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คํานํา 

 
 

  แผนกลยุทธ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  ศูนยหัวหิน จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 ในทุก ๆดาน ดาน
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ 

 การดําเนินงานตามแผนกลยุทธของศูนยหัวหิน ไดมีการกําหนดโครงการ และบาง
โครงการมีการดําเนินการใชงบประมาณ มีการสรุปประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ ฯ 
เพื่อใหการดําเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ของศูนยหัวหินประสบความสําเร็จจึงตองมี
การจัดทําแผนกกลยุทธของศูนยหัวหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2556 โดยใช 
กระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอม กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
กลยุทธ และแนวทางปฏิบัต ิโดยเร่ิมดําเนินการระหวางเดือน ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน ผลการ
ดําเนินการไดผานการวิเคราะห สังเคราะหแลว จึงถูกกําหนดเปนแผนกลยุทธของศูนยหัวหิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับนี ้
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินหวังวาเอกสารนี้จะเปนแนวทางที่
นําไปใชเพื่อการวางแผนการทํางานและเปนแผนแมบทใหกับทุกฝายไดบรรลุเปาหมายฯในการ
ดําเนินงาน 
 
 
 
 
                 (ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ) 

                           ผูอํานวยการศูนยหัวหิน 
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สวนท่ี 1 บริบทองคกร 

ประวัติและความเปนมา 
  
  จากปรัชญาที่วา “เทคโนโลยีกาวไกล อยูท่ีไหนก็เรียนได” ภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน” ทําใหในป พ.ศ.2544 ไดมีโครงการรวมมือบริหารการจัดการข้ึนระหวางวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอรด กับสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน โดยเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (เรียนวันเสาร-อาทิตย) จึงทําใหเกิดศูนย
การศึกษานอกสถาบันข้ึน เรียกวา ศูนยแสตมฟอรด ซึ่งมีนักศึกษาปริญญาโท รุนที่ 1 และรุนที่ 2 
ตามสําดับพ.ศ. 2545 เนื่องจากมีนักศึกษาจํานวนมากข้ึน แตสถานที่เรียนมีจํากัด จึงไดเกิด
โครงการรวมมือระหวางสถาบันการบินพลเรือนและไดเปล่ียนจากศูนยแสตมฟอรดเปนศนูยหัวหิน 
และเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
และปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โปรแกรมนิติศาสตร ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) 
เปนคร้ังแรกพ.ศ. 2546 สืบเนื่องจากโครงการรวมมือระหวางสถาบันการบินพลเรือนกับสถาบันราช
ภัฎสวนดุสิตศูนยหัวหิน เพื่อพัฒนาบุคลากร จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีภาค
ปกติ หลักสูตรศิสปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน และ
แขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม ข้ึนเปนคร้ังแรก, เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา รุน 4 และเปดการสอนระดับปริญญาตรีภาคสมทบ รวม 4 โปรแกรมเพิ่มจากเดิมอีก 3 
โปรแกรม คือ รัฐประศาสนศาสตร พัฒนาชุมชน และภาษาอังกฤษธุรกิจโดยจัดการเรียนการสอน
เปนแบบบล็อกคอรส (4 ภาคเรียนตอปการศึกษา) 
  พ.ศ. 2547 ไดเปล่ียนชื่อจาก “สถาบันราชภัฎสวนดุสิต” เปน “มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547เปดสอนหลักสูตรศิสปศาสตรบัณฑิต (ภาค
ปกต)ิ โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน และแขนงวิชาธุรกิจการโรงแรม, 
เปดสอนระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (บล็อกคอรส) 4 โปรแกรม คือ นติิศาสตร, รัฐศาสนศาสตร, 
พัฒนาชุมชน และภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปดสอนระดับปริญญาโท รวมเปน 3 สาขา เพิ่มจาก
เดิม 2 สาขา คือ สาขาบริหารธุรกิจหลักสูตรผูบริหารยุคใหม และสาขารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรผูบริหาร CEO โดยการเรียนการสอนเปนแบบบล็อกคอรส นอกจากนี้ทางศูนยหัวหิน ได
เปดการสอนระดับปริญญาตรี ภาคสมทบบล็อกคอรส สําหรับผูบริหาร (VIP) โปรแกรมพัฒนา
ชุมชน ซึ่งเปดเปนคร้ังแรก 

 พ.ศ. 2548 การขยายตัวทางการศึกษามีจํานวนมาก ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฎ  สวนดุสิต ศูนยหัวหินจึงไดประสานไปยังธนารักษจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อขอใชพื้นที่ของ
ทาอากาศยานหัวหิน ในการกอสรางอาคารเรียนรวม จํานวน 3 ชั้น 1 อาคารเรียน และจะเปน
อาคารเรียนถาวรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ซึ่งสามารถเปดใชไดภายในภาค
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เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ตอไป และสําหรับการเรียนการสอนยังคงเปดหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ)  โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน และแขนงวิชา
ธุรกิจ การโรงแรม, เปดสอนระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (บล็อกคอรส) 4 โปรแกรม คือ นิติศาสตร 
รัฐศาสนศาสตร, พัฒนาชุมชน และภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปดสอนระดับปริญาโท 3 สาขา คือ 
สาขาบริหารการศึกษา, สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรผูบริหารยุคใหม และสาขารัฐประศาสนศาสตร 
หลักสูตรผูบริหาร CEO และระดับปริญญาตรีภาคสมทบ บล็อกคอรส สําหรับผูบริหาร (VIP) 
โปรแกรมพัฒนาชุมชนในปการศึกษา 2548 นี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ได
จัดทําโครงการรวมมือระหวางนักศึกษาชาวมุสลิมที่มีผลการเรียนดีและไดทุน มาเรียนแขนงวิชา
ธุรกิจการบินและ การโรงแรม ที่ศูนยหัวหิน ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป 

 ในปการศึกษา 2549 ทางศูนยหัวหิน ไดเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาค
ปกติ) โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการทองเที่ยว และเปดโครงการความ
รวมมือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นฯ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย 
(ระดับปริญญาตรี) และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ระดับปริญญา
โท) พ.ศ.2550   เปดหลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตรคือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต  สาขานโยบายและการบริหารสังคม และหลักสูตรบริหารสาขาการจัดการศึกษา 
ดุษฎีบัณฑิต สืบเนื่องมาจากกระแสการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี  และโลกาภิวัตนไดสงผล
กระทบตอโครงสรางขององคกรตาง ๆ ทั่งภาครัฐและเอกชนรูปแบบ  วิธีการ เทคนิค  และการ
จัดการที่เคยใชในทศวรรษที่ผานมาไดกลายเปนอดีตไมสามารถใชแนวทางในการคล่ีคลายวิกฤติ
หรือแกไขปญหาไดอีกตอไป  ดังนั้น  ผูบริหารภาครัฐ  และเอกชน คณาจารยที่ทํางานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน  ดานการจัดการรสมัยใหมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  จะตองมีความรูเพิ่มเติมมา
กวาเดิม  เพื่อใหเกิดผลิตผลและนวัตกรรมทางดานการจัดการเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาและชวยใหการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถแขงขันองคกร   การที่เปนคูแขงขันทั้งในระดับทองถิ่นและ
นานาชาต ิ

 พ.ศ. 2551  เปดหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตรคือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาภาวะผูนํายุทธศาสตรสูความเปนเลิศและทางศูนยหัวหินไดเล็งเห็นแลววาการศึกษามี
ความสําคัญอยางมาก ตอการพัฒนาประเทศและเยาวชน ทางศูนยหัวหินจึงไดจัดการเรียนการ
สอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาและ
เปนการสงเสริมการศึกษาสงออก รวมถึงการศึกษาขามชาติ เชน ในแขนงวิชาธุรกิจการบิน 
นอกเหนือจากการเรียนการสอน 2 ภาษาแลวนั้นยังมีวิชาภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน และภาษา
อาหรับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาหลักสูตรธุรกิจการบินก็เปนอีกหลักสูตรหนึ่งที่เปนทางเลือกใหม และ
อนาคตใหมใหกับนักศึกษา 
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ปรัชญา  

เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งในดานอุตสาหกรรมบริการ 
 

วิสัยทัศน  
 

ศูนยหัวหิน เปนศูนยการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ มีอัตลักษณโดดเดนใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ ดานธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจทองเที่ยว 
ภายใตการบริหารจัดการที่มีลักษณะเปนพลวัต เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และภูมิภาคอาเซียน 
สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 
พันธกิจ  
 

1.ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของสังคม โดยมีจุดเดนดาน
บุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 
 2.สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาในดานสุขภาพกายและ
คุณธรรมจริยธรรม 

3.สราง พัฒนา และเผยแพรองคความรู นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการ
พัฒนาความเขมแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 4.ยึดหลักการบริหารจัดการที่คํานึงถึงการปรับตัวลวงหนาเพื่อพรอมรับแนวโนมบริบทที่จะ
เปล่ียนแปลงและสามารถแขงขันไดในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 

 
นโยบายหลักของมหาวิทยาลัยฯ (สวนกลาง) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีนโยบายที่จะผลักดันองคกรใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาความเปนสากลบนพื้นฐานความแข็งแกรงทางวิชาการของ
สาขาวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหเปนอัตลักษณ ทั้ง 4 ดาน ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และพยาบาลศาสตร 
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กลยุทธ 
 
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน สามารถดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย
และสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ฯ จึงไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานทั้งส้ิน 6 
กลยุทธดังนี้คือ 
 

 กลยุทธที่     1  การบริการวิชาการเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
 กลยุทธที่     2  สรางอัตลักษณ (Identity) ที่โดดเดนเปนของตนเอง 
 กลยุทธที่     3   สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย 
 กลยุทธที่     4   พัฒนาความเขมแข็งของการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
 กลยุทธที่     5  การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
 กลยุทธที่     6  การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
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ขอมูลแสดงจํานวนบุคลากรและนักศึกษา ศูนยหัวหิน จําแนกตามปการศึกษา  

            ป การศึกษา 
บุคลากร 

ปการศึกษา 2552 
(ราย) 

ปการศึกษา 2553 
(ราย) 

ปการศึกษา 2554 
(ราย) 

1.อาจารยประจํา 22 24  
2.อาจารยชาวตางชาติ 11 11  
3.เจาหนาที่ 39 39  
4.คนขับรถ 15 16  
5.แมบาน 8 8  
6.คนสวน 3 3  
รวมทั้งส้ิน 98 101  
ตารางแสดงท่ี 1 แสดงจํานวนบุคลากร  

ขอมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ภาคปกติ)  ศูนยหัวหิน  

            ป การศึกษา 
จํานวน 

ปการศึกษา 2552 
(ราย) 

ปการศึกษา 2553 
(ราย) 

ปการศึกษา 2554 
(ราย) 

แขนงธุรกิจการบิน    
แขนงธุรกิจการโรงแรม    
แขนงธุรกิจทองเที่ยว    

รวมทั้งส้ิน 2,026 2,200  
ตารางแสดงที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติ 

ขอมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ภาคปกตินอกเวลา)  

            ป การศึกษา 
จํานวน 

ปการศึกษา 2552 
(ราย) 

ปการศึกษา 2553 
(ราย) 

ปการศึกษา 2554 
(ราย) 

สาขาการเงิน 35 งดรับ งดรับ 
สารรัฐประสาศน
ศาสตร 

30 งดรับ งดรับ 

สาขานิติศาสตร 30 งดรับ งดรับ 
รวมทั้งส้ิน  95   
 
ตารางแสดงที่  3 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ (นอกเวลา) 
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธศูนยหัวหิน 

 หลักการ 

  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 ไดมีการดําเนิการตามแผนงาน โครงการ ที่สอดคลองกับ
พันธะกิจของมหาวิทยาลัยฯและสอดคลองกับพันธะกิจของศูนยหัวหิน ทั้งดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนา
บุคลากร จึงไดจัดทําแผนกลยุทธภายใตหลัการดังตอไปนี ้

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กําหนด
ไวในพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดกิจการ
บานที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2542 มี 6 องคประกอบ คือ 

    1.  หลักนิติธรรม (The Rule of LAW) 
    2. หลักคุณธรรม (Morality 
    3. หลักความโปรงใส (Accountability) 
    4.  หลักความมีสวนรวม (Participation) 
    5.  หลักความรับผิดชอบ (Reaponsesibility) 
    6. หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) 
 
  วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการบริหารจัดการดาน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร มีเปาหมายที่ชัดเจน
และปฏิบัติได  

2. เพื่อสรางระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ใหสอดคลอง
กับแผนกลยุทธ 

3. เพื่อใหมีการติดตามและประเมินผลและนําไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ 

  การจัดทําแผนกลยุทธของศูนยหัวหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 
2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ใหความสําคัญกับกระบวนการรวมระดม
ความคิด การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) เพื่อนําไปกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแนวทางปฏิบัติ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

  1. ประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน โดยมีผูอํานวยการศูนยหัวหิน เปน
ประธานการประชุม เร่ืองการจัดทําแผนกลยุทธของศูนยหัวหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552-56จาการประชุมคร้ังที่ 1 มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธศูนยหัว 
เปนคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหินที่ 18 / 2552 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552  เพื่อทําหนาที่จัดทําแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยฯ 

  2.การประชุมคร้ังที่ 2 เปนการระดมสมองในการจัดทําแผนกลยุทธศูนย
หัวหินตั้งแต การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแนวทางปฏิบัติ โดยการระดมสมองจากผูบริหาร 
คณาจารยและเจาหนาที ่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ดังนี้ .   
การประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธของศูนยหัวหินคร้ังที่ 2 
วันที่  11 ก.พ. 53   

  3.ประชุมคร้ังที่ 3 การยกรางแผนกลยุทธศูนยหัวหิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552-2556 ตามรายละเอียดที่ไดจากการประชุมปฏิบตัิการ เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
พิจารณา และรวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และตัวชี้วัดในแตละกลยุทธ เม่ือวันที ่ 
วันที่   9 เม.ย.53   

  4. การอนุมัติและการประกาศใช โดยนําเสนอตอผูอํานวยการศูนย ฯโดย
ใหผูอํานวยการศูนย ฯ ลงนามและประกาศใช แผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 – 2556 วันที่ 9 เม.ย.53 
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ภาพแสดง กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธศูนยหัวหิน 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

ระดมความคิด 
ภายในศูนยหัวหิน 

บุคลากรจากศูนยหัวหิน
และคณะทํางานแผน 
และกําหนดยุทธศาสตร 

บุคลากรจาก 
จากฝายนโยบายและ
แผนฯ 
 

ทบทวนพันธกิจ 

ทบทวนวิสัยทัศน 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

SWOT Analysis 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

ระดมความคิดเห็น รางแผนกลยุทธ 
ปจจัยแหงความสําเร็จ  
และตัวช้ีวัดการดําเนินงาน  

นโยบายที่เก่ียวของ 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
          

แผนกลยุทธ 

ระดมความคิดเห็น ทิศทาง/แนวทางการดําเนินงาน 
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สวนท่ี 2 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม  

(SWOT Analysis)  
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สวนท่ี 2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ศูนยหัวหิน 
 

จุดแข็ง 
1. ผูนํามีวิสัยทัศน 
2. ทําเลที่ตั้งอยูในเมืองทองเที่ยงที่สําคัญของประเทศ 
3. มีอาจารยชาวตางชาติที่สามารถเสริมการพัฒนาดานทักษะภาษาตางประเทศ 
4. มีวัฒนธรรมองคกรที่โดดเดนดานการปฏิบัติธรรม  และการออกกําลังกาย 
5. มีบุคลากรที่มีความรู  และ  เชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  แขนงธุรกิจการบิน  

การโรงแรม  และการทองเที่ยว 
6. มีการสรางเครือขายในดานการแนะแนว   การศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่

เขมแข็ง 
7. มีการสรางเครือขายในการพัฒนาดานวิชาการ   กับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ   

คือ  ประเทศจีน   ประเทศออสเตรีย 
8. มีเครือขายการฝกประสบการวิชาชีพ   และการมีงานทําของนักศึกษา กับสถาน

ประกอบการ   ดานธุรกิจการบิน   และโรงแรมที่เขมแข็ง 
9. นักศึกษามีความสามารถที่โดดเดน   ในดานศิลปะและวัฒนธรรม   เปนที่ยอมรับในระดับ

ทองถิ่น 
10.  หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ   แขนงธุรกิจการบินเปนที่ตองการของ

ผูเรียน 
11.  ศูนยหัวหิน  ตั้งอยูในเมืองทองเที่ยวที่มีบรรยากาศ  และสภาพอาชีพการงานที่สนับสนุน

การบริหารจัดการ   หลักสูตรในดานการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 
12.  นักศึกษาไดรับการยอมรับจากสถานการณประกอบการในดานบุคลิกภาพ   และความรู

ความสามารถในวิชาชีพ 

จุดออน 
1. หอพักนักศึกษาตองเชากับภาคเอกชน   ทําใหเกิดปญหาในดานการบริหารจัดการ 
2. ขาดระบบการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพื่อใหนกัศึกษา   มีคะแนน TOEIC  ไม

ต่ํากวา 600 คะแนน 
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3. ระบบงานประกันคุณภาพ   ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4. จํานวนอาจารยที่มีคุณภาพทางวิชาการนอย 
5. การบริหารจัดการ  ไมสอดคลองกับการประกันคุณภาพ 
6. ตองเชาที่ดินจากหนวยงานอ่ืน   จึงไมสามารถขยายอาคารเรียนเพิ่มเติมใหสอดคลอง

กับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มข้ึน 

 
โอกาส 

1. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
2. จํานวนโรงแรมรีสอรทมากข้ึน 
3. จํานวนการขยายตัวทางธุรกิจในหัวหินมีการเพิ่มข้ึน 
4. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนความตองการของตลาดแรงงาน 
5. มีการเปดเสรี ASEAN ในดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนการสรางโอกาสในการมี

งานทํามากข้ึน 
 
 

อุปสรรค 
1. มีการแขงขันของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ๆ มากข้ึนในหลักสูตรดานธุรกิจการ

บิน 
2. มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสาขาทองเที่ยว  และโรงแรมมากข้ึน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 
แผนกลยุทธของศูนยหัวหิน   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2556 
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สวนท่ี 3 
แผนกลยุทธของศูนยหัวหิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2556 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของศูนยหัวหิน 

ปรัชญา : 
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งในดานอุตสาหกรรมบริการ 

วิสัยทัศน : 
ศูนยหัวหิน เปนศูนยการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวและการบริการ ดานธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจทองเที่ยว ภายใตการบริหารจัดการที่มี
ลักษณะเปนพลวัต เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และภูมิภาคอาเซียน สามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน 
 
พันธกิจ : 

1.ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของสังคม โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพ
เฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 
 2.สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาในดานสุขภาพกายและคุณธรรมจริยธรรม 

3.สราง พัฒนา และเผยแพรองคความรู นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนาความ
เขมแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.ยึดหลักการบริหารจัดการที่ คํานึงถึงการปรับตัวลวงหนาเพื่อพรอมรับแนวโนมบริบทที่จะ
เปล่ียนแปลงและสามารถแขงขันไดในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การใหบริการวิชาการเพื่อการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานงานบริการ 
3. การสรางความรูความเขาใจและความภูมิใจในคุณคาวัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
4. การพัฒนาผลงาน วิจัย และการนําไปใชประโยชนแกทองถ่ินและชุมชน 
5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 

เปาประสงค 
1.  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตมากขึ้น 
2. บัณฑิตมีเอกลักษณดานบุคลิกภาพที่ เหมาะสมดานงานบริการและมีคุณสมบัติเดนดาน
ภาษาตางประเทศ 

 3. นักศึกษา และประชาชนตระหนักและภาคภูมิใจในคุณคาวัฒนธรรมไทยและรวมสืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 4. ศูนยหัวหิน ชุมชน สังคม ไดรับประโยชนจากงานวิจัยที่สรางขึ้น 
 5. ศูนยหัวหินสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได 
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กลยุทธ 

กลยุทธที ่ 1 การบริการวิชาการเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธที ่ 2 สรางอัตลักษณ (Identity) ที่โดดเดนเปนของตนเอง 
กลยุทธที่  3  สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธที่  4  พัฒนาความเขมแข็งของการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 
กลยุทธที่  5 การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
 กลยุทธที ่ 6 การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
 

ความเช่ือมโยงของประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค   และกลยุทธ 
ของศูนยหัวหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 
การใหบริการวิชาการเพื่อ
การสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 

เปาประสงค 1.1 
ประชาชนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาตลอดชีวิตมากข้ึน 
 

กลยุทธ 1.1.1 
การบริการวิชาการเพื่อสราง
โอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในดาน
งานบริการ 
 

เปาประสงค 2.1 
บั ณ ฑิ ต มี เ อ ก ลั ก ษ ณ ด า น
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมดาน
งานบริการและมีคุณสมบัติ
เดนดานภาษาตางประเทศ 
 

กลยุทธ 2.1.1 
สรางอัตลักษณ (Identity)  
ท่ีโดดเดนเปนของตนเอง 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 
การสรางความรูความเขาใจ
และความภูมิใจในคุณคา
วัฒนธรรมไทยและสืบสาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

เปาประสงค 3.1 
นัก ศึก ษา  แ ล ะป ระ ชา ชน
ตระหนักและภาคภูมิใจใน
คุณคาวัฒนธรรมไทยและ
ร ว ม สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

กลยุทธ 3.1.1 
สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 
การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
 

เปาประสงค 5.1 
ศูนยหัวหิน สามารถสราง
ความเขมแข็งในการอยูรอด
ได 
 

กลยุทธ 5.1.1 
การบริหารจัดการเชิงพลวัต 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 
การพัฒนาผลงาน วิจัย และ
การนําไปใชประโยชนแก
ทองถิ่นและชุมชน 
 

เปาประสงค 5.1 
ศูนย หัวหิน ชุมชน สังคม 
ไดรับประโยชนจากงานวิจัย
ท่ีสรางข้ึน 
 

กลยุทธ 5.1.1 
การสรางและนําองคความรูไป
ใชใหเกิดประโยชน 
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับศูนยหัวหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณโดดเดนดานอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ พยาบาลศาสตร และการศึกษาปฐมวัย ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเปนพลวัต เปนท่ี
ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

การใหบริการ
วิชาการเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ดานสังคมศาสตร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

การสรางความรู
ความเขาใจและ
ความภูมิใจใน
คุณคาวัฒนธรรม
องคกร 

 

หนวยงาน ...ศูนยหัวหิน.... 

วิสัยทัศน (ของศูนยหัวหิน )  : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหินเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณโดดเดนในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
การบริการ ดานธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจทองเท่ียว ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเปนพลวัต เปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ และภูมิภาคอาเซียน สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาผลงาน            
วิจัย นวัตกรรม และ
การนําไปใช
ประโยชน 

 

ประเด็นยทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาความเขมแข็งของการ

จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร

ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ 1 

 

การใหบริการวิชาการ
เพื่อการสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ 2 

 

การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ในดานงานบริการ 
 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 6 

 

การบริหารจัดการเชิง
พลวัต 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ 5 

 

การพัฒนาผลงาน วิจัย 
และการนําไปใช
ประโยชนแกทองถิ่น
และชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่6 

    การบริหารจัดการ 
เชิงพลวัต 

ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ 3 

การสรางความรูความ
เขาใจและความภูมิใจ
ในคุณคาวัฒนธรรม
ไทยและสืบสาน
ประเพณี  
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วิสัยทัศน (ของศูนยหัวหิน)  : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหินเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณโดดเดนในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ 
ดานธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจทองเท่ียว ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเปนพลวัต เปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
และภูมิภาคอาเซียน สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 

หนวยงาน ศูนยหัวหิน 
ดา

นป
ระ

สิท
ธิผ

ลต
าม

แผ
นป

ฏิบั
ติร

าช
กา

ร 
ดา

น
คุณ

ภา
พ 
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นป

ระ
สิท

ธิภ
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ขอ
ง

การ
ปฏ

ิบัต
ิราช

กา
ร 

ดา
นก

ารพ
ัฒน

า
สถ

าบั
น 

เปาประสงคที่ 5.1 : 
ศูนยหัวหิน ชุมชน สังคม 

ไดรับประโยชนจาก
งานวิจัยที่สรางขึ้น 

 

เปาประสงคที่ 2.1 : 
บัณฑิตมีเอกลักษณดาน

บุคลิกภาพที่เหมาะสมดาน
งานบริการและมีคุณสมบตัิ
เดนดาน ภาษาตางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
 

การใหบริการวิชาการ
เพื่อการสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยาง
มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
 

การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาในดานงาน
บริการ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
 

การสรางความรูความ
เขาใจและความภูมิใจ
ในคุณคาวัฒนธรรม
ไทยและสืบสาน
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
 

การบริหารจัดการเชิง
พลวัต 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
 

การพัฒนาผลงาน วิจัย 
และการนําไปใช
ประโยชนแกทองถิ่น
และชุมชน 

 

เปาประสงคที่  6 .1 : 
ศูนยหัวหิน สามารถสรางความ

เขมแข็งในการอยูรอดได 
 

เปาประสงคที่ 3.1 : 
นักศึกษา และประชาชนตระหนัก
และภาคภูมิใจในคุณคาวัฒนธรรม

ไทยและรวมสืบสานประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

เปาประสงคที่ 1.1 : 
ประชาชนไดรับโอกาส
ทางการศึกษาตลอดชีวิต
มากขึ้น 
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คําอธิบาย เกณฑวัดระดับความสําเร็จ คาเปาหมาย 
และผูรับผิดชอบเปาหมาย 

ของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
ศูนยหัวหิน ประจําปงบประมาณ 2552 - 2556 
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คําอธบิาย เกณฑวัดระดับความสําเร็จ คาเปาหมาย  
และผูรับผิดชอบเปาหมาย 

ของตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
เปาประสงคท่ี 1 ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ  
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต   
ตามศักยภาพ 
คําอธิบาย 

แผนการสงเสริมการมีสวนรวม หมายถึง แผนที่ประกอบดวยแนวทาง วิธีการ และ
กิจกรรม        การสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ โดยมีการจัดทําแผน
แบบมีสวนรวม           ของผูมีสวนไดสวนเสีย และแผนการสงเสริมการมีสวนรวมจะตองไดรับการ
เห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มี
ฐานขอมูลสนับสนุน        การบริการวิชาการ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการวิชาการ 
ตลอดจนมีการติดตาม วิเคราะหประเมินผลและปรับปรุงระบบการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการที่มีการลงนามความ
รวมมือ และ      มีการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการรวมกันในรูปแบบที่หลากหลาย 

ศูนยบริการวิชาการ หมายถึง ศูนยที่จัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการและไดรับความเห็นชอบ
จาก                     ผูมีอํานาจ และมีการเปดดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกประชาชนทั่วไป 

ศูนยความเปนเลิศ หมายถึง ศูนยที่จัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการและไดรับความเห็นชอบ
จากผูมีอํานาจ และมีการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือนานาชาติอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ จะตองเปนแหลงศึกษาดูงานและเผยแพรผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 

คณะกรรมการระดับชาติ หมายถึง คณะกรรมการที่มีการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีปลัดกระทรวง  
 
เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  
  ระดับ 1  มีแผนการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการวิชาการ 
       ระดับ 2 มีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการระดับชาติ

ที่เปนอัตลักษณ 
  ระดับ 3  มีเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการที่เปนอัตลักษณ 
  ระดับ 4  มีศูนยบริการวิชาการแกประชาชนที่เปนอัตลักษณ 
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       ระดับ 5 มีศูนยความเปนเลิศที่เปนอัตลักษณ และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รวมเปนคณะกรรมการระดับชาติในดานที่เปนอัตลักษณ 
 
 
คาเปาหมาย 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 
ระดับ 3 ระดับ 4 

อยางนอย 1 ศูนย               
ที่เปนอัตลักษณ 

ระดับ 4  
ครบทั้ง 4 ดาน              
ที่เปนอัตลักษณ                   

ระดับ 5                
 

ระดับ 5 

2 3 4 4 5 
 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย 
 ศูนยหัวหิน 

 
 
เปาประสงคท่ี 2 บัณฑิตในสาขาท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

ในระดับ 
  ภูมิภาคอาเซียน  
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทางวิชาการของสาขาท่ีเปนอัต

ลักษณในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
คําอธิบาย 

แผนพัฒนาวิชาการ หมายถึง แผนที่ประกอบดวย แนวทางการพัฒนาวิชาการในรูปแบบ
ตางๆ เชน  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ  

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูล
สนบัสนุน มีการนําเทคโนโลยี                มาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือดานวิชาการ ที่มีการลงนามความรวมมือ มี
เครือขาย       ในรูปแบบที่มีการทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 

รางวัล หมายถึง รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับ  ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  
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ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่ไปนําเสนอในลักษณะที่เปนการ
แสดงผลงาน หรือนิทรรศการ จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ผลงานทางวิชาการของอาจารย  หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร           จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก ขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารย
ประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 

การจัดลําดับทางวิชาการในอาเซียน หมายถึง การไดรับการจัดลําดับจากหนวยงาน
หรือองคกร ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบดวย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพมา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
เกณฑวัดระดบัความสําเร็จ  

 ระดับ 1  มีแผนพัฒนาวิชาการที่เปนนานาชาตติามความพรอมของสาขาที่เปนอัต
ลักษณ  
 ระดับ 2  มีระบบและกลไกสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการของสาขาที่
เปนอัตลักษณ 
      ระดับ 3 มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาค

อ่ืนของสาขา                 ที่เปนอัตลักษณ 
      ระดับ 4   4.1 จํานวนของรางวัลหรือผลงานทางวิชาการในสาขาที่เปนอัตลักษณของ

นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 
4.2 รอยละของรางวัลที่ไดรับหรือผลงานทางวิชาการในสาขาที่เปนอัตลักษณ

ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนของอาจารยตอจํานวนอาจารยประจํา
  

4.3 รอยละของบัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณที่ไดงานทําตรงตามสาขาและ
มีอัตราเงินเดือนตามเกณฑมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 
       ระดับ 5 การไดรับการจัดลําดับทางวิชาการของสาขาที่เปนอัตลักษณในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 
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คาเปาหมาย 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 
ระดับ 4   

4.1  จํานวน 4 
รางวัล                 
หรือผลงาน                              

ระดับ 4   
4.1  จํานวน 6 
รางวัล                     
หรือผลงาน 

4.2  รอยละ 10 4.2  รอยละ 15 

ระดับ 2 ระดับ 3 

4.3  รอยละ 0.2 4.3  รอยละ 0.5 

ระดับ 5 
 

 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย  ศูนยหัวหิน 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทางวิชาการดานสังคมศาสตร

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
คําอธิบาย 

แผนพัฒนาวิชาการ หมายถึง แผนที่ประกอบดวย แนวทางการพัฒนาวิชาการในรูปแบบ
ตางๆ เชน  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ  

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูล
สนับสนุน มีการนําเทคโนโลยี               มาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือดานวิชาการ ที่มีการลงนามความรวมมือ มี
เครือขาย       ในรูปแบบที่มีการทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 

รางวัล หมายถึง รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับ  ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่ไปนําเสนอในลักษณะที่เปนการ
แสดงผลงาน หรือนิทรรศการ จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ผลงานทางวิชาการของอาจารย  หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร           จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  
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อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก ขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารย
ประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 

การจัดลําดับทางวิชาการในอาเซียน หมายถึง การไดรับการจัดลําดับจากหนวยงาน
หรือองคกร ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดบัภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบดวย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพมา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  

 ระดับ 1  มีแผนพัฒนาวิชาการที่เปนนานาชาติดานสังคมศาสตร 
 ระดับ 2  มีระบบและกลไกสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการดานสังคมศาสตร 
      ระดับ 3 มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาค

อ่ืน              ดานสังคมศาสตร 
      ระดับ 4 4.1 จํานวนของรางวัลหรือผลงานทางวิชาการดานสังคมศาสตรของ

นักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  
                       4.2 รอยละของรางวัลที่ไดรับหรือผลงานทางวิชาการดานสังคมศาสตรที่

ตีพิมพ เผยแพร                     ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนของอาจารยตอจํานวน
อาจารยประจํา  

4.3 รอยละของบัณฑิตดานสังคมศาสตรที่ไดงานทําตรงตามสาขาและมี
อัตราเงินเดือนตามเกณฑมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 
         ระดับ 5การไดรับการจัดลําดับทางวิชาการดานสังคมศาสตรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 
คาเปาหมาย 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 
ระดับ 4   

4.1  จํานวน 2 
รางวัล หรือผลงาน                              

ระดับ 4   
4.1  จํานวน 4 
รางวัล                  
หรือผลงาน 

4.2  รอยละ 5  4.2  รอยละ 10 

ระดับ 2 ระดับ 3 

4.3  รอยละ 0.1 4.3  รอยละ 0.2 

ระดับ 5 
 

ผูรับผิดชอบเปาหมาย   ศูนยหัวหิน 
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เปาประสงคท่ี 3  นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณคาวัฒนธรรมไทย  
ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของการสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนความเปน
ไทย 
 
คําอธิบาย 

การสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนความเปนไทย หมายถึง การสราง
เอกลักษณใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย 
 วัฒนธรรมท่ีสะทอนความเปนไทย หมายถึง ส่ิงที่คนไทยกําหนดหรือสรางข้ึน มีการ
เรียนรูและปฏิบัติตอๆ กันมา มีลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย 
ความกลมเกลียวและการมีศีลธรรมอันดีของประชาชน ไดแก การมีกิริยามารยาทเรียบรอย การ
รูจักเคารพครูอาจารยและผูอาวุโส                มีมารยาทในการพูดจาสุภาพ รวมทั้งการแตงกายที่
สุภาพเรียบรอยถูกตองตามกาลเทศะ เหมาะสมกับฐานะ                 และวัย 
 
เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  
 ระดับ 1 มีแผนหรือโครงการเพื่อสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมของนักศึกษาที่
สะทอนความเปนไทย                   
 ระดับ 2  มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการเพื่อสรางเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของนักศึกษา   ที่สะทอนความเปนไทย 

ระดับ 3   มีการสรางเครือขายความรวมมือ การบูรณาการ และการสรางสรรค
นวัตกรรม/องคความรูทางวัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย 

      ระดับ 4   มีการเผยแพรนวัตกรรม/องคความรูทางวัฒนธรรมไทยสูระดับอาเซียน 
      ระดับ 5   มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการ 

คาเปาหมาย 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4              ระดับ 5                ระดับ 5 

 
 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย   ศูนยหัวหิน 
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เปาประสงคท่ี 4 กําลังคนดานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 
 
คําอธิบาย 

แผนผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร หมายถึง แผนที่ประกอบดวย แนว
ทางการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร ที่กําหนดโดยผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงภาค
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม            ในรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดาน
วิชาการ และการฝกประสบการณ 

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน                  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มี
ฐานขอมูลสนับสนุน มีการนําเทคโนโลยีมาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือดานวิชาการ ที่มีการลงนามความรวมมือ มี
เครือขาย       ในรูปแบบที่มีการทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 

รางวัล หมายถึง รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานหรืองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับ    ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่ไปนําเสนอในลักษณะที่เปนการ
แสดงผลงาน หรือนิทรรศการ จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร           จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก ขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารย
ประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 

การจัดลําดับทางวิชาการ หมายถึง การไดรับการจัดลําดับจากหนวยงานหรือองคกร
ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบดวย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพมา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  

 ระดับ 1 มีแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 
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          ระดับ 2     มีระบบและกลไกสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตร 

      ระดับ 3 มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานวิทยาศาสตรในระดับภูมิภาค  
 อาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 

      ระดับ 4  
4.1 จํานวนของรางวัลหรือผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรของนักศึกษา

หรือ     ศิษยเกาที่ไดรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 
4.2 รอยละของรางวัลที่ไดรับหรือผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรที่

ตีพิมพ เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนของอาจารยตอจํานวนอาจารยประจํา  
4.3 รอยละของบัณฑิตดานวิทยาศาสตรที่ไดงานทําตรงตามสาขาและมีอัตรา

เงินเดือนตามเกณฑมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 
ระดับ 5  การไดรับการจัดลําดับทางวิชาการดานวิทยาศาสตรในระดับภูมิภาค
อาเซียนคาเปาหมาย 

 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

-   
4.1  จํานวน 2 
รางวัล หรือผลงาน                              

- 
4.1  จํานวน 4 
รางวัล หรือผลงาน 

4.2  รอยละ 5 4.2  รอยละ 10 

- - 

4.3  รอยละ 0.1 4.3  รอยละ 0.2 

- 

 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย   
 
เปาประสงคท่ี 5  มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใชประโยชนจากองคความรูท่ีสรางขึ้น 
ตัวช้ีวัดท่ี 5  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สรางสรรค 
 
คําอธิบาย 
 ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูล
สนับสนุน มีการนําเทคโนโลยี                มาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 
 การจัดการความรู หมายถึง มีระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหองค
ความรู            จากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
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 การตีพิมพเผยแพร หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพ                 
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มี Impact Factor และอยูในฐานขอมูลสากล (อางอิง
ตามเกณฑของสํานักงาน ก.พ.ร.)  
 การนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่ถูกนําไปใช
อยางเดนชัดเปนรูปธรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เชน การนําไปใชในการแกปญหาของ
ประเทศ งานวิจัยที่กอใหเกิดรายได งานวิจัยที่เปนองคความรูและถูกนําไปตอยอด 
 ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่มีอยูเหนือส่ิงที่เกิดจากความคิด
สรางสรรคทางปญญาของมนุษย โดยอาจแบงทรัพยสินทางปญญาไดหลายประเภท เชน 
ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร ความลับทางการคา เคร่ืองหมายการคา   
เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  

ระดับ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู การเผยแพร และการใช
ประโยชนจากงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค 

ระดับ 2   มีการสรางเครือขาย การเผยแพร และการใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสรางสรรค 

 ระดับ 3   
 3.1  รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
3.2  รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนใน

รูปแบบตางๆ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
3.3  จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสิน     ทางปญญาในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 ระดับ 4 รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มีความรวมมือกับองคกร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนตออาจารยประจํา 
 ระดับ 5   มีมูลคาจากทรัพยสินทางปญญาคาเปาหมาย  
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 
ระดับ 2 

3.1  รอยละ 16 
ระดับ  3 

3.1  รอยละ 18 
ระดับ  3 

3.1  รอยละ 20 
3.2  รอยละ 14 3.2  รอยละ 16 3.2  รอยละ 18 
3.3  จํานวน 5 ช้ิน  3.3  จํานวน 10 ช้ิน  3.3  จํานวน 15 ช้ิน  
  ระดับ 4  

รอยละ 1 

ระดับ 4 
รอยละ 5 ของ           

งบประมาณแผนดิน 
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 
รอยละ 10 ของ

งบประมาณแผนดิน 
ของมหาวิทยาลัย 

 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย  ศูนยหัวหิน 
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เปาประสงคท่ี 6  มหาวิทยาลัยสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได  
ตัวช้ีวัดท่ี 6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
 
คําอธิบาย 

การบริหารองคกรคุณภาพ หมายถึง ระบบการบริหารงานที่เนนคุณภาพในทุกดาน และ
ทุกกิจกรรมขององคการ โดยผูบริหารระดับสูงมองเห็นความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมเหลานั้น 
การปรับปรุงคุณภาพเปนหนาที่ของทุกคนในองคการที่จะใหความรวมมือและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนการปรับปรุงการทํางาน    ใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการ 
 ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูล
สนับสนุน มีการนําเทคโนโลยีมาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาองคกรคุณภาพ หมายถึง การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยการ
มีสวนรวม                ทุกภาคสวน และมีการเผยแพรใหประชาคมรับทราบโดยทั่วกัน 

การพัฒนาองคกรคุณภาพ หมายถึง การดําเนินงานที่ทุกคนในองคกรตองเขามามีสวน
รวม           ในทุกดาน และทุกกิจกรรมขององคการ มีการใหความสําคัญกับผูรับบริการ มีการ
วิเคราะห ทบทวนการดําเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานอยางเปนระบบ การ
ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินการตอผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ  

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการการพัฒนาองคกรคุณภาพ หมายถึง การ
ดําเนินการจัดทําการประเมินผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงาน รวมทั้ง
รายงานการวิเคราะหความสําเร็จของการพัฒนาองคกรคุณภาพ 

รางวัลคุณภาพองคกร หมายถึง รางวัลที่ไดรับการยอมรับ เชน รางวัลคุณภาพ TQA 
เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  
  ระดับ 1  มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
  ระดับ 2  มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
  ระดับ 3  มีการดําเนินการการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
  ระดับ 4  มีการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
  ระดับ 5  รางวัลคุณภาพขององคกร  
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คาเปาหมาย  
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 
ระดับ2 

และผานเกณฑ
ประเมินคุณภาพ               

รอยละ 20 

ระดับ  3                       
และผานเกณฑ

ประเมินคุณภาพ             
รอยละ40 

ระดับ 3                         
และผานเกณฑ

ประเมินคุณภาพ               
รอยละ 60 

ระดับ 3                         
และผานเกณฑ

ประเมินคุณภาพ             
รอยละ 80 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

ระดับ 5 

 
 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย  

1. กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร 
2. หนวยงานนํารอง 
3.  ศูนยหัวหิน 
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สวนท่ี 4 
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

และ 
การติดตามประเมินผล 
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สวนท่ี 4 
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ
   การแปลงแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2556 ไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมจะมุงเนนและใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน เพื่อชวยกันขับเคล่ือนกลยุทธใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมานที่กําหนดไวโดยการดําเนินการดังนี ้
   1.  การสรางความรู ความเขาใจ และการส่ือสายแผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ 2552 – 2556 ใหฝายตางๆ ภายในศูนยฯทรับทราบ เพื่อเปนการสรางความเขาใจไป
ในทิศทางที่สอดรับกันอยางเปนระบบรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแตหนวยงานเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนด 
   2.  ฝายตางๆ ภายในศูนย ฯ ประกอบดวยฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝาย
กิจการนักศึกษา และฝายการเงิน  จัดทําแผนกลยุทธของแตละฝายที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผน
กลยุทธศูนย ฯ โดยเฉพาะการกําหนดเปาหมายที่สอดคลองเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายในระดับ
หนวยงานได 
   3.มอบหมายใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ ทํา
หนาที่ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติในแผน
กลยุทธ มีการประเมินผล วิเคราะหและรายงานผลเสนอตอผูบริหารศูนยฯ 
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ภาคผนวก 
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                บรรณานุกรม 

แผนกลยุทธ (ฉบับยอ), ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556.กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 


