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ส่วนท่ี 1 บทน า 

1.1 ประวติัความเป็นมาของศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัระนอง 
             ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีพื้นที่ประมาณ 128 ไร่  ณ เลขท่ี 99 หมู่ท่ี1 ตำบลหงาว  อำเภอเมือง 
จังหวัดระนอง  85000 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองราชภัฏสวนสุนันทากำหนดให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเป็น
ศูนย์การศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองฯในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของชุมชน อีกทั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองยังมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
สามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เข้าใจ มีส่วนร่วมและสามารถแก้ไขปัญหาในสายงานดังกล่าวได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

               การจัดต้ังศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เนื่องจากในพื้นท่ีต้ังดังกล่าวไม่มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ท่ีเปิดดำเนินการหรือไม่มีการจัดการศึกษาทางด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ หรือ
ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคคลเพื่อ
รับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ดำเนินการเปิด
ศูนย์การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวและบริการ และหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

1.2 โครงสร้างศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัระนอง 

 
( ภาพท่ี 1 ) 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
 

 
1.4 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (ตามบริบทของหน่วยงาน) 

1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ภาพท่ี 2 ) 
 

 
 

1.4 ข้อมูลบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ตารางท่ี 1 ) 
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1.5 ขัน้ตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน   สุนันทา 

กรอบนโยบาย  กรอบเป้าหมายของ  ผลผลิตหลักที่ต้องการ และกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

    

  

 

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาและวิเคราะห์ยุทธ์ศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเพื่อมุ่งตอบสนอง และ

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

  

  

   

ขั้นตอนที่ 3  แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบด้วย 5 ขั้นดังนี้ 
         1)  ทบทวนสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
    2)  วิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญท่ีจะมุ่งเน้นในการพัฒนาประจำปี  
         3)  กำหนดเป้าหมาย และผลผลิตหลักประจำปีของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองโดยมุ่งไปสู่พันธกิจท่ีต้ังไว้ 
    4)  จัดทำรายละเอียด  แผนงาน  งาน/โครงการ  กิจกรรมให้เช่ือมโยงกับกลยุทธ์ทุกระดับ 

    5)  จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน  งาน/โครงการ  และกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 
         6)  จัดทำแผนกำกับ ติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองคก์ร 
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

                  เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนอง  โดยใช้
หลกัการวเิคราะห ์SWOT (SWOT Analysis)  

 
2.2 ประเดน็ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัระนอง 

2.2.1 ประเดน็จุดแขง็ (Strengths : S) (3ประเดน็) ดงัต่อไปนี้ 
          1) มแีผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีทีช่ดัเจน    
           2) ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนัการด าเนินงานของศูนยก์ารศกึษา   
          3) บุคลากรมคีุณภาพ ทุ่มเท และสามคัค ี
         2.2.2 ประเดน็จุดอ่อน (Weaknesses : W) (3ประเดน็) ดงัต่อไปนี้ 
           1) งบประมาณไม่เพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันาหน่วยงาน 
            2) บุคลากรขาดทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ฯลฯ 
           3) บุคลากรมภีาระงานหลายดา้นหลายหน้าที่ 

2.2.3 ประเดน็โอกาส (Opportunities : O) (3 ประเดน็)  ดงัต่อไปนี้ 
            1)มหาวทิยาลยัสนับสนุนและให้งบประมาณหรอืกองทุนในการพฒันาพฒันาศกัยภาพและองค์
ความรูข้องบุคลากรอย่างเตม็ที่ 
            2)เทคโนโลยทีนัสมยัขึน้เอื้ออ านวยต่อการบรหิารงาน 
           3) มหาวทิยาลยัมนีโยบายส่งเสรมิใหบุ้คลากรเรยีนภาษาและอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะการสื่อสารท าใหบุ้คลากรมโีอกาสในการพฒันาตนเองมากขึน้ 

2.2.4 ประเดน็ภยัคุกคาม (Threats : T) (3 ประเดน็) ดงัต่อไปนี้ 
          1)แนวโน้มจ านวนประชากรวยัอุดมศกึษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อตัราการเกิดลดลง อตัรา
ประชากรในวยัเรยีนลดลง และมอีตัราผูส้งูอายุเพิม่ขึน้ 
          2)งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรมาก-น้อยขึน้อยู่กบังบประมาณของหน่วยงานจดัการศกึษา ส่งผล
ต่อการด าเนินงานและการพฒันาหน่วยงาน 
          3)การมศูีนยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้มผีลต่อการใชง้บประมาณในการด าเนินงาน 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตรข์อง 
2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัระนองในปัจจุบนั 

 
( ภาพท่ี 3 ) 
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2.4 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลยั 
 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
มหาวิทยาลยัแม่แบบท่ีดีของสงัคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 
ความส าเรจ็ตามวสิยัทศัน์ : รกัษาความเป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั 1 ในกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั และมี

ผลงานทีเ่ป็นแม่แบบสวนสุนันทาดา้นการสอน วจิยั บรกิารวชิาการ และท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
 

หมายเหตุ : แม่แบบทีด่ขีองความสมารท์ (Smart) คอื เป็นลกัษณะของ “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” ในเรื่องต่างๆ ดงัน้ี 
S = Smart Students: นักศกึษา “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” มคีวามคดิด ีท าด ีพูดด ีแต่งกายด ี
M = Smart Management: การบรหิารจดัการ “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” ผูบ้รหิารเก่งและด ีรบัผดิชอบต่อสงัคม ท า

ด ีมุ่งคุณภาพ และมธีรรมาภบิาล 
A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” สรา้งหลกัวชิาทีส่รา้งสรรค ์และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

รวมทัง้มรีูปแบบการน าเสนอทีด่ี 
R = Smart Research: การวจิยั “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” สรา้งผลงานวจิยัทีต่อบสนองสงัคม และน าไปใช้

ประโยชน์ได ้รวมทัง้มรีูปแบบการน าเสนอทีด่ี 
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลย ี& ครู “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั มี

ประสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มคีรูทีเ่ป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าดี 
 

 

จุดประสงค ์(Purpose)  
1) บณัฑติทีเ่น้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทคัคะ (Graduates with concentration on niche academic) 
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 
4) ศิลปะและวฒันธรรมไทยตามแม่แบบวฒันธรรมวงัสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 
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พนัธกิจ (Mission) 
1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทคัคะ ฝึกหดัครู ปลูกฝัง

ประชาชนใหส้ามารถเรยีนรูใ้นระดบัสงู มคีวามเป็นมนุษยท์ีร่บัผดิชอบต่ออนาคตของโลกทีม่แีนวโน้มเป็นนานาชาต ิ
มจีติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลวัลม้เหลว 

2) วิจยั (To Conduct Research) มุ่งมัน่ในการลงทุนทางการศึกษาวิจยัในศาสตร์ที่เป็นเอตทคัคะ ที่
สามารถน าไปใชใ้หเ้กดิผลประโยชน์ไดเ้พื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง ผ่านการแสวงหาดว้ยการวจิยัทาง
วชิาการทีอุ่ดมไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค์ 

3) บรกิารวชิาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวชิาการในระดบัเอตทคัคะ ที่
ตอบและแกปั้ญหาของสงัคม โดยการมสี่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถิน่ และสงัคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
และวฒันธรรมไทย โดยการพฒันาและสร้างแม่แบบวฒันธรรมวงัสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาต ิ

 

ภารกิจหลกั (Key result area) 
1) ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพระดบัแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสงัคม  (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 
3) อนุรกัษ์ พฒันาใหบ้รกิารเป็นศูนยก์ลางทางดา้นศลิปวฒันธรรม และธ ารงรกัษา สบืสานความเป็นไทย 

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

4)  วิจ ัย  สร้า งนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 
Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

เสาหลกั (Pillar) 
1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครอืขา่ย (Partnership)  
4) ความเป็นมอือาชพี (Professionalism)  
5) วฒันธรรม (Culture) ทีว่่า “ความเป็นแบบอย่างทีด่ตีามวถิขีองรตันโกสนิทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 –  2564) 
(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพฒันามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเรจ็ทีก่ าหนดไว้ ดงันี้  

1. นโยบายดา้นการบรหิารจดัการ 
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเรจ็สงูสุดในเสน้ทางวชิาชพี 
2) รกัษาเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มอีดตีอนัน่าภูมใิจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรในองคก์ร 
3) ส่งเสรมิและสนับสนุนการใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการองคก์รในทุกมติิ 
4) จดัสภาพแวดลอ้มทีด่ดีา้นการเรยีนการสอนใหก้บันักศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่อุปกรณ์ บรรยากาศ

ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
5) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้ณาจารยไ์ด้พฒันาในเสน้ทางวชิาชพีทัง้ในด้านวุฒกิารศกึษาและผลงาน

วชิาการ รวมทัง้ความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
2. นโยบายดา้นการผลติบณัฑติ 

1) พฒันาสาขาวชิาทุกๆ สาขาวชิาไปสู่ความเป็นเอตทคัคะเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทัง้
ในระดบัประเทศและระดบัสากล 

2) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะผู้ใช้บณัฑติเพื่อการมสี่วนร่วมในการจดัการ
เรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดบัการเรยีนการสอนและการวจิยั โดยการมเีครอืขา่ยกบัสถาบนัการศกึษาในต่างประเทศเพือ่
การแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลติบณัฑติใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรูล้กึซึง่ในศาสตรท์ีส่ าเรจ็การศกึษา มคีุณธรรม จรยิธรรม มจีติ
สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานทีด่ ี

5) พฒันานักศกึษาใหเ้ป็นบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยแีละการใช้ภาษาองักฤษอยู่
ในระดบัทีด่ ีสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

6) พฒันานักศกึษาให้เป็นบณัฑติที่มพีรสวรรค์และความสามารถพเิศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศกึษา 

3. นโยบายดา้นการวจิยั 
1) มุ่งเน้นผลติงานวิจยัที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพฒันาเป็นนวตักรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ไดจ้รงิ 
2) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารบูรณาการวจิยัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน 
3) สรา้งใหน้ักศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรถีึงปรญิญาเอกมขีดีความสามารถในดา้นการวิจยัและสร้าง

ผลงานทีเ่ป็นยอมรบัของสงัคมได้ 
4. นโยบายดา้นการบรกิารวชิาการ 
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1) ส่งเสรมิใหม้กีารบรกิารวชิาการทีเ่ชื่อมโยงกบังานวจิยั และเกดิการบูรณาการกบัการเรยีนการสอน 
2) สร้างเครอืข่ายกบัองค์กรภาครฐัและเอกชนในการให้บรกิารวชิาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพฒันา

ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ยัง่ยนื น าไปสู่การพึง่พาตนเองได้ 
3) ส่งเสรมิใหม้กีารจดัแหล่งเรยีนรูเ้พื่อสรา้งโอกาสเรยีนรูใ้หแ้ก่ทุกคนทุกกลุ่มวยั 

5. นโยบายดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
1) ส่งเสรมิและสบืสานศลิปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
2) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิยั ค้นควา้ เพื่อเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรยีนรูท้างวฒันธรรม 
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพฒันามหาวิทยาลยั (University Development Goals) 
เมื่อสถานการณ์เปลีย่น เรากต็อ้งปรบัเปลีย่น เพื่อใหเ้กดิความสามารถในการแขง่ขนัและทนัต่อโลกอนาคต 

แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหารจดัการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา คอื SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิง่ที่ยงัเดนิไปไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทางและเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสงัคมที่มอียู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากบัติดตาม
ระบบการท างานเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวสิยัทศัน์  15 ปี มหาวทิยาลยั
ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า  “ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ แ บ บ ท่ี ดี 
ของสงัคม” เพราะนี่คอืสิง่ทีท่รงคุณค่าทีจ่ะตอ้งดูแลรกัษาเอาไว้ สามารถแสดงไดด้งัภาพที ่...  

 

 
ภาพที ่4 SSRU “KEEP” Model 
จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอยีด
ดงันี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 
มหาวทิยาลยัแห่งความยัง่ยนืทีพ่รอ้มจะเตบิโตกบัสงัคมยุคใหม่ 
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 W : Aiming to be the World-Class University. 
มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก 
 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 
มหาวทิยาลยัทีย่ดึมัน่ในความซื่อสตัยใ์นเชงิการบรหิารงานและวชิาการ 
 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 
มหาวทิยาลยัทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
 C : Capacity and Capability. 
การท างานอย่างเตม็ก าลงัและเตม็ความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 
มหาวทิยาลยัแห่งความผาสุกทีล่อ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทัง้นี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพฒันามหาวทิยาลยั SSRU “SWITCH” ดงัภาพที ่5 

 
 

ภาพที ่5 SSRU “SWITCH” 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดว้ยประเดน็ยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดบัภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่างยัง่ยนื (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความสมัพนัธ ์เชื่อมโยงเครอืขา่ยและทอ้งถิน่ (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 
แต่จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ มหาวทิยาลยัราช

ภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมัพนัธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น กับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดบันานาชาติ เพื่อให้ขบัเคลื่อนในการพฒันาทนักบัสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอยีดมดีงันี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ยืน (Raise the University‘s 
Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน (Construct 
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพนัธ์กบัเครอืขา่ยและขยายการยกย่องระดบันานาชาติ (Construct 
the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  
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โดยแผนยุทธศาสตร์  ร ะย ะ  5  ปี  (พ .ศ .2560  –  2 564 )  ส ามา รถสรุ ป เ ป้ าประสงค์  ตัวชี้ ว ัด  
แผนงาน/กลยุทธ ์และโครงการ/กจิกรรม ดงัตารางที ่1  

ตารางที่  2  แสดงจ านวนเป้าประสงค์  ตัวชี้ว ัด  แผนงาน/กลยุทธ์  และโครงการ/กิจกรรมของ  
แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์
จ านวน 

เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั 
แผนงาน/
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1) พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอยา่ง
ยัง่ยนื 

9 20 17 20 

2) สรา้งผลงานวชิาการสู่การยกระดบัภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

8 14 13 13 

3) สรา้งความสมัพนัธก์บัเครอืขา่ยและขยายการ
ยกย่องระดบันานาชาต ิ

6 7 8 8 

รวมทัง้ส้ิน 23 41 38 41 
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ส่วนท่ี 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
3.1 วิสยัทศัน์ (Vision) 

“แหล่งการเรยีนรู้ พึ่งพาตนเองได้  มีความย่ังยืน” 

       ศูนย์การศกึษาจงัหวดัระนอง   มุ่งที่จะเป็นแหล่งการเรยีนรู้ด้านดา้นโลจสิติกส์และซพัพลายเชน และ
ดา้นอุตสาหกรรมท่องเทีย่วและบรกิาร   ทีส่ามารถพึง่พาตนเองไดแ้ละมคีวามยัง่ยนื 
3.2 พนัธกิจ (Mission) 

          1) ใหก้ารศกึษา (To offer education) ผลติบณัฑติทีเ่น้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทคัคะ ฝึกหดัครู ปลูกฝัง
ประชาชนใหส้ามารถเรยีนรูใ้นระดบัสงู มคีวามเป็นมนุษยท์ีร่บัผดิชอบต่ออนาคตของโลกทีม่แีนวโน้มเป็นนานาชาต ิ
มจีติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลวัลม้เหลว 

          2) วจิยั (To conduct research) มุ่งมัน่ในการลงทุนทางการศกึษาวจิยัในศาสตร์ที่เป็นเอตทคัคะ ที่
สามารถน าไปใชใ้หเ้กดิผลประโยชน์ไดเ้พื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง ผ่านการแสวงหาดว้ยการวจิยัทาง
วชิาการทีอุ่ดมไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค์ 

         3) บรกิารวชิาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวชิาการในระดบัเอตทคัคะที่
ตอบและแกปั้ญหาของสงัคม โดยการมสี่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถิน่ และสงัคม 

         4) ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสรมิและสนับสนุนศลิปะ 
3.3 ภารกิจหลกั (Key result area) 

        1) เป็นแหล่งการเรยีนรูใ้หแ้ก่ชุมชน 
        2) ผลติบณัฑติเน้นองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการท่องเทีย่ว และโลจสิตกิส์ 
        3) บรกิารวชิาการมุ่งตอบและแกไ้ขปัญหาสงัคมโดยร่วมกบัชุมชนทอ้งถิน่ 

3.4 เสาหลกั (Pillar) 
        1) แหล่งภูมปัิญญา (Source of wisdom) 
        2) ธรรมาภบิาล (Good governance) 
        3) เครอืขา่ย (Partnership) 
        4) ความเป็นมอือาชพี (Professionalism 

3.5 วฒันธรรม (Culture) 
                “เป็นองค์กรแห่งความผาสุก  ทำงานด้วยใจ  ให้บริการที่เป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
3.6  อตัลกัษณ์ (Identity) 

      เป็นนักปฏิบัต ิ ถนัดวิชาการ  เช่ียวชาญวิชาชีพ  ชำนาญการคิด   มีจติสาธารณะ 
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3.7 เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 
เชีย่วชาญทกัษะวชิาชพี   

3.8 ค่านิยมหลกั (Core Values) 
มุ่งมัน่พฒันาเป็นศูนยก์ารศกึษาทีม่คีุณภาพ   

3.9 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 พฒันาศูนยก์ารศกึษาใหเ้ป็นเอตทคัคะทีม่คีวามยัง่ยนื 
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บทท่ี 4 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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บทท่ี 5 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.1 แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง 
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ส่วนท่ี 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏบิตัจิ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารจดัการ เพื่อใหเ้กดิการประสานความร่วมมอืใน
การแปลงยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การจดัท าแผนงานและโครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารพฒันา
ระบบขอ้มูลและการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัไิดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรมซึง่ไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้และความเขา้ใจร่วมกนัของบุคลากรภายในศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง ในเรื่อง
แนวคดิและสาระส าคญัของยุทธศาสตรก์ารพฒันาของมหาวทิยาลยั 

2. เพื่อปรบักระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อใหม้กีารตดิตามประเมนิผลอย่างเป็นระบบ โดยมกีารก าหนดตวัชีว้ดัเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้บรหิารและบุคลากรของศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง มคีวามรู้ความเขา้ใจใน แผนยุทธศาสตร ์และ

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมสี่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัิ 
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจดัท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายและตวัชีว้ดั 
3. ก าหนดเครื่องชี้ว ัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 
เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายดงักล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง  

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏบิตัิ และการติดตามประเมนิผล 
ดงันี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน และภายนอกให้มคีวามพรอ้มและมสี่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมแีนวทาง ดงันี้ 

1.1 สร้างความเข้า ใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ  
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  
และยุทธศาสตรก์ารพฒันา ใหก้บับุคลากร ใหท้ราบถงึบทบาทความรบัผดิชอบของตนทีจ่ะสนับสนุนการด าเนนิงาน
ตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ

1.2 ผลักดนัระบบงบประมาณ และการพฒันาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลพัธข์องการด าเนินงานเป็นหลกั 
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1.3 ส่งเสรมิใหส้าขาวชิาต่างๆ ของศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนองจดัท าแผนยุทธศาสตร ์   และ
แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั รวมทัง้สามารถ
เชื่อมโยง 
และประเมนิผลงานของหน่วยงานตามทีก่ าหนดไว ้

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารบัรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพนัธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทัว่องค์กร 
ทัง้ระบบ พร้อมทัง้เชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สู่การประเมนิผลงาน 

1.5 ส่งเสรมิมาตรการในการประชาสมัพนัธแ์ละการสรา้งบรรยากาศยุทธศาสตรอ์ยา่งต่อเนื่องผ่านสื่อ
ภายในศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง ผา่นกจิกรรมต่างๆ เพื่อกระตุน้ ปลุกเรา้ และขบัเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร ์ 
และแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏบิตั ิโดยมแีนวทางดงันี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิและยุทธศาสตรก์ารพฒันา อาทเิช่น 

(1) แผนปฏบิตักิารดา้นการขบัเคลื่อนความสมัพนัธก์บัเครอืขา่ย 
(2) แผนปฏบิตักิารดา้นการบรกิารวชิาการ 
(3) แผนปฏบิตักิารดา้นการจดัหารายได้ 
(4) แผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
(5) แผนพฒันาบุคลากร 
(6) แผนบรหิารทรพัยากรบุคคล 
(7) แผนกลยุทธท์างการเงนิ 
(8) แผนการจดัการความรู ้
(9) แผนบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
(10) แผนปฏบิตักิารดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง 
(11) แผนปฏบิตักิารดา้นการปรบัปรุงภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้ม 
(12) แผนปฏบิตักิารดา้นการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก 
(13) แผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

2.2 ก าหนดขัน้ตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการใหช้ดัเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดบัความส าคญัของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์
กบัระบบการจดัสรรงบประมาณ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดจ้ากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพฒันา รวมทัง้สามารถตดิตามและประเมนิผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยี 
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 การขบัเคลื่อนแผนไปสู่การปฏบิตันิัน้เป็นขัน้ตอนที่มคีวามส าคญัมากที่จะผลกัดนัการท างานของกลไก
ทัง้หมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งมคีวามรู้สกึเป็นเจา้ของและมสี่วน
ร่วม รวมทัง้ตอ้งอาศยักระบวนการและกลไกการผนึกก าลงัในหลายมติิในการประสานแผนงาน แผนเงนิ และแผน
คน ในการขบัเคลื่อนองค์กรร่วมกนั และไปในแนวทางเดยีวกนั เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคอืวสิยัทศัน์
ทีต่ัง้ไว ้ความส าเรจ็ของการขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์หป้ระสบผลส าเรจ็ จงึประกอบดว้ยส่วนส าคญั ดงันี้ 

1. ผู้บริหารระดบัสูงและผู้บริหารทุกระดบัเป็นผู้รวบรวมพลังขบัเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
สื่อสารทศิทางองคก์รใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบัไดม้คีวามเขา้ใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏบิตัิการ โดยน ากลยุทธแ์ละแนวทางการด าเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการทีป่ฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรไ์ป สาขาวชิาและระดบับุคคลในการขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การ
ปฏบิตัอิย่างชดัเจน รวมทัง้ตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสมัฤทธิ ์

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง ในการขบัเคลื่อนแผนงาน/ 
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มคีวามก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จดัเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ
ถ่ายทอดความรูซ้ึง่กนัและกนั  

5. การจดัระบบการตดิตามประเมนิผลความกา้วหน้าของการด าเนินการในทุกระดบั 
 

การติดตามและประเมินผล 
เมื่อมกีารแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัทุกหน่วยงานภายในศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง แลว้

ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง จะตอ้งวางระบบทีจ่ะวดัความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าประสงคใ์นระดบัต่างๆ 
จ าเป็นตอ้งมกีารตดิตามและประเมนิผล เพื่อช่วยใหท้ราบถงึความกา้วหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ อนั
จะช่วยใหผู้ร้บัผดิชอบพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขต่อไป การตดิตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธผิล จะตอ้งอาศยัดชันี
ชีว้ดัความส าเรจ็ 
ในหลายมติ ิและหลายระดบั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารจดัการแนวใหม่ ดงันี้ 

1. การติดตามและประเมนิผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทัง้สรุป
บทเรยีนและขอ้เสนอแนะส าหรบัน าไปใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการจดัท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสทิธภิาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดอืน และจดัท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความกา้วหน้า และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ใหผู้บ้รหิารทุกระดบัทราบและด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารด าเนินการบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้รวมถงึการจดัท า
รายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ผลการจดัซื้อจดัจา้ง และการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ 
เพื่อเร่งรดัการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

4. การตดิตามผลตามค ารบัรองการปฏบิตักิารประจ าปีทีก่ าหนดไวแ้ล้ว โดยมกีารก าหนดระยะเวลา
การตดิตามประเมนิผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 
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5. ควรมกีลไกเชื่อมโยงการประเมนิผลงานรายบุคคลกบัผลงานในระดบัสาขาวชิา เพื่อเชื่อมโยงกบั
ผลงานในระดบัมหาวทิยาลยั เพื่อแสดงถึงผลส าเรจ็ของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดบัหน่วยงานและระดบั
บุคคล 
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ภาคผนวก 1 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร ์
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              สรุปผลการวเิคราะหข์องศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง  ทัง้ทีเ่ป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคใน
ทุกประเดน็ โดยใหบุ้คลากรของศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง  เป็นผูป้ระเมนิ ปรากฏดงันี้ 

 1. ประเดน็จุดแขง็ (Strengths : S) (3ประเดน็) ดงัต่อไปนี้ 
          1) มแีผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีทีช่ดัเจน    
           2) ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนัการด าเนินงานของศูนยก์ารศกึษา   
          3) บุคลากรมคีุณภาพ ทุ่มเท และสามคัค ี
           2. ประเดน็จุดอ่อน (Weaknesses : W) (3ประเดน็) ดงัต่อไปนี้ 
           1) งบประมาณไม่เพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันาหน่วยงาน 
           2) บุคลากรขาดทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ฯลฯ 
           3) บุคลากรมภีาระงานหลายดา้นหลายหน้าที่ 

 3. ประเดน็โอกาส (Opportunities : O) (3 ประเดน็)  ดงัต่อไปนี้ 
           1)มหาวทิยาลยัสนับสนุนและให้งบประมาณหรอืกองทุนในการพฒันาพฒันาศกัยภาพและองค์
ความรูข้องบุคลากรอย่างเตม็ที่ 
           2)เทคโนโลยทีนัสมยัขึน้เอื้ออ านวยต่อการบรหิารงาน 
           3) มหาวทิยาลยัมนีโยบายส่งเสรมิใหบุ้คลากรเรยีนภาษาและอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะการสื่อสารท าใหบุ้คลากรมโีอกาสในการพฒันาตนเองมากขึน้ 

 4. ประเดน็ภยัคุกคาม (Threats : T) (3 ประเดน็) ดงัต่อไปนี้ 
          1)แนวโน้มจ านวนประชากรวยัอุดมศกึษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อตัราการเกดิลดลง อตัรา
ประชากรในวยัเรยีนลดลง และมอีตัราผูส้งูอายุเพิม่ขึน้ 
          2)งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรมาก-น้อยขึน้อยู่กบังบประมาณของหน่วยงานจดัการศกึษา ส่งผล
ต่อการด าเนินงานและการพฒันาหน่วยงาน 
          3)การมศูีนยก์ารศกึษานอกทีต่ัง้มผีลต่อการใชง้บประมาณในการด าเนินงาน 
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ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัระนองในปัจจุบนั 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ภาคผนวก 4 
รายช่ือผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายช่ือผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  
                      1. อาจารย์สุวัฒน์        นวลขาว                          ประธานกรรมการ 
                      2. นางสาววนัสนาฏ      ประพาลา                       กรรมการ 
                      3. นางอัญชัญ             จงเจริญ                         กรรมการ 
                        4. นายพีระพัฒน์          เพชรสังข ์                       กรรมการ 
                      5. นางสาวกาญจนา      บุญแดง                          กรรมการ 
                         6. นางสาวกนกวรรณ     คชพันธ์                         กรรมการ         
                         7. นายฐิติพงศ์              ศรวณีย์กุล                      กรรมการ 
                         8. นางสาวณิชชา           บุญประสพ                     กรรมการ 
                        9. นางสาวพรัชษกรณ์    เกตุลิขิตกุล                      กรรมการและเลขานุการ 
 

 


