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ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ที่เน้นความ

สัมฤทธิ์ผลให้เกิดขึน้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบรหิารการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การ

ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบรหิารภาครัฐ ได้เนน้ให้ใช้  แผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได ้แผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองฯ พัฒนาปรับปรุงมา

จากแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ในปีงบประมาณ 2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้จัดให้มีการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้า

ทายในดา้นต่างๆ ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองฯจะต้องเผชิญ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี

สว่นไดส้ว่นเสยี  

  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้

โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์  ผลจากกรวิเคราะห์พบว่า ศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนองอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพข้างล่างน้ี 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

            ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีพื้นท่ีประมาณ 128 ไร่  ณ เลขท่ี 99 หมู่ท่ี1 ต าบลหงาว  อ าเภอเมือง จังหวัด
ระนอง  85000 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเป็นศูนย์
การศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองฯในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของชุมชน อีกท้ังศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองยังมีความพร้อมด้าน บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และบริการท้ังของภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
สามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เข้าใจ มีส่วนร่วมและสามารถแก้ไขปัญหาในสายงานดังกล่าวได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

               การจัดต้ังศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เนื่องจากในพื้นท่ีต้ังดังกล่าวไม่มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ท่ีเปิดด าเนินการหรือไม่มีการจัดการศึกษาทางด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ หรือ
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคคลเพื่อ
รับการเปล่ียนแปลงอย่างยั่งยืน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ด าเนินการเปิด
ศูนย์การศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดระนอง โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวและบริการ และหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 
ภาพที ่1 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 
                                                     ภาพที่ 2 

1.4 ผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปกีารศึกษา 

2561 

ปกีารศึกษา 

2562 

ปกีารศึกษา 

2563 

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส ์ 1 1 1 

2.หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ  1 1 1 

3.หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ 1 1 1 

4.หลักสูตรบรหิารธุรกิจ สาขาการจัดการคุณภาพ 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 4 4 4 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  

ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562 ปกีารศึกษา 2563 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1.หลักสูตร บริหารธุ รกิ จบัณฑิต 
สาขาวิชา  การจัดการโลจิส ติกส์
และซัพพลายเชน 

- - - 19 12 31 30 14 44 

2.หลักสูตร ศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวและบริการ 

12 - 12 9 - 9 9 - 9 

3.ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ศ า ส ต ร์  ส า ข า
รัฐศาสตร์ 

- 45 45 - 49 49 - 37 37 

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการ
จัดการคุณภาพ 

- 23 23 - 24 24 - 14 14 

รวมทั้งสิ้น 12 68 80 28 85 113 39 65 104 

ตารางที่ 2  ข้อมูลนักศึกษา 

1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา 

ปกีารศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562 ปกีารศึกษา 2563 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1.หลักสูตร บริหารธุ รกิ จบัณฑิต 
สาขาวิชา  การจัดการโลจิส ติกส์
และซัพพลายเชน 

- - - 19 12 31 ยังไมจ่บการศึกษา 

2.หลักสูตร ศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวและบริการ 

12 - 12 9 - 9 ยังไม่จบการศึกษา 

3.ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ศ า ส ต ร์  ส า ข า
รัฐศาสตร์ 

- 45 45 - 49 49 ยังไม่จบการศึกษา 

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการ
จัดการคุณภาพ 

- 23 23 - 24 24 ยังไม่จบการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 12 68 80 28 85 113  
ตารางที่ 3  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปกีารศึกษา 2561 2562 2563 

การมีงานท า 80 113 ยังไม่จบการศึกษา 

เงินเดอืนเริ่มตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าของ ก.พ. 15,000 15,000 ยังไม่จบการศึกษา 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 100 100 ยังไม่จบการศึกษา 

ตารางที่ 4  ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑติ 
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1.4.5 ข้อมูลการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปงีบประมาณ 

2562 

ปงีบประมาณ  

2563 

ปงีบประมาณ 

2564 

1.โครงการอาบน้ าแร่แลระนอง √ - - 

2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ √ - - 

รวมทั้งสิ้น 2 0 0 

ตารางที่5 ข้อมูลการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

1.4.6 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปงีบประมาณ 

2562 

ปงีบประมาณ  

2563 

ปงีบประมาณ 

2564 

1.โครงการไหว้ครู  พิธอีัญเชิญตราพระราชลัญจกร   √ - - 

รวมทั้งสิ้น 1 0 0 

      ตารางที่6 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

1.4.7 ข้อมูลบุคลากร 
 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564 

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

1.ศูนย์การศึกษาจังหวัด

ระนอง 

5 4 1 10 5 4 1 10 5 4 1 10 

รวมทั้งสิ้น 5 4 1 10 5 4 1 10 5 4 1 10 
                      ตารางที่7  ขอ้มูลบุคลากร 
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1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน   สุนันทา   

กรอบนโยบาย  กรอบเป้าหมายของ  ผลผลิตหลักที่ต้องการ และกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรั้บจัดสรร 

    

  

 

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาและวิเคราะห์ยุทธ์ศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเพ่ือมุ่งตอบสนอง และสอดคลอ้ง

กับยุทธศาสตร์ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

  

  

   

ขั้นตอนที่ 3  แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ประกอบดว้ย 5 ขั้นดังนี้ 

 1)  ทบทวนสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์  

 2)  วิเคราะห์ SWOT และวิเคราะหป์ระเด็นส าคัญที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาประจ าปี  

 3)  ก าหนดเป้าหมาย และผลผลิตหลักประจ าปีของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองโดยมุ่งไปสู่พันธกจิที่ต้ังไว้ 

 4)  จัดท ารายละเอียด  แผนงาน  งาน/โครงการ  กิจกรรมให้เช่ือมโยงกับกลยุทธ์ทุกระดับ 

 5)  จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน  งาน/โครงการ  และก าหนดผูรั้บผิดชอบโครงการ 

 6)  จัดท าแผนก ากับ ติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน 
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          ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (....3..... ประเด็น) ดังต่อไปน้ี 

ล าดับ1 มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง เป็นสถาบันการอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดระนอง 
ล าดับ2 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีท่ีชัดเจน  
ล าดับท่ี3 มีการท างานเป็นทีม และมีการปรึกษาหารือร่วมกันในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (......3.... ประเด็น) ดังต่อไปน้ี 

ล าดับ1 งบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ล าดับ2 บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าท่ี 
ล าดับท่ี3 บุคลากรขาดทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (.......3....... ประเด็น)  ดังต่อไปน้ี 

ล าดับ1 เทคโนโลยีการส่ือสารที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังภายใน    
และภายนอกหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และขยายขอบเขตได้กว้างขึ้น โดยผ่านทาง Website, 
Facebook, Line เป็นต้น 

ล าดับ2 มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีวางแผนเป็นฮับการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค ท าให้มองเห็นอนาคตการ
จ้างงานด้านโลจิสติกส์และการท่องเท่ียว 

ล าดับท่ี3 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือภายนอกท่ีเข้มแข็ง  ท าให้หน่วยงานเป็นท่ีรู้จักของบุคลภายนอก 
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (........3......... ประเด็น) ดังต่อไปน้ี 

ล าดับ1การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้ ต้องปรับปรุงการจัด
การศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

ล าดับ2  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษา ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานและการพัฒนาหน่วยงาน 

ล าดับท่ี3 สถาบันการศึกษามีการแข่งขันในด้านอัตราค่าใช้จ่ายกันสูง เช่น การลดค่าเทอม หรือมีค่าแรกเข้าท่ีมี
ราคาน้อยกว่า 

 
 
 
 
 
 



7 
 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

                จากต าแหน่งยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนองต้องปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 

เพ่ือให้อยูใ่นต าแหน่ง “รุกด าเนินการ” หรือ “เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน 3:1 ผู้บริหารพิจารณาให้ค่า

คะแนนในการลดจุดอ่อน(W) หรือ ขจัดภัยคุกคาม(T) เพ่ือปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตได้ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลกิวิกฤตให้เป็นโอกาสในประเด็นที่

เป็นภัยคุกคาม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง สามารถปรับต าแหน่งยุทศาสตร์ ไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการ”   
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  : สาขาวิชาไม่ น้อยกว่า 2 สาขา ที่ เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปดว้ยความคิดสร้างสรรค์  

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
 

พันธกจิ (Mission) 
  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรยีนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษยท์ี่รับผิดชอบตอ่อนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจติวิญญาณในการท้าทาย โดยไมก่ลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปดว้ยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่อ งและช่ืนชม 

ของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สบืสานความเป็นไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

5) เป็นมหาวทิยาลัยที่มีความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนร่วม  
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เสาหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอยา่งต่อเน่ือง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจติสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ชว่ยเหลอืผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยดึมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เ น้นความ เป็นวั ง  หมายถึ ง  เ ป็นมหาวิทยาลั ยที่ เ น้ นภาพลั กษณ์  ทั กษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
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ค่านยิมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านยิมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสูค่วามส าเร็จในอนาคต ดังน้ี 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการของ

มหาวิทยาลัยและการด าเ นินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่ งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถอื และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชกิทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ซึ่ง

จะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งน้ี

มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และ

ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ  ซึ่ ง เ ป็ น วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ทุ ก ค น ป ร ะ จั ก ษ์  แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ป รั ช ญ า 

น าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถอื “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์น้ี 
 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ไปสูค่วามส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังน้ี  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเสน้ทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มอีดตีอันน่าภูมใิจ เพ่ือน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) สง่เสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) สง่เสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไดพั้ฒนาในเสน้ทางวิชาชีพทั้งในดา้นวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 
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2.) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4.) มุ่งเนน้ผลติบัณฑิตให้เป็นผูท้ี่มีความรูล้กึซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศึกษา 

 

 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ไดจ้ริง 

2.) สง่เสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวิชาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ย่ังยืน น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 

3.) สง่เสริมให้มกีารจัดแหลง่เรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.) สง่เสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) สง่เสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
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เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพ่ือมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ ต้ังไว้  ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่  ติดตามอย่างต่อเน่ือง  

เพ่ือก ากับติดตามระบบการท างานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์  

15 ปี เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้  
 

 
ภาพที่ 3 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังน้ี 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบรหิารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตล่ะบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบดว้ยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งน้ี สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4 
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ภาพที ่4 SSRU “SWITCH” 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมอือาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อย่างย่ังยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
 

ตารางที่8 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

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

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้า 

ประสงค ์
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 8 33 29 33 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 

9 22 17 19 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 9 8 8 

รวมท้ังส้ิน 24 64 54 60 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

แหล่งการเรียนรู้  มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น  อย่างยั่งยืน 
3.2 พันธกจิ (Mission) 

          1.สนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

          2.ให้บรกิารวิชาการและเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

          3.จัดหารายได้จากทรัพย์สินและทรัพยากรเพ่ือให้แข่งขันได้ อยู่รอด อย่างย่ังยืน 

          4.สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ และสังคม

อย่างย่ังยืน 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

          1. สนับสนุนการผลติบัณฑิต วิจัย บรกิารวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

          2. เป็นศูนย์กลางแหลง่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

          3.จัดหารายได้เพื่อความอยู่รอด อย่างย่ังยืน 

          4. สร้างเครือข่ายความรว่มมือเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ และสังคมอย่างย่ังยืน 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

         1.ทุนความรู้ 

    2.คุณธรรม 

    3.เครอืข่าย 

    4.ความเป็นมอือาชีพ 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ท างานด้วยใจ ให้บริการที่เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ  ถนัดวิชาการ  เช่ียวชาญการส่ือสาร ช านาญการคิด  มีจิตสาธารณะ 
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง  ปลูกฝังองค์ความรู้  ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
3.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

ศูนย์การศึกษาฯจะยึดในค่านิยมหลัก 4 ประการ ในการน าพาศูนย์ฯสู่ความส าเร็จในอนาคต   
           1.ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
           2.ความผาสุก และความภักดีในองค์กร 
  3.บูรณาการและความร่วมมือ 
           4.ความเป็นมืออาชีพ 
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3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์1  สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดหารายได้ 
ยุทธศาสตร์3   สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมนิผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัตจิ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อยา่งเป็นรูปธรรมซึ่งไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู ้และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองในเร่ือง

แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มกีารติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมีความรูค้วามเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคลอ้งกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเคร่ืองช้ีวัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนนิการ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง 

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังน้ี 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มคีวามพร้อมและมสีว่นร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแตล่ะยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนนิงานเป็นหลัก 

                 1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังสามารถเช่ือมโยง 
และประเมินผลงานของหน่วยงานตามท่ีก าหนดไว้ 
               1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร  

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สูก่ารประเมินผลงาน 

    1.5  ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่านส่ือภายใน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคล่ือนงานตามแผนยุทธศาสตร์  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัต ิโดยมีแนวทางดังน้ี 

2.4 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัตกิารดา้นการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

(2) แผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ 

(3) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดหารายได้ 

(4) แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(5) แผนพัฒนาบุคลากร 

(6) แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

(7) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(8) แผนการจัดการความรู้ 

(9) แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(10) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซือ้จัดจ้าง 

(11) แผนปฏิบัตกิารดา้นการปรับปรุงภูมทิัศน์และส่ิงแวดล้อม 

(12) แผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(13) แผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.5 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนนิงาน 

2.6 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนนิแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยดว้ยเทคโนโลยี 
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 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตน้ัินเป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนกึก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดยีวกัน เพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ต้ังไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบดว้ยส่วนส าคัญ ดังน้ี 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับไดม้ีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัตอิย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่เน้นการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองในการขับเคล่ือนแผนงาน/ โครงการ
ของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองแล้ว

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบรหิารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดอืน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณ ผลการจัดซือ้จัดจ้าง และการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 

เพ่ือเร่งรัดการด าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพ่ือเช่ือมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภาคผนวก 1 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 2 

ผลการวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

 

 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม  Excel ของ

วิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์  ผลจากกรวเิคราะห์พบว่า ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองอยู่ใน

ต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพข้างล่างนี้ 
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ภาคผนวก 3 

รายช่ือผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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

 


