักษ์ 

และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” 
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (The Policy on University's Management and 

Development) 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดตีอันนา่ภูมใิจ เพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
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3) สร้างให้นักศกึษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) ดังน้ี  

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อ

มุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่  

ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น 

“ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน ์15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม”  
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนามหาวทิยาลยัให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมอือาชพี 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 2 สรา้งงานวจิัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชวีิต เศรษฐกจิและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความสมัพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

การเป็นผู้น าแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การศึกษาท่ัวไป 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

จัดการเรยีนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีภาคปกติ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ดว้ยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ และบริการวิชาการตามความต้องการของหนว่ยงานและชุมชน 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

  1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศกึษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย 

  2) บริการวชิาการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ตามความตอ้งการของหน่วยงานและชุมชน 

  3) วิจัยและพัฒนาการนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้ดว้ยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

  1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

  2) คุณธรรม (Morality) 

  3) เครือขา่ย (Partnership) 

  4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ท าให้ถูกต้องตั้งแตค่รั้งแรก 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

คล่องแคล่ว ทันสมัย ก ากับการเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

จัดการการเรียนรู้ดว้ยนวัตกรรมร่วมสมัย 
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3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

  การใชน้วัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้ 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาส านักใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของ (ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  
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สรุปงบประมาณภาพรวม ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส์ 

รายการ ปีงบประมาณ 2565 (บาท) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 5,667,510.00 - 5,667,510.00 

2) ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์   66,186,040.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาส านักใหเ้ป็น

เอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

67,152,670.00 4,556,900.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์

กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 

3,771,980.00 - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 75,481,550.00 
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บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ (บาท)   ผู้ก ากับ

ดูแล  

หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี 2565 ป ี2566 ป ี2567 ปี 2568 ปี 2569 ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

ประ

สิทธิ 

ผล 

1.1 บัณฑิตมคีุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย มีทักษะ

และวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑิตและสังคม รวมทัง้

ได้งานตรงความต้องการ

ของประเทศ 

1.1.1 ร้อยละของ

ผู้จ้างงานที่พอใจ

อย่างยิ่งใน

คุณลักษณะของ

บัณฑิต  

93.00 93.25 93.50 93.75 94.00 1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณา

การการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่าง

มปีระสทิธิภาพในการ

สร้างคุณลักษณะและ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 ใหก้ับนักศึกษา 

โครงการจัดการ

เรียนการสอนสวน

สุนันทา 4.0 (SSRU 

4.0) 

กจิกรรมจัดการ

เรียนการสอนด้าน

สังคมศาสตร ์

3,224,060 - รองผู้

อ านวย 

การฝ่าย

วชิาการ  

ฝ่ายบริการ

การศึกษา  

ประ

สิทธิ 

ภาพ 

1.2 บุคลากรมคีุณภาพสูง 

ทัง้ความรู ้ทักษะและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 

1.2.1 จ านวน

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ

ที่เข้าสู่ต าแหน่งท่ี

สูงขึน้ 

1 1 1 1 1 1.2.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนใหบุ้คลากรสาย

สนับสนุนวชิาการเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ 

โครงการเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึน้

ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ 

50,000 - ผู้อ านวย 

การ/

หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

1.2.2 ร้อยละของ

บุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

72.00 74.00 75.00 76.00 77.00 1.2.2.2 พัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษใหก้ับ

บุคลากร 

โครงการพฒันา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

60,000 - หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

ประ

สิทธิ 

ภาพ 

1.3 ส านักวิชาการศึกษา

ทั่วไปฯ ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA 

1.3.1 ผลการ

ประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA 

 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนใหม้กีาร

ด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน 

โครงการประเมนิ

คุณธรรมและความ

โปร่งใส  

50,000 - ผู้อ านวย 

การ/

หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ (บาท)   ผู้ก ากับ

ดูแล  

หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี 2565 ป ี2566 ป ี2567 ปี 2568 ปี 2569 ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

ระดับหน่วยงาน 

ร้อยละการ

เปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 

ผ่านหน้าเว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

การ

พัฒ 

นา

องค์

การ 

1.4 บุคลากรทุกระดับ

รับรู้และมีส่วนร่วมใน

การขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัย/ส านักฯ 

ตามทศิทางที่ก าหนดไว้ 

1.4.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การถา่ยทอดทศิ

ทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย (10) 

≥90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.4.1.1 ปรับปรงุระบบ

และกลไกการก ากับ

องค์กรโดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและ

หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยให้มีความ

ยดืหยุน่และคล่องตัว 

โครงการก ากับ

องค์การที่ดี (A)10 

56,001,100 4,556,900

- 

ผู้อ านวย 

การ/

หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

ฝ่ายแผนงาน

ฯ  

การ

พัฒ 

นา

องค์

การ 

1.5 ส านักวิชาการศึกษา

ทั่วไปฯ มกีารบริหาร

จัดการอาคารสถานที่ 

และส่ิงอ านวยความ

สะดวกที่รองรับการ

ด าเนินการตามพันธกจิได้

อย่างครบถ้วนและเกดิ

ความประหยัด

งบประมาณ รวมถงึมี

1.5.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การจัดการข้อ

ร้องเรียนเก่ียวกับ

อาคารสถานที่ 

ส่ิงแวดล้อมและ

ส่ิงอ านวยความ

สะดวกตามพันธ

กจิของ

มหาวิทยาลัย 

≥90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.5.1.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงอาคาร 

ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ 

และภูมทิัศน์ 

ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

ใหพ้ร้อมส าหรับการ

จัดการเรียนการสอน 

และภารกจิอื่นๆ 

โครงการปรับปรุง

กายภาพ ภูมทิัศน์

และส่ิงอ านวยความ

สะดวกที่เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม 

2,100,000 - หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ (บาท)   ผู้ก ากับ

ดูแล  

หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี 2565 ป ี2566 ป ี2567 ปี 2568 ปี 2569 ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

การบริหารจัดการด้วย

ระบบดจิิทัล 

1.5.2 ร้อยละของ

การประหยัด

งบประมาณจาก

การใชไ้ฟฟา้และ

น้ าเม่ือเทียบกับปี

ที่ผ่านมา 

ระดับหน่วยงาน 

ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การด าเนินการ

มาตรการ

ประหยัดพลังงาน 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.5.2.1 ส่งเสริมให้

หน่วยงานด าเนินการตาม

มาตรการประหยัด

พลังงาน เพ่ือให้มี

งบประมาณส าหรับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพ่ิมมากขึ้น 

โครงการประหยัด

พลังงาน 

- -  หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป 

การ

พัฒ 

นา

องค์

การ 

1.6 ส านักวิชาการศึกษา

ทั่วไปฯ สามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์ และระดมทุน 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตาม

ภารกจิ 

1.6.1 เงนิรายได้

จากการบริการ

วชิาการ เป็นที่

ปรึกษาต่อ

อาจารยป์ระจ า  
(14) 

- หน่วยงาน

สนับสนุน

การศึกษา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.6.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดหา

รายได้ของหน่วยงาน

ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

(A)14 

- - ผู้อ านวยก

าร/หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป 

  รายการบุคลากรภาครัฐ 4,681,310.00      

  เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร (งบประมาณเงนิรายได้) 42,000.00  -   

  เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร (งบประมาณเงนิแผ่นดิน) และคา่ตอบแทนรายเดือนเงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร 769,200.00      

  เงนิพัฒนาบุคลากร (จ านวน 32 คน) 175,000.00      

  รวม 67,152,670 4,556,900     

                รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 71,709,570     
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ  ผู้ก ากบั

ดูแล 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569  ภาคปกต ิ  ภาคปกต ิ 

ประ 

สิทธิ

ผล 

2.1 ส านักของ

มหาวิทยาลัยเป็นที่

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

แผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (16) 

(3) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและวทิย

บริการ 

80.00 85.00 90.00 90.00 95.00 2.1.1.1 สนับสนุนการ

สร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่

ยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-

Ranking) (A)16 

3,621,980  -  รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

นวัตกรรม

การจัดการ

เรียนรู ้ 

 ฝ่ายวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรม

การจัดการ

เรียนรู ้ 

ประ 

สิทธิ

ผล 

2.2 เครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธ์ท่ีดี

กับมหาวิทยาลัย 

2.2.1 ร้อยละของ

เครือข่ายท่ีมี

ผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

90.00 92.00 94.00 96.00 100.00 2.2.1.1 สนับสนุนการ

ใหเ้ครือข่ายและ

ทอ้งถิ่นมส่ีวนร่วมใน

การพัฒนา

มหาวิทยาลัยตาม

ภารกจิ (การผลิต

บัณฑิต การวจิัย 

บริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมส่ีวน

ร่วมของเครอืข่าย

และท้องถิ่นในการ

พัฒนา

มหาวิทยาลัย 

   50,0000  -  หัวหน้า

ส านักงาน  

 ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

ประ 

สิทธิ

ผล 

2.3 ส านักของ

มหาวิทยาลัยมีการ

ด าเนินการจัด

กจิกรรมความ

ร่วมมือกับ

เครือข่ายใน

ประเทศและ

ท้องถ่ิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.3.1 ร้อยละของ

เครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่

มกีารจัดกิจกรรม

ร่วมกัน 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.3.1.1 พัฒนาหรอื

เพ่ิมความร่วมมือกับ

เครือข่าย

ภายในประเทศเพ่ือ

กอ่ให้เกดิประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัย 

โครงการความ

ร่วมมือกับเครอืข่าย

ภายในประเทศ  

  50,000  -  หัวหน้า

ส านักงาน  

 ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

ประ 

สิทธิ

ผล 

2.3.2 ร้อยละ

ข้อตกลงความ

ร่วมมือในประเทศที่

มกีารจัดกิจกรรม

อย่างต่อเน่ือง 

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 2.3.2.1 สนับสนุนการ

ด าเนินกจิกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมือ

ของเครือข่ายและ

ทอ้งถิ่น 

โครงการจัด

กจิกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมือ

ภายในประเทศ 

   50,000  -   
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ  ผู้ก ากบั

ดูแล 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569  ภาคปกต ิ  ภาคปกต ิ 

        รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 3,771,980     

                 รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 2 70,924,650 4,556,900     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 75,481,550 

 

หมายเหตุ : (  ) ข้างบน คือ ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 

  : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 
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บทที่ 5 แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

5.1 โครงการที่ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส์ ด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ฝ่าย/กอง 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาส านักใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิตบณัฑิตให้เปน็มืออาชีพ 

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) 3,224,060 - ฝ่ายบริการการศกึษา  

โครงการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 50,000 - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของบุคลากร 60,000  - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 50,000  - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

โครงการก ากับองค์การท่ีด ี 23,683,500 3,529,900 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

โครงการสื่อและอุปกรณ ์ภาคปกต-ิภาคพเิศษ (จ านวน 3,936 เครื่อง) 32,216,200 1,027,000 

โครงการประกันคุณภาพ /ทบทวนแผน /GUR 101,400  - ฝ่ายแผนงานฯ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 2,100,000  - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

โครงการประหยัดพลังงาน - - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ - - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

รายการบุคลากรภาครัฐ/เงินประจ าต าแหนง่/งบพัฒนาบุคลากร (Fix cost) 5,667,510 - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสมัพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดบันานาชาติ 

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)  3,621,980 -  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ  

โครงการการมสี่วนร่วมของเครอืขา่ยและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 50,000 -  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

โครงการความร่วมมอืกับเครอืขา่ยภายในประเทศ  50,000 -  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครอืขา่ยและท้องถิ่น 50,000 -  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

รวมทั้งสิ้น 75,481,550 
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5.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)  
 ผู้ก ากับ

ดูแล  

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ปี 2565 ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

ประ

สิทธิ 

ผล 

1.1 บัณฑิตมคีุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย มีทักษะ

และวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

รวมทัง้ได้งานตรงความต้องการ

ของประเทศ 

1.1.1 ร้อยละของผูจ้้างงานที่พอใจ

อย่างยิ่งในคุณลักษณะของ

บัณฑิต  

93.00 1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการ

สอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสทิธิภาพในการสร้าง

คุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 ใหก้ับนักศึกษา 

โครงการจัดการเรียนการสอน

สวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) 

กจิกรรมจัดการเรียนการสอน

ด้านสังคมศาสตร์ 

3,224,060 - รองผูอ้ านวย 

การฝ่าย

วชิาการ  

ฝ่ายบริการ

การศึกษา  

ประ

สิทธิ 

ภาพ 

1.2 บุคลากรมคีุณภาพสูง ท้ัง

ความรู ้ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.2.1 จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการที่เข้าสู่ต าแหน่ง

ที่สูงขึน้ 

1 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงขึน้ 

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึน้

ของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ 

50,000 - ผู้อ านวย 

การ/หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

1.2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

72.00 1.2.2.2 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร 

โครงการพฒันาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

60,000 - หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

ประ

สิทธิ 

ภาพ 

1.3 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

1.3.1 ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : 

ITA 

ระดับหน่วยงาน 

ร้อยละการเปิดเผยขอ้มูล

สาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

100.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ี

การด าเนินการตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน 

โครงการประเมนิคุณธรรมและ

ความโปร่งใส  

50,000 - ผู้อ านวย 

การ/หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)  
 ผู้ก ากับ

ดูแล  

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ปี 2565 ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

การ

พัฒ 

นา

องค์

การ 

1.4 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมี

ส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัย/ส านักฯ ตามทศิทาง

ที่ก าหนดไว้ 

1.4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ

ถา่ยทอดทศิทางการพฒันา

มหาวิทยาลัย (10) 

≥90.00 1.4.1.1 ปรับปรงุระบบและกลไกการ

ก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและ

หลักธรรมาภิบาลในการบรหิาร

จัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ

ยดืหยุน่และคล่องตัว 

โครงการก ากับองค์การที่ดี (A)10 56,001,100 4,556,900

- 

ผู้อ านวย 

การ/หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

ฝ่ายแผนงานฯ  

การ

พัฒ 

นา

องค์

การ 

1.5 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มี

การบริหารจัดการอาคารสถานที ่

และส่ิงอ านวยความสะดวกที่

รองรับการด าเนินการตามพันธกจิ

ได้อย่างครบถ้วนและเกดิความ

ประหยัดงบประมาณ รวมถงึมกีาร

บริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล 

1.5.1 ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดการขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับ

อาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมและ

ส่ิงอ านวยความสะดวกตามพันธ

กจิของมหาวทิยาลัย 

≥90.00 1.5.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร 

ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ และภูมิ

ทัศนท์ี่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมให้

พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการ

สอนและภารกจิอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิ

ทัศนแ์ละส่ิงอ านวยความสะดวกที่

เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

2,100,000 - หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

1.5.2 ร้อยละของการประหยัด

งบประมาณจากการใชไ้ฟฟา้และ

น้ าเม่ือเทียบกับปีท่ีผา่นมา 

ระดับหน่วยงาน 

ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินการมาตรการประหยัด

พลังงาน 

100.00 1.5.2.1 ส่งเสริมใหห้น่วยงาน

ด าเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน เพ่ือให้มีงบประมาณ

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการประหยัดพลังงาน - -  หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป 

การ

พัฒ 

นา

องค์

การ 

1.6 ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

สามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพ่ือใช้ใน

การปฏิบัติตามภารกจิ 

1.6.1 เงนิรายได้จากการบริการ

วชิาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์

ประจ า  (14) 

- หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา 

500,000 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ (A)14 

- - ผู้อ านวยการ

/หัวหน้า

ส านักงาน  

ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป 

  รายการบุคลากรภาครัฐ 4,681,310      

  เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร (งบประมาณเงนิรายได้) 42,000.00  -   

  เงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร (งบประมาณเงนิแผ่นดิน) และคา่ตอบแทนรายเดือนเงนิประจ าต าแหน่งผูบ้ริหาร 769,200.00      

  

  

  

เงนิพัฒนาบุคลากร (จ านวน 32 คน) 175,000.00      

รวม 67,152,670 4,556,900     

              รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 71,709,570     



 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   39 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  
ผู้ก ากบั

ดูแล 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
ปี 2565  ภาคปกต ิ  ภาคปกต ิ 

ประ 

สิทธิ

ผล 

2.1 ส านักของมหาวทิยาลัยเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (16) 

(3) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

วทิยบริการ 

80.00 2.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงาน

ตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ 

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

(U-Ranking) (A)16 

3,621,980  -  รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

นวัตกรรม

การจัดการ

เรียนรู ้ 

 ฝ่ายวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรม

การจัดการ

เรียนรู ้ 

ประ 

สิทธิ

ผล 

2.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกดิความสัมพันธ์ท่ีดี

กับมหาวิทยาลัย 

2.2.1 ร้อยละของเครอืข่ายท่ีมี

ผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

90.00 2.2.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครือข่าย

และท้องถิ่นมส่ีวนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามภารกจิ (การผลิต

บัณฑิต การวจิัย บริการวชิาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมส่ีวนร่วมของ

เครือข่ายและท้องถิ่นในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

   50,0000  -  หัวหน้า

ส านักงาน  

 ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

ประ 

สิทธิ

ผล 

2.3 ส านักของมหาวทิยาลัยมีการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครอืข่ายในประเทศ

และท้องถ่ิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.3.1 ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่มกีารจัด

กจิกรรมร่วมกัน 

100.00 2.3.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความร่วมมือ

กับเครือข่ายภายในประเทศเพ่ือ

กอ่ให้เกดิประโยชน์กับมหาวทิยาลัย 

โครงการความร่วมมือกับ

เครือข่ายภายในประเทศ  

  50,000  -  หัวหน้า

ส านักงาน  

 ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป  

ประ 

สิทธิ

ผล 

2.3.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ

ในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมอยา่ง

ต่อเน่ือง 

80.00 2.3.2.1 สนับสนุนการด าเนิน

กจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมือ

ของเครือข่ายและท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมือ

ภายในประเทศ 

   50,000  -   

        รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 3,771,980     

              รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 2 70,924,650 4,556,900     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 75,481,550 

หมายเหตุ: 

1. ตัวชีวัดท่ีมี (...) หมายถึง ตัวช้ีวัดของมหาวทิยาลัย 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565– 2569 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในเรื่อง

แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง  

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถ

เชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร  

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายในส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในส านักวิชาการศกึษาทั่วไปฯ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิตใินการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ตัง้ไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ แล้ว

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยใหผู้ร้ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การตดิตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความส าเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 
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1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การตดิตามผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม

เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญว่า

ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่ตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิชาการศึกษาทั่วไป และ

นวัตกรรมเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ จ านวน 29 ท่าน เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจาก

มากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 5.22% มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธภิาพ มีชอ่งทางการสื่อสารที่หลากหลาย 

ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลือ่นไหวของมหาวิทยาลยั/ส านักฯ ได้

รวดเร็ว 

2 4.28% ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวสิยัทัศน์ทา้ทาย และรว่มรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงาน

ของส านักฯ อยา่งจรงิจัง 

 - ผู้บริหารมีวสิัยทศัน์ทา้ทายในการพัฒนาคุณภาพของส านักฯ ไปสู่ความส าเร็จได ้

 - มีทีมผู้บรหิารรับผิดชอบร่วมกันผลักดนัการด าเนินงานของส านักฯ อยา่งจรงิจัง ท าให้

ส านักฯ ได้รับการยอมรับ 

 - บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง เช่ือมั่น ในวสิัยทัศน์ของผูบ้รหิาร ที่จะน าพาส านักฯ ไปสู่ความเปลีย่นแปลงคร้ังส าคญั 

เทา่นั้นตอ่บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

 - ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางการบรหิารงานของส านักฯ ที่ชัดเจนและตอบสนองแผน

ยุทธศาสตร ์และมีการถา่ยทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแตล่ะระดับไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3 4.03% มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ทีด่ี 

 - ส านักฯ มีความพรอ้มด้านสถานที ่วัสด ุครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ท างาน 

 - มีบรรยากาศ และภมูิทัศนท์ี่ดี เอือ้ต่อการกระตุน้ความคดิสรา้งสรรคข์องบุคลากร 

 - การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมอืกับชุมชนและ

ประเทศใกล้เคียงเกิดองคค์วามรู้ใหม่ที่เป็นประโยชนต์่อสังคมในระดับใหญ่ขึน้ 

 - ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียน

อย่างสะดวก 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

5 3.21% ส านักฯ มีการจัดท า MOU และบรกิารวิชาการตามความต้องการรว่มกับหน่วยงาน

ภายนอก (ชุมชน)  เพื่อช่วยสนับสนนุการพัฒนา ให้สอดคล้องกับพันธกจิของ

มหาวิทยาลยั/ส านักฯ 

6 3.14% บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี  

 - บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี

การท างานรว่มกนัเป็นทีม ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลยัดีขึน้ 

 - บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบรกิารมี

ความพึงพอใจเพิม่ขึน้ 

 - บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่จดัขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 

 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 4 ล าดับ ตามตารางตอ่ไปนี ้

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

12 11.89% การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรยีนมีเป็นจ านวนมากเกินไป

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาบางรายวิชา 

11 7.23% การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณท์ี่เปลีย่นแปลงไป ยังตอ้งได้รับการ

พัฒนา เช่น COVID-19 

 - บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนออนไลน์ 

14 2.64% การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการท างานยังมนี้อย 

13 1.19% บุคลากรบางท่านไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ 

 - บุคลากรมีประสบการณแ์ละความรู้ความเขา้ใจนอ้ยในการบรหิารจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิ การคลังและพัสด ุ

 - บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

20 8.68% เทคโนโลยีทันสมัยขึน้เอือ้อ านวยต่อการบรหิารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าใหส้ามารถส่งขา่วสาร และการประชาสมัพันธ์สู่

หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 - การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึน้ ช่วยลดความซับซ้อน และขัน้ตอนในการ

ท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

18 6.23% นโยบายการเขา้สู่ประชาคม อาเซยีน เปิดโอกาสให้มีการพฒันาการศึกษาและรว่มมือ

ทางการศึกษามากขึ้น 

 - นโยบายการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ท าใหม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถงึการ

ขยายความร่วมมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซยีนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

 - การเปดิ AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสตูรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความรว่มมอืกับประเทศในอาเซยีนไดม้ากขึ้น 

 - สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึน้จากการเปิดอาเซยีน 

16 4.28% ภาครัฐมีนโยบายสนับสนนุระบบให้ทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาเป็นการสรา้งโอกาสให้กับ

ผู้ด้อยโอกาสมากขึน้ 

 - นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงนิเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึน้ ส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

 - รัฐบาลส่งเสรมิบทบาทหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

19 2.64% ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี ส่งเสรมิการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย 

 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีส่งเสรมิตอ่การเรยีนรูแ้บบ E-learning 

 - เทคโนโลยีที่ทนัสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

รวดเร็วมีหลากหลายรูปแบบ 

 - เทคโนโลยีของโลกที่เปลีย่นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิด

การบูรณาการความรู้ใหม ่ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้ทันตอ่การ

เปลี่ยนแปลง 

15 2.20% การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรทีางความคิด ท าให้องคก์รเอกชน

มุ่งหาความรู้ผา่นสถาบันการศึกษาส่งผลใหส้ านักฯ มีโอกาสในการสรา้งสรรคง์าน

รว่มกับมหาลยัและองคก์รเอกชน 
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4. น้ าหนักคะแนนของจอุุปสรรค 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

21 6.60% การเปลี่ยนแปลงดา้นการสาธารณสุข ความก้าวหนา้ดา้นสาธารณสุขอันเนือ่งจาก

ความก้าวหนา้ทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้

ประชากรมีอายยุืนยาวมากขึ้น ขณะเดียวกันยังตอ้งเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่

ที่มีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น covid-19 ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุง

รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถงึแหล่งเรียนรูห้รือแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

22 6.48% การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลยัท าให้มีผลตอ่การ

ตัดสนิใจเลอืกสถานที่ศึกษาตอ่ของนักเรยีน 

24 6.42% สถาบันอดุมศึกษาทั้งในประเทศและตา่งประเทศมีการแขง่ขันมากขึ้น 

 - สถาบันอดุมศึกษา มีการแขง่ขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมติ ิ

 - การมีคู่แข่งทีเ่ข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบ

กับปัญหาการรับนักศึกษาไมไ่ด้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสตูร

ให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ใหม้ีประสทิธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักอยา่ง

กวา้งขวางมากยิง่ขึน้ เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสงู และหลากหลายทั้งเชงิเนือ้หา 

และเชิงพืน้ที่สง่ผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงและ

สามารถแข่งขันได ้

23 6.29% สถานการณท์างเศรษฐกจิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่

ตลอด ส่งผลต่อการบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย/ส านักฯ 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพแบบสอบถามการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  

เพื่อประกอบการการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รูปแบบออนไลน์) 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 5 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

ส านักวชิาการศกึษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  

ครั้งที่ 10/2564 
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ภาคผนวก 6 
บันทึกข้อความขออนุมติัแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565 - 2569) แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2565 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระดับหน่วยงาน 
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