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บทคัดย�อ 

 

 รายงานส�วนบุคคลฉบับนี้คือการทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระยะ ๓ ป% (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ซ่ึงมีวัตถุประสงค0ได3แก� ๑)เพ่ือทําการศึกษาสภาพแวดล3อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
๒)เพ่ือทําการทบทวนแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓)เพ่ือเสนอแนะแนวทางใน
การบริหารจัดการ การศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสารและการตรวจสอบข3อมูลแบบสามเส3า การศึกษา
สภาพแวดล3อมภายนอกใช3เครื่องมือ C-PEEST และสภาพแวดล3อมภายในด3วย 7S โดยทําการศึกษา
ระหว�าง ๑๐ เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สามารถสรุปได3ดังต�อไปนี้ 
 เมือมีการปรับเปลี่ยนกระทรวงทําให3สภาพแวดล3อมเปลี่ยนไปตามนโยบายท่ีเน3นนวัตกรรม
มากข้ึนประกอบกับการระบาดของ COVID-19 ทําให3จําเปLนต3องทบทวนแผนปฏิบัติการซ่ึงจากการ
วิเคราะห0ผลกระทบเชิงบวกคือจํานวนผู3สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน นโยบายทางการเมืองสนับสนุนการศึกษา 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีในการเรียนรู3และการบริหารจัดการ ในขณะท่ีด3านลบคือ จํานวนนักศึกษา
เข3าเรียนน3อยลงสภาพทางเศรษฐกิจตกตํ่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ปOญหามลพิษ Generation 
GAP ความต3องการปริญญาในสังคม   และท่ีส�งผลท้ังด3านบวกและลบคือ ปOญหา COVID-19 การเข3า
มาของจีนตามนโยบาย BRI การเข3ามาแทนท่ีของเครื่องจักรและเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
นักศึกษาเปลี่ยนแปลง และเม่ือนําไปวิเคราะห0ด3วย TOWS แล3วได3แผนปฎิบัติการใหม� ๕ ประการ
ได3แก�  ๑)การพัฒนาระบบและพัฒนาท3องถ่ินโดยนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี ประกอบด3วย ๓ 
กลยุทธ0 ๗ แผนงาน  ๒) การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและระเบียบเพ่ือตอบโจทย0การพัฒนา
ประเทศบนพฤติกรรม วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยน ประกอบด3วย ๔ กลยุทธ0 ๑๐ แผนงาน  ๓) สร3างโอกาสในการ
เรียนรู3เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษา ประกอบด3วย ๓ กลยุทธ0 ๔ แผนงาน  ๔)การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและกลไกในการขับเคลื่อนรับNEW NORMAL ประกอบด3วย ๓ กลยุทธ0 ๖
แผนงาน  ๕. การเสริมสร3างอัตลักษ0และวัฒนธรรมองค0กร ประกอบด3วย ๑ กลยุทธ0 ๒ แผนงาน   
 จากการศึกษาจึงมีข3อเสนอแนะท่ีสําคัญคือ  ๑) การสร3างวัฒนธรรมองค0กรให3มีการบูรณาการ
กันและเพ่ิมการมีส�วนร�วม ๒) การกระจายอํานาจการตัดสินใจให3กับคณะ  ๓) การสร3างทีมอาจารย0รุ�น
ใหม�เพ่ือรับการถ�ายทอดประสบการณ0จากรุ�นพ่ี ๔) ปรับสายบังคับบัญชาของหน�วยงานบางหน�วยให3
ชัดเจน ๕) มหาวิทยาลัยควรมีการวิจัยสถาบันเพ่ือข3อมูลท่ีถูกต3องในการตัดสินใจ ๖) ภายใต3สถาณ
การณ0ท่ีนักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยจําเปLนท่ีจะต3องพัฒนาการหารายได3ในเชิงวิชาการท่ีมีมาตรฐาน 
สามารถยืนได3ด3วยตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช3ทรัพยากรท่ีมีให3เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “แต�

ท้ังนี้ต�องมีความโปร�งใสและมีธรรมาภิบาล” 
 
 
 
 



คํานํา 

 

 การขับเคลื่อนองค0กรจําเปLนอย�างยิ่งท่ีจะต3องมียุทธศาสตร0หรือแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนท่ี
สําคัญได3มาจากหลักการทางวิชากรภายใต3เครื่องมือท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเปLนท่ียอมรับ 
ภายใต3     สถาณการณ0ปOจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว มีท้ังโอกาส ท้ังภัยคุกคาม โครงสร3าง
การบริหารท่ีปรับเปลี่ยนให3เปLนไปตามนโยบาย ทําให3จําเปLนต3องมีการทบทวนแผนงานอยู�เปLนระยะ 
ซ่ึงในประเด็นนี้จะชัดเจนมากในภาคธุรกิจส�วนใหญ�จะใช3แผนรายป%แต�ในปOจจุบันการทบทวนแผนจะ
เกิดข้ึนทันทีเม่ือมี สถาณการณ0เปลี่ยน  ในส�วนของภาครัฐนั้นจําเปLนท่ีจะต3องทบทวนแผนปฏิบัติการ
เช�นกันเม่ือถึงเวลาในการใช3แผนไประยะเวลาหนึ่งแล3วมีการประเมิน ซ่ึงเรียกว�าการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการหลังจากใช3ไปประมาณ ๒-๓ ป% มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมก็เช�นกัน มีการ
ปรับเปลี่ยนบริบทจากการปรับเปลี่ยนกระทรวงและมีสภาพแวดล3อมภายนอกเข3ามากระทบอย�าง
รุนแรง จําเปLนท่ีจะต3องกลับมาทบทวนแผนเพ่ือให3สอดรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงแผนกลยุทธ0(แผนปฏิบัติ
การ)ท่ีใช3อยู�ในปOจจุบันได3เริ่มใช3เม่ือป% ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จึงนับว�าเปLนเวลาท่ีเหมาะสม ท่ีจะมีการทบทวน
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมระยะ ๓ ป% (๒๕๖๓-๒๕๖๕)  เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนงาน 
หาแนวทางให3เหมาะสมกับสถาณการณ0และขับเคลื่อนองค0กรให3บรรลุเปfาหมายต�อไป มีท้ังส�วนท่ีปรับ
แผนเดิมให3สอดคล3องกับสถาณการณ0และนําเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน ๒ แผน และหวังเปLนอย�างยิ่ง
ว�ารายงานส�วนบุคคลฉบับนี้จะสามรถนําไปปรับใช3และเกิดประโยชน0ในการบริหารราชการแผ�นดิน
ต�อไป   
 
 
                                                                         ผู3ช�วยศาสตราจารย0โกเมนทร0  บุญเจือ 
                                                                              นักศึกษายุทธศาสตร0 รุ�นท่ี ๑๓ 
                                                                                     ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานส�วนบุคคลฉบับนี้สามารถจัดทําให3เสร็จสิ้นได3ด3วยดีต3องขอบขอบพระคุณอาจารย0ท่ี
ปรึกษาท�าน พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู3อํานวยการศูนย0ศึกษายุทธศาสตร0 สถาบันวิชาการ
ปfองกันประเทศ ท่ีได3ให3คําชี้แนะท่ีมีคุณค�ามากสําหรับข3าพเจ3า รวมถึงท�านอาจารย0ของศูนย0ศึกษา
ยุทธศาสตร0 วิทยากรทุกท�านท่ีศูนย0ฯได3เชิญมา เพ่ือนร�วมรุ�นทุกท�าน ทําให3ได3หลักการแนวคิดในการ
ทํางานท่ีสมบูรณ0มากข้ึน รวมถึงบุคลกรของศูนย0ฯท่ีช�วยอํานวยความสะดวกเปLนอย�างดีเยี่ยม ขอขอบ 
พระคุณท�านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รองศาสตรจารย0 ดร. สุมาลี ไชยศุภรากุล ท่ีให3
โอกาสข3าพเจ3าได3รับการฝiกอบรมในหลักสูตรนี้ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือพ่ีน3อง บุคลากรชาวจันทรเกษมทุก
ท�านท่ีช�วยกันสะท3อนความคิดเห็น การมีส�วนร�วมในการศึกษาครั้งนี้  
 
 
                                                                         ผู3ช�วยศาสตราจารย0โกเมนทร0  บุญเจือ 
 



สารบัญ 
 หน
า 
บทคัดย�อ ก 
คํานํา ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญภาพ ซ 
บทท่ี ๑ บทนํา  
 ความเปนมาและความสําคัญของป�ญหา ๑ 
  ๑. ความสําคัญของการศึกษา ๑ 
  ๒. หน าท่ีของการศึกษา ๒ 
  ๓. สิ่งท่ีต องการให เป(น ๒ 
  ๔. การวิเคราะห*ป�จจัยท่ีมีผลต.ออุดมศึกษาไทย ๓ 
 วัตถุประสงค* ๗ 
 ขอบเขตของการศึกษา ๗ 
 ระเบียบวิธีการศึกษา ๗ 
 ข อจํากัดทางการศึกษา ๗ 
 ประโยชน*ท่ีคาดว.าจะได รับ ๗ 
บทท่ี ๒ การตรวจสอบสภาวะแวดล
อมและการวิเคราะห%ทางยุทธศาสตร%  
 สภาพแวดล อมท่ัวไป ๘ 
  ๑. มิติด านนักศึกษา ๘ 
  ๒. มิติด านนโยบาย ๑๑ 
  ๓. มิติด านเศรษฐกิจ ๑๕ 
  ๔. มิติสิ่งแวดล อม ๑๖ 
  ๕. มิติทางสังคม ๑๗ 
  ๖. มิติทางเทคโนโลยี ๒๒ 
 สภาพแวดล อมท่ีเก่ียวข องกับองค*กร ๒๖ 
  ๑. ยุทธศาสตร*มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๒๖ 
  ๒. โครงสร างของมหาวิทยาลัย ๒๗ 
  ๓. บุคลากร ๒๘ 
  ๔. รูปแบบการบริหารและการทํางาน ๒๘ 
  ๕. ระบบบริหารจัดการ ๒๙ 
  ๖. ความโดดเด.นและทักษะเชี่ยวชาญ ๓๑ 

 



 

 

จ 

 

สารบัญ (ต�อ) 

 หน
า 
บทท่ี ๒ การตรวจสอบสภาวะแวดล
อมและการวิเคราะห%ทางยุทธศาสตร% (ต�อ)  
 สภาพแวดล อมท่ีเก่ียวข องกับองค*กร (ต.อ)  
  ๗. ค.านิยมร.วม ๓๒ 
  ๘. การวิเคราะห*สภาวะแวดล อมทางยุทธศาสตร* ๓๒ 
บทท่ี ๓ การกําหนดยุทธศาสตร%มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 กระบวนการวิเคราะห* TOWS MATRIX ๓๖ 
  ๑. WT/WC กลยุทธ*เชิงป(องกันและท าทาย ๓๖ 
  ๒. WO กลยุทธ*คงตัวเชิงแก ไข ๓๖ 
  ๓. ST กลยุทธ*เชิงรับ ๓๖ 
  ๔. SO  กลยุทธ*เชิงรุก ๓๖ 
 เป(าหมายทางยุทธศาสตร* (END) ๓๘ 
  ๑. วิสัยทัศน* ๓๘ 
  ๒. พันธกิจ   ๓๘ 
  ๓. เป(าหมาย ๓๘ 
 ประเด็นยุทธศาสตร*/กลยุทธ*ในการดําเนินการ(WAY) ๓๘ 
  ๑. การพัฒนาระบบการพัฒนาท องถ่ินโดยนวัตกรรมทางสังคมและ  ๓๘ 
      เทคโนโลย ี  
  ๒. การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและระเบียบเพ่ือตอบโจทย*การ  

    พัฒนาประเทศบนพฤติกรรม วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยน 
๓๙ 

  ๓. สร างโอกาสในการเรียนรู เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษา   ๓๙ 
  ๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกในการขับเคลื่อนรับNEW  ๓๙ 
      NORMAL    
  ๕. การเสริมสร างอัตลักษ*และวัฒนธรรมองค*กร   ๓๙ 
 มาตราการ/ป�จจัยท่ีเก่ียวข อง (MEAN) ๔๐ 
  ๑. การพัฒนาระบบการพัฒนาท องถ่ินโดยนวัตกรรมทางสังคมและ  ๔๐ 
      เทคโนโลย ี  
  ๒. การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและระเบียบเพ่ือตอบโจทย*การ   

    พัฒนาประเทศบนพฤติกรรม วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยน 
๔๐ 

  ๓. สร างโอกาสในการเรียนรู เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษา   ๔๑ 
  ๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกในการขับเคลื่อนรับNEW  ๔๑ 
      NORMAL    
  ๕. การเสริมสร างอัตลักษณ*และวัฒนธรรมองค*กร   ๔๒ 

 



 

 

ฉ 

 

สารบัญ (ต�อ) 

 หน
า 
บทท่ี ๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการ  
 การวิเคราะห*เปรียบเทียบประเด็น เป(าหมายและวิสัยทัศน* (End) ๕๐ 
  ๑. วิสัยทัศน* ๕๐ 
  ๒. พันธกิจ   ๕๐ 
  ๓. เป(าหมาย ๕๐ 
 การทบทวนแผนปฏิบัติการ (Way) ๕๑ 
 การทบทวนแผน/มาตรการ (Mean) ๕๑ 
บทท่ี๕ สรุปและข
อเสนอแนะ  
  ๑. การวิเคราะห*สภาพแวดล อมด วย C- PEEST ๕๓ 
  ๒. การทบทวนแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๕๓ 
  ๓. ข อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ ๕๔ 
 บรรณานุกรม ๕๕ 
 ภาคผนวก ก ๕๗ 
 ภาคผนวก ข ๖๑ 
 ภาคผนวก ค ๖๓ 
 ประวัติผู ศึกษาโดยย.อ ๖๖ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  หน า 
๑ การวิเคราะห* จุดแข็งและจุดอ.อน โอกาสและภัยคุกคาม ต.อระบบอุดมศึกษา ๕ 
๒ ตารางเปรียบเทียบนโยบายและยุทธศาสตร*ของกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร* วิจัยและนวัตกรรม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
๖ 

๓ เปรียบเทียบแนวโน มนักเรียนท่ีสมัครสอบทีแคส ๙ 
๔ จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปaการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๐ 
๕ อัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ ๒๘ 
๖ อัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน ๒๘ 
๗ การวิเคราะห*จุดแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๓ 
๘ การวิเคราะห*จุดอ.อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๓ 
๙ การวิเคราะห*โอกาสของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๔ 

๑๐ การวิเคราะห*ภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๔ 
๑๑ การวิเคราะห* TOWS Metrix ๓๗ 
๑๒ ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ๔๕ 
๑๓ การเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ๕๑ 
๑๔ สรุปการวิเคราะห*สภาพแวดล อมด วย C-PEEST ๕๓ 
๑๕ สรุปการเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๕๓ 



สารบัญภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี   หน า 
๑ บทบาทของการอุดมศึกษาท่ีตอบสนองต.อนโยบายและยุทธศาสตร*ชาติ ๓ 
๒ อัตราการลดลงของประชากรไทยท่ีลดลงเปนอย.างมากในปa ค.ศ. ๒๑๐๐ ๘ 
๓ แนวโน มการลดลงของประชากรไทยตามช.วงอายุ ๙ 
๔ ยุทธศาสตร*ชาติ ๒๐ปa ๑๒ 
๕ เป(าประสงค*และแพลตฟอร*มการดําเนินงานตามยุทธศาสตร*ในการขับเคลื่อน

อุดมศึกษา 
๑๔ 

๖ จํานวนสถาบันทางการศึกษา จําแนกตามประเภทและสังกัด ๒๑ 
๗ การทํางานภายใต กรอบพันธกิจเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร*ไปสู.เป(าหมาย ๒๖ 
๘ กราฟวิเคราะห*ตําแหน.งยุทธศาสตร*มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๕ 
๙ ภาพวิเคราะห*ความเชื่อโยงแผนในแต.ละระดับ ๔๓ 

๑๐ แผนท่ียุทธศาสตร*มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๔๔ 



 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 
 การเปลี่ยนแปลงเป�นสิ่งท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาโดยเฉพาะโลกป�จจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย#างรวดเร็วและรุนแรงท้ังนี้มีป�จจัยหลายอย#างเป�นตัวกระตุ&นท้ังจากภายนอกและภายใน  โดยเฉพาะ
ในส#วนของการศึกษาท่ีทุกคนรับรู&ถึงสถานการณ/ป�จจุบัน  นักเรียนนักศึกษาของไทยมีท่ีเป�นหัวกะทิ
ของประเทศนับว#าเป�นส#วนน&อย แต#ในขณะเดียวกันก็มีอีกเป�นจํานวนมากท่ีมีป�ญหาด&านคุณภาพท่ีจบ
ออกมา เป�นช#องว#างทางการศึกษาท่ีสังคมต&องยอมรับว#ามีอยู#จริง ไม#อย#างนั้นป�ญหาจะไม#ได&รับการ
แก&ไข  เป4าหมายของการศึกษาท่ีแท&จริงนั้นคือการเรียนรู&เพ่ือก#อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ
สร&างคนดี สามารถสรุปได&ดังต#อไปนี้ 
 ๑. ความสําคัญของการศึกษา  
 การศึกษามีความสําคัญเป�นอย#างมาก  สามารถสรุปได&ดังต#อไปนี้    
 ๑.๑ การสร!างคน  
 คนเป�นทรัพยากรท่ีมีค#าท่ีสุดเป�นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาต้ังแต#ระดับ
ท&องถ่ิน  ระดับประเทศ และระดับโลก คนท่ีมีคุณภาพจะพัฒนาการศึกษาอยู#เสมอไม#ว#าจะเป�นรูปแบบ
ใดก็ตาม เกิดการเรียนรู&อย#างต#อเนื่องหรือท่ีเรียกว#าเรียนรู&ตลอดชีวิต  นอกจากความรู&และทักษะท่ี
จําเป�นแล&ว จะต&องเป�นคนดี มีความซ่ือสัตย/ รู&จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัย เห็นประโยชน/
ส#วนรวมก#อนส#วนตน มีความเอ้ืออาทร 
 ๑.๒ บรรเทาความยากจน  
               ความยากจนเป�นอุปสรรคในการสร&างคนให&มีคุณภาพ ช#องว#างระหว#างคนจน
กับคนรวยท่ีมีมากในสังคมยิ่งทําให&เกิดช#องว#างทางการศึกษา  แต#ถึงอย#างไรก็ตามสามารถพบเห็น
ผู&ด&อยโอกาสได&รับโอกาสทางการศึกษาและสร&างประโยชน/ให&กับสังคมได&แต#นั้นเป�นสัดส#วนท่ีน&อยนิด  
ดังนั้นหากภาคการศึกษาไม#ว#าจะเป�นการศึกษาในหรือนอกระบบ สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพได&จะช#วยให&คนมีงานทํา สร&างรายได& เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว และถ&ามีความสามารถใน
การสร&างสรรค/คชิ้นงาน นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ ตอบโจทย/ความต&องการของตลาดได&ก็จะเป�นผลดีมาก
ข้ึนท้ังต#อตนเองและส#วนรวม 
 
 



 

 

๒ 
 

 ๑.๓ สร!างสังคมที่ดีงาม  
 คนดีเป�นผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะช#วยให&สังคมมีความปลอดภัย 
มีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย/สิน มีโอกาส มีความเท#าเทียมกัน มีความยุติธรรม เป�นสังคมแห#งการ
เรียนรู&และการการแบ#งป�น ดังนั้นระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะทําให&สังคมมีความสุข แต#อย#างไรก็
ตามการสร&างสังคมท่ีดีควรท่ีจะต&องน&อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู#หัวในรัชกาล
ท่ี ๙ มาปฏิบัตินั้นคือ   
 “...ในบ&านเมืองนั้น มีท้ังคนดีและคนไม#ดี ไม#มีใครท่ีจะทําให&ทุกคนเป�นคนดี
ได&ท้ังหมด การทําให&บ&านเมืองมีความปกติสุข เรียบร&อยจึงมิใช#การทําให&ทุกคนเป�นคนดี หากแต#อยู#ท่ี
การส#งเสริมความดี ให&คนดีปกครองบ&านเมือง และคุมคนไม#ดี ไม#ให&มีอํานาจไม#ให&ก#อความเดือดร&อน
วุ#นวายได&...” 

                (พระบรมราโชวาทในพิธีเปCดงานชุมนุมลูกเสือแห#งชาติ ครั้งท่ี ๖ ณ ค#าย
ลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒) 
 ๒. หน!าที่ของการศึกษา  
      การศึกษามีหน&าท่ีท่ีสําคัญมี ๒ ประการซ่ึงจะต&องควบคู#กันไปได&แก# (ธาดา ราชกิจ, 
๒๕๖๒: Online)  
 ๒.๑  หน!าที่เชิงอนุรักษ* (Conservative function)   
 การศึกษามีหน&าท่ีในการบํารุงรักษาข&อมูลตลอดจนองค/ความรู&ต#าง ๆ ไว& 
ต้ังแต#เรื่องค#านิยม ความเชื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร/ มนุษยศาสตร/ สังคมศาสตร/ ไปจนถึง
วิทยาการต#าง ๆ อาจมีการเผยแพร# ถ#ายทอด ต#อไป 
 ๒.๒ หน!าที่ เชิงสร!างสรรค*และสรรสร!างนวัตกรรม (Creative & 
Innovative Function)   
 การศึกษามีหน&าท่ีสร&างความเจริญหรืออีกมุมหนึ่งของการศึกษาก็คือการ
ค&นคว&าหาสิ่งใหม# สร&างสรรค/สิ่งท่ียังไม#เคยเกิดข้ึน เพ่ือเป�นนวัตกรรมแห#งอนาคต และกลายเป�น
วัฒนธรรมใหม#ข้ึนได&ด&วย ซ่ึงการศึกษาถือเป�นป�จจัยสําคัญของการพัฒนา  
 ๓. สิ่งที่ต!องการให!เป�น  
 อย#างท่ีกล#าวมาแล&วในเบ้ืองต&นว#าเป4าหมายของการศึกษานั้นคือสร&างทรัพยากร
มนุษย/ให&มีคุณภาพ  จะต&องพิจารณาจาก ๒ มิติ คือ 
 ๓.๑ มิติภายนอก   
 การศึกษาเป�นประเด็นท่ีท้ังโลกให&ความสําคัญ และเป�นไปไม#ได&เลยท่ีจะจัด
การศึกษาท่ีไม#ได&คํานึงถึงแนวคิดท่ีเป�นกระแสโลก สังคมไทยก็เป�นส#วนหนึ่งการศึกษาต&องตอบโจทย/
ความทักษะท่ีโลกต&องการในศตวรรษท่ี ๒๑  มีด&วยกัน ๘ ทักษะได&แก#   Creativity Skill ทักษะการ
สร&างสรรค/  Computers Technology Skill ทักษะทางด&านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร/  Cross-cultural 
Relationship ทักษะด&านความสัมพันธ/ข&ามวัฒนธรรม  Communication ทักษะด&านการสื่อสาร 



 

 

๓ 
 

Collaboration ทักษะในการสร&างความร#วมมือ  Critical Thinking ทักษะในการเผชิญวิกฤตและการ
แก&ป�ญหา  Continuous Learning ทักษะการเรียนรู&ท่ีไม#หยุดนิ่ง และ Career in Deep Skill ทักษะ
วิชาชีพเชิงลึก 
 ๓.๒  มิติภายใน  
 เป�นการปลูกฝ�iงให&เกิดข้ึนกับคนในชาติ โดยคํานึงถึงรากของวัฒนธรรมชาติ
ไทย จึงขอนําพระราชดํารัสของสมเด็จพระเจ&าอยู#หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซ่ึง
การศึกษาต&องมุ#งสร&างพ้ืนฐานให&แก#ผู&เรียน ๔ ด&าน ได&แก#  มีทัศนคติท่ีถูกต&องต#อบ&านเมือง  มีพ้ืนฐาน
ชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม  มีงานทํา มีอาชีพ และเป�นพลเมืองดี  
 อย#างไรก็ตามการจัดการศึกษาจะต&องคํานึงถึงมิติท้ัง ๒ ด&านเพ่ือหล#อหลอม
ให&เป�นทรัพยากรท่ีดีมีคุณภาพของสังคมต#อไป สนับสนุนการขับเคลื่อนวิสัยทัศน/ของยุทธศาสตร/ชาติท่ี
ต&องการเห็นประเทศ มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยผ#านกระบวนจัดการเรียนการสอน การสร&าง
องค/ความรู& การสร&างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําประเทศไปสู#กลุ#มประเทศรายได&สูง สามารถลดความ
เหลื่อมล้ํา ท้ังทางสังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงบทบาทของการอุดมศึกษาต#อนโยบายและยุทธศาสตร/ชาติ
ดังแสดงในภาพท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑ บทบาทของการอุดมศึกษาท่ีตอบสนองต#อนโยบายและยุทธศาสตร/ชาติ  
ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, ๒๕๖๑ : ๘  
 
 ๔. การวิเคราะห*ป�จจัยที่มีผลกระทบกับการอุดมศึกษาของไทย   
 ภายใต&การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต&องยอมรับว#าก#อผลกระทบไปกับทุกภาคส#วน  
เช#นโครงสร&างทางสังคมท่ีเข&าสู#สังคมผู&สูงอายุ ประเด็นเทคโนโลยีท่ีส#งผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ
ต#อการศึกษาและเป�นป�จจัยท่ีกระตุ&นทําให&การเปลี่ยนแปลงในหลายมิติเร็วข้ึน  การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ท้ังหมดท้ังปวงก็จะส#งผลในการดําเนินนโยบายภาครัฐท่ีเต็มไปด&วยข&อจํากัด ในขณะท่ีตัว

 



 

 

๔ 
 

สถาบันอุดมศึกษาเองก็มีความแตกต#างกันเป�นอย#างมาก มีระบบท่ีเข&ามาควบคุมจัดการซ่ึงมีคําถาม
และข&อสงสัยเกิดข้ึนหลายประการ ได&มีการวิเคราะห/สภาพแวดล&อมด&านต#าง ๆ (SWOT) ของระบบ
อุดมศึกษา ทําให&พบว#ามีป�จจัยท่ีมีอิทธิพลและส#งผลกระทบต#อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
รวมท้ังส#งผลในการนําบทบาทหน&าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ประกอบด&วย 12 แนวโน&ม เพ่ือใช&สําหรับการกําหนดยุทธศาสตร/ดังตารางท่ี ๑ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป�นสถาบันท่ีมีอายุนับได& ๘๐ ปoในปo ๒๕๖๓ ได&
ผ#านวันเวลาเปลี่ยนผ#านสถานะจากโรงเรียนฝpกหัดครูมัธยมมาเป�นวิทยาลัยครูจันทรเกษม แนวคิดใน
การจัดการเรียนการสอนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปแต#ต&องยอมรับว#ารูปแบบก็ยังคงไม#แตกต#างจากอดีต
เท#าใดเพียงแค#มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข&ามาช#วย จากท่ีได&กล#าวมาแล&วทําให&กลุ#มมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
การจัดทํายุทธศาสตร/ข้ึนมาและเป�นแกนหลักให&แต#ละมหาวิทยาลัยนําไปปรับใช&ให&เหมาะกับบริบท
ของตนเองคือแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท&องถ่ินระยะ ๒๐ปo(๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
โดยมีการน&อมนําพระราโชบายของสมเด็จพระเจ&าอยู#หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มา
เป�นหลักชัยในการดําเนินการ ดังต#อไปนี้ 
 “…ข&าพเจ&าได&ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก#บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต#อเนื่อง
มาเป�นเวลากว#า ๓๐ ปoแล&ว ทําให&มีความสุขรู&สึกผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหลายอย#างมาก ไป
ทุกครั้งก็มีความสุข  อยากให&ทุกคนมีกําลังใจท่ีจะทําให&มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเป�นประโยชน/กับ
ประชาชนเป�นประโยชน/ต#อภูมิภาคและท&องถ่ิน จริง ๆ จัง ๆ ในเรื่องการดํารงชีวิต ในเรื่องความรู&
ท่ัวไปและท่ีสําคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดี ท่ีเห็นประโยชน/แก# ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย/ และสังคม  
คิดว#ามหาวิทยาลัยเป�นสถาบันท่ีเป�นประโยชน/และเป�นกลไกท่ีพัฒนาประเทศได&อย#างยิ่ง ถ&าหากต้ังใจ 
ร#วมกันและคุยกันมาก ๆ จะเป�นสถาบันหลักท่ีพัฒนาประเทศและประชาชนได&เป�นอย#างมาก…” 
 พระราชดํารัสสมเด็จพระเจ&าอยู#หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน 
 กลุ#มสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมดของประเทศซ่ึงเดิมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได&มี
การย&ายไปควบรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร/ปรับเปลี่ยนเป�นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ 
วิจัยและนวัตกรรม  โดยทําการเปรียบเทียบยุทธศาสตร/ท้ัง ๒ ในตารางท่ี ๒ 
 ๔.๑ การเปลี่ยนกระทรวง  
    เม่ือมีการปรับเปลี่ยนกระทรวงมีนโยบายในการบริหารจัดการโดยแบ#ง
มหาวิทยาลัยออกเป�น ๓ กลุ#มได&แก# 
 ๔.๑.๑ กลุEมที่ ๑ มหาวิทยาลัยสร&างองค/ความรู&แห#งอนาคตท่ีจะก&าวไปสู#
ระดับโลกประกอบด&วยมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ/ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ มหาวิทยาลัย เชียงใหม# เป�นต&น 
 ๔.๑.๒ กลุEมที่ ๒ มหาวิทยาลัยด&านเทคโนโลยีตอบโจทย/ 10 อุตสาหกรรม
และนวัตกรรมของประเทศได&แก#กลุ#มมหาวิทยาลัยพระจอมเกล&าและกลุ#มมหาวิทยาลัยราชมงคล 
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ตารางท่ี ๑ การวิเคราะห* จุดแข็งและจุดอEอน โอกาสและภัยคุกคาม ตEอระบบอุดมศึกษา  
จุดแข็ง จุดอEอน 
๑.อุดมศึกษาเป�นสถาบันหลักทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท่ีมีความจําเป�นต#อสังคม ในการ
สร&างสรรค/ ความรู& เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ตลอดจนเป�นผู&ชี้นําสังคมด&วยความเป�นกลาง 

๑.อุดมศึกษาติดยึดอยู#กับการสนับสนุน  ปกป4อง
และคุ&มครองจากภาครัฐ จนทําให&การพัฒนา
ประสิทธิภาพเชิงบริหารเป�นไปอย#างล#าช&า 
 

๒.อุดมศึกษาเป�นแหล#งผลิตและพัฒนาทุน
มนุษย/และนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังสื่ อสารต#อ
ประชาคมโลก 

๒. อุดมศึกษายังปรับตัวให&ตอบสนองต#อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย#างล#าช&าไม#ทันต#อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

๓.อุดมศึกษาในกํากับของรัฐ เป�นระบบบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให&มีคุณภาพและสู#
ความเป�นโลก 

๓. อุดมศึกษายังต&องเผชิญป�ญหาธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการตนเอง และส#งผลกระทบ
ต#อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และนวัตกรรม 

 
โอกาส ภาวะคุกคาม 
๑. วิวัฒนาการอย#างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ดิจิทัลและโลกาภิวัฒน/จะเป�นแรงขับเคลื่อน
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก า ร
เปลี่ยนแปลง การเรียนการสอน และการวิจัย 
ทําให&การใช&ทรัพยากร การใช&ภาษากลาง
(ภาษาอังกฤษ)เ พ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนแปลงไป 

๑. การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐจะมี
เง่ือนไขและข&อจํากัดมากยิ่งข้ึน ทําให&อุดมศึกษา
ต&องพ่ึงพาตนเองสูงข้ึน อาจนําไปสู#อุดมศึกษา
เชิงพาณิชย/และการจัดการศึกษาท่ี ตํ่ากว#า
มาตรฐาน 
 

๒. คนรุ#นใหม#(Gen-Z)มีความต&องการพัฒนา
ความรู&และทักษะใหม#อย#างต#อเนื่องตลอดเวลา 
เกิดแรงจูงใจให&อุดมศึกษาพยายามแสวงหา
วิธีการตอบสนองความต&องการท่ีหลากหลาย 

๒ .  กระแสการแข# ง ขันทา งการ ศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษามีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังใน
ประเทศและระหว#างประเทศ 
 

๓. ยุทธศาสตร/ชาติ ๒๐ปo มุ#งพัฒนาประเทศไปสู#
ประเทศพัฒนาแล&ว ทําให&อุดมศึกษาต&องปรับตัว 
เปลี่ยนกลยุทธ/การบริหารให&ตอบสนองความ
ต&องการในการพัฒนาประเทศ 

๓. การเปลี่ยนแปลงโครงสร&างประชากร ส#งผล
ให&ประชากรวัยอุดมศึกษา(๑๘-๒๒ ปo)ลดลง จน
ส# ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต# อ จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษา 

ท่ีมา : ดัดแปลงจากสํานักงานนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, ๒๕๖๑ : ๗๗ 
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 ๔.๑.๓ กลุEมที่๓  มหาวิทยาลัยท่ีตอบโจทย/ในพ้ืนท่ี ชุมชนฐานรากได&แก#
มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังนี้ในแต#ละกลุ#มจะมีลู#วิ่งของตนเอง และกลุ#มเป4าหมายมีท้ังหมด ๓ กลุ#มได&แก# 
กลุ#มวัยเรียน ๑๘-๒๑ปoจํานวน ๒.๒ ล&านคน วัยทํางาน ๓๘ ล&านคน และกลุ#มผู&สูงอายุจํานวน ๑๑ ล&าน
คนซ่ึงมหาวิทยาลัยต&องเข&ามามีบทบาทในการพัฒนา 
ตารางท่ี ๒ ตารางเปรียบเทียบนโยบายและยุทธศาสตร/ของกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
นโยบายและยุทธศาสตร*กระทรวง อวน. ยุทธศาสตร*มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
๑.การผลิตกําลังคนด&านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัย
และนวัตกรรมท่ี มี คุณภาพสูง เ พ่ือ ยกระดับขีด
ความสามารถ ในการแข#งขันของประเทศ 

๑. การพัฒนาท&องถ่ิน 

๒. การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย/ของประเทศ 
และสร&างระบบนิเวศการวิจัย 

๒. การผลิตและพัฒนาครู 

๓. การยกระดับคุณภาพ ชีวิต และเศรษฐกิจ ฐานราก
ด&วย อุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม 

๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๔. การพัฒนาการจัดการศึกษาให&ทันสมัย มีคุณภาพ 
และสร&างสังคมแห#งการเรียนรู& 

๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ท่ีมา : ยุทธศาสตร/กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม, ๒๕๖๓ : ๑๒ 
        แผนปฏิบัติราชการประจําปoมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.๒๕๖๓ : ก 
 ๔.๒ การระบาดของโรคCOVID-19  
 เป�นสิ่งท่ีไม#ได&มีการคาดคิดและเตรียมการรับมือ  ผลกระทบท่ีเห็นชัดเจนคือ
การเกิดป�ญหาการระบาดทําให&การศึกษาส#วนหนึ่งต&องหยุดชะงัก และ การเรียนการสอนต&องมีการ
พัฒนาเพ่ือการปรับตัวให&พร&อมกับการสถาณการณ/ ซ่ึงถือว#าหากผลิกวิกฤตเป�นโอกาสได&จะทําให&เป�น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได&เป�นอย#างดี 
 ๔.๓ ป�ญหานักศึกษาที่ลดลง  
 รูปแบบการใช&ชีวิตและค#านิยมของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปทําให&หลักสูตร
รวมถึงรูปแบบและลักษณะท่ีต&องการของผู&เรียนเปลี่ยนแปลงไปด&วยเช#นกันล&วนแล&วแต#เป�นประเด็น
ใหญ#ท่ีต&องหาทางออก  
 โดยท่ัวไปแล&วเป4าหมายของการศึกษา (END) ก็ยังคงไม#ต#างไปจากเดิม แต#
แนวทางท่ีจะดําเนินการไปให&ถึงเป4าหมาย (WAY) นั้นตอบโจทย/ของสิ่งแวดล&อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย#าง
รวดเร็วตามเป4าหมายได&หรือไม# แผนปฏิบัติการได&ถูกนํามาปฏิบัติเป�นเวลา ๒ปoแล&ว ซ่ึงสามารถ
ทบทวนยุทธศาสตร/ทและหาแนวทางท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ให&ประสบความสําเร็จต#อไป 
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วัตถุประสงค*ของการศึกษา 

 ๑. เพ่ือทําการศึกษาสภาพแวดล&อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
 ๒. เพ่ือทําการทบทวนแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 ๓. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ 

ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษาจะเป�นการทบทวนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยมีระยะเวลาดําเนินงานระหว#างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๓  

ระเบียบวิธีการศึกษา  
 การศึกษารายงานฉบับนี้เป�นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด&วยการศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ 
จากข&อมูลหลากหลายแหล#งเพ่ือให&มีการตรวจสอบข&อมูลแบบสามเส&า วิเคราะห/แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ตามหลักการและทฤษฎีทางด&านการจัดการท่ี
เก่ียวข&อง เช#น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนการศึกษาแห#งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนระยะยาวอุดมศึกษา ๒๐ ปo พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐  นโยบายและยุทธศาสตร/
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  รวมถึงแนวโน&มการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล&อมท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค  แล&วนําเสนอความเห็นและ
ข&อเสนอแนะ  

ข!อจํากัดของการศึกษา 
 ข&อจํากัดของการศึกษานี้ คือการจัดทําเอกสารท่ีอยู#ในสภาวะการระบาดของโรค 
COVID-19 ซ่ึงมีผลต#อการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจึงใช&วิธีการโดยการสัมภาษณ/ทางโทรศัพท/ 
การใช&แบบสอบถามทางระบบเครือข#ายสังคมออนไลน/ (Line Application) จํานวนเอกสารท่ี
เก่ียวข&องท่ีใช&ในการวิเคราะห/จะจํากัดเฉพาะเรื่องท่ีสามารถค&นหาได&จากอินเทอร/เน็ต และเป�นเอกสาร
งานรายบุคคลซ่ึงเป�นวิจารณญาณของผู&วิจัยในการวิเคราะห/ตามหลักการและเสนอแนะตามความเห็น  

ประโยชน*ท่ีคาดวEาจะได!รับ 
 ๑. แผนปฏิบัติราชการได&มีการทบทวนสภาพแวดล&อมท่ีเปลี่ยนแปลง ทําให&ทันต#อ
เหตุการณ/ 

 ๒. ได&ข&อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ 

 



 
 

บทที่ ๒ 
การตรวจสอบสภาวะแวดล!อมและการวิเคราะห*ทางยุทธศาสตร* 

 

สภาพแวดล!อมท่ัวไป 
 
 การวิเคราะห/ป�จจัยภายนอก  ใช&กรอบแนวคิด C-PEST Analysis ถือเป�นกรอบท่ีใช&ใน
การวิเคราะห/ป�จจัยภายนอกท่ีส#งผลกระทบต#อองค/กรท้ังในแง#บวกและแง#ลบ เพ่ือช#วยให&เราเข&าใจถึง
ภาพรวมของสภาพแวดล&อมท่ีเป�นอยู#ท้ังในป�จจุบันและอนาคต ในท่ีนี้จะเพ่ิมคําว#า E (Environment) 
เพ่ิมเข&ามาจึงเป�นท่ีมาของ  คําว#า “C-PEEST” ประกอบด&วย  

Customer  Political   Economical  Environment  Social และ Technological  

 ๑. มิติด!านนักศึกษา (Customer)  
ป�ญหาการลดลงของนักศึกษาท่ีเข&าสู#ระบบมหาวิทยาลัยนั้นมีแนวโน&มลดลงจากสอง

ทศวรรษก#อนเป�นอย#างมากอัตราเฉลี่ยการมีลูกของผู&หญิงไทยลดลงจาก ๖.๖ คน ในป�จจุบันมีลูกเฉลี่ย 
1.5 คนเท#านั้น ซ่ึงถือได&ว#าเป�นอัตราการเกิดท่ีตํ่ามากท่ีสุดโดยอัตราการเกิดท่ีถือว#าสร&างความม่ันคง
ทางประชากรควรอยู#ท่ีระดับ ๒.๑ คน (ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๖๒ : ๑)  “ฉัว ฮัก บิน”  ผู&เชี่ยวชาญ
ด&านเศรษฐศาสตร/ ฝ�ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต&ของเมย/แบงก/ กิมเอ็ง รีเสิร/ช (Maybank Kim Eng 
Research) ประเทศสิงคโปร/ ระบุว#า เพราะเป�นประเทศไทยท่ียังติดอยู#ในสังคมรายได&ปานกลางมา
นาน จึงต&องเผชิญหน&ากับป�ญหาทางด&านประชากรศาสตร/ เช#นเดียวกับประเทศท่ีมีเศรษฐกิจก&าวหน&า 
โดยประเทศไทยอยู#ในลําดับท่ี ๒ รองจากประเทศญ่ีปุ�นท่ีต&องเผชิญป�ญหาดังภาพท่ี ๒ และ ๓ 

ภาพท่ี ๒  : อัตราการลดลงของประชากรไทยท่ีลดลงเป�นอย#างมากในปo ค.ศ. ๒๑๐๐ 
ท่ีมา : Towie, M. et al., 2019. (Online : bloomberg.com) 

 



 

 

๙ 
 

ภาพท่ี ๓  : แนวโน&มการลดลงของประชากรไทยตามช#วงอายุ 
ท่ีมา : Towie, M. et al. 2019. (Online : bloomberg.com) 

  ปo ๒๕๖๒ เป�นปoแรกท่ีจํานวนประชากรวัยเด็กเท#ากับ ๑๑.๓ ล&านคน (โพสต/ทูเดย/, 
๒๕๖๓ :ออนไลน/) และจากตัวเลขการรับนักศึกษาเข&าเรียนในมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศลดลงประมาณ
ร&อยละ ๑๐-๑๕  โดยมหาวิทยาลัยเอกชนในต#างจังหวัดบางแห#งอาจลดลงมากถึง ร&อยละ ๓๐ ซ่ึงจาก
การสอบทีแคสในปo ๒๕๖๒ มีการเปCดรับจํานวน ๕ รอบ แต#ละรอบมีท่ีนั่งรวมกัน ๕๔๓,๐๘๖ ท่ีนั่งแต#
กลับมีผู&ท่ียืนยันสิทธิ์ ๒๐๕,๗๙๕ ท่ีนั่ง (ไทยโพสต/, ๒๕๖๒: Online) ซ่ึงตัวเลขนี้ยังมีความซํ้าซ&อนกัน 
ท้ังนี้เพราะยังไม#มีข&อมูลอย#างเป�นทางการจากสํานักงานการอุดมศึกษา  มีข&อสังเกตว#าการสอบในบาง
รอบมีนักเรียนเข&ามาสมัครประมาณร&อยละ ๕๐ เท#านั้น และตัวเลขอย#างเป�นทางการของการสอบ    
ทีแคสในปo ๒๕๖๑ มีประชากรช#วงอายุ ๑๘ ปo อยู#ท่ี ๘๓๘,๓๗๘ คน (สํานักงานสถิติแห#งชาติ, ๒๕๖๓: 
Online) มีท่ีนั่ง ๕๒๓,๕๒๘ (กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓ : Online) แต#มีนักศึกษาแรกเข&าระดับอุดมศึกษา
ชั้นปoท่ี ๑ อยู#ท่ี ๑,๖๒๓,๘๕๙ เท#านั้น (ศูนย/สารสนเทศอุดมศึกษา, ๒๕๖๒ : ๒๕) 

ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบแนวโน&มนักเรียนท่ีสมัครสอบท่ีแคส 
ปY ประชากรอายุ ๑๘ปY ท่ีนั่ง ทีแคส จํานวนท่ียืนยันสิทธิ์ จํานวนนักศึกษาปYท่ี๑ 

๒๕๖๑ ๘๓๘,๓๗๘ ๕๒๓,๕๒๘ ๒๖๙,๘๑๖ ๑,๗๙๒,๖๖๕ 
๒๕๖๒ ๗๙๕,๓๘๘* ๕๔๓,๐๘๖ ๒๐๕,๗๙๕** ไม#มีข&อมูล 

* ข&อมูลประชากรในปo ๒๕๖๒ ใช&ข&อมูลของประชากรวัย ๑๗ ปo ของปo ๒๕๖๑ สํานักงานสถิติแห#งชาติ 
**จํานวนท่ียืนยันสิทธิ์เป�นตัวเลขท่ียังมีความซํ้าซ&อน 

 

 



 

 

๑๐ 
 

 จากตารางท่ี ๑ พบว#ายังมีกลุ#มท่ีไม#เข&าขบวนการสอบทีแคส และมีแนวโน&มท่ีลดลง
สาเหตุมาจากหลายสาเหตุเช#นสภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม#เอ้ือต#อการเข&าศึกษาต#อ หรือต&องการ
เข&าสู#ตลาดแรงงานเพ่ือหาประสบการณ/ก#อน ประกอบกับทางเลือกท่ีหลากหลายข้ึนท้ังการศึกษานอก
ระบบ ทําให&สามารถสร&างรายได&ให&กับตนเองเป�นอย#างดี รวมถึงนโยบายภาครัฐท่ีต&องการเพ่ิมสัดส#วน
นักเรียนสายอาชีวะให&เพ่ิมข้ึน รวมถึงกลุ#มผู&สูงอายุ และกลุ#มวัยก#อนอุดมศึกษาเพ่ือตอบโจทย/การ
เรียนรุ&ตลอดชีวิต  ซ่ึงจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปoการศึกษา๒๕๖๒ ดังตารางท่ี ๔ 
ตารางท่ี ๔ จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปoการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเภท ปYท่ี ๑ ปYท่ี๒ ปYท่ี๓ ปYท่ี๔ ปYท่ี๕ รวม 
ภาคปกติ ๑,๘๓๗ ๑,๙๓๒ ๑,๕๑๙ ๑,๔๖๓ ๓๓๒ ๗,๐๗๔ 
ภาคสมทบ ๓๑๐ ๒๔๙ ๒๔๕ ๒๐๒ ๑๒๒ ๑,๑๒๘ 
รวม ๒,๑๔๗ ๒,๑๘๑ ๑,๗๖๔ ๑,๖๖๕ ๔๕๔ ๘,๒๐๒ 

ท่ีมา : รวบรวมจากระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๖๓  
 สําหรับจํานวนนักศึกษาภาคปกติพบว#าคณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษามาก
ท่ีสุดคือ ๒,๓๐๑ คน รองลงมาคือคณะมนุษย/ศาสตร/และสังคมศาสตร/ ๒,๑๕๐ คน คณะวิทยาศาสตร/ 
๑,๖๐๗ คน คณะศึกษาศาสตร/ ๗๑๖ คน แพทย/ทางเลือก ๑๒๘ คน คณะเกษตรและชีวภาพ ๓๖ คน 
และศูนย/การศึกษาจันทรเกษมชัยนาท ๗๖ คน ซ่ึงแนวโน&มจํานวนนักศึกษาในภาพรวมลดลงทุกปo 

 จากข&อมูลท่ีได&กล#าวมามีข&อสังเกตดังต#อไปนี้ 
 ๑.๑ กลุEมผู!ทํางาน  
 โดยปกติแล&วเป�นนักศึกษาอีกกลุ#มหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทํา
การเรียนการสอนอยู#แล&วท่ีเรียกว#าภาคสมทบ แต#ในป�จจุบันจํานวนลดลงเป�นอย#างมาก ดังนั้นต&องมี
การปรับรูปแบบซ่ึงมีส#วนหนึ่งท่ีต&องการพัฒนาตัวเองเพ่ือสอดรับการประกอบอาชีพไม#ว#าจะเป�นในรูป
บริษัทหรืออาชีพอิสระ ปรับรูปแบบไปเป�นหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบโจทย/เช#นธุรกิจบริการเม่ือมีการ
พัฒนาระบบราง ปรับธุรกิจท่ีมีอยู#แล&วเพ่ือตอบโจทย/ทิศทางอนาคตเช#นบริการด&านสุขภาพ เป�นต&น 
 ๑.๒ กลุEมเยาวชนกEอนอุดมศึกษา  
 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยหลายๆแห#งมีโรงเรียนสาธิต สอนในระดับก#อนประถม
วัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในกรณีท่ีนักศึกษาภาคปกติลดลงมาก เป�นแนวทางท่ีช#วยให&เกิดการ
สร&างงานให&กับคณาจารย/บางส#วนมีภาระงาน โดยการใช&ทรัพยากรท่ีมีอยู#เช#นอาคาร เครื่องมือใน
ห&องปฏิบัติการ และยังสามารถสร&างนักศึกษาบางส#วนเข&าสู#ระบบมหาวิทยาลัยได&อีกทางหนึ่ง 
 ๑.๓ กลุEมผู!สูงอายุ  
 เป�นกลุ#มใหญ#และในอนาคตอันใกล&นี้สามารถท่ีจะพัฒนาให&เกิดหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับผู&สูงอายุได&ยิ่งข้ึนเพราะขีดความสามารถในการใช&เครื่องมือสื่อสาร สุขภาพท่ีแข็งแรงข้ึน 
อายุยืนมากข้ึน ความต&องการเรียนรู& เ พ่ิมข้ึนหลังการเกษียรอายุ รายงานข&อมูลผู&สูงอายุของ



 

 

๑๑ 
 

กรุงเทพมหานครจากฐานประชากรในระบบทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ พบว#า  
ประชากรท่ีมีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู#ในทะเบียนบ&าน ถือเป�นสังคมสูงอายุ (Aged society) มีจํานวน
ผู&สูงอายุเท#ากับ ๑,๐๒๐,๙๑๗ คน จากประชากรท้ังหมด ๕,๔๘๐,๔๖๙ คน มีอัตรา ผู&สูงอายุเท#ากับ
ร&อยละ ๑๘.๖๓ โดยส#วนใหญ#เป�นเพศหญิง มีจํานวน ๕๙๖,๐๐๙ คน คิดเป�นร&อยละ ๕๘.๓๘ ของ
ประชากรผู&สูงอายุท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร และเป�นเพศชายจํานวน ๔๒๔,๙๐๘ คน คิดเป�นร&อยละ 
๔๑.๖๒ ของ พ้ืนท่ีเขตท่ีเป�นสังคมผู&สูงอายุระดับสุดยอด (Super - aged society) จํานวน ๑ พ้ืนท่ี
เขต คือ เขตสัมพันธ/วงศ/ มีอัตราผู&สูงอายุเท#ากับ ร&อยละ ๒๙.๔๔ และพ้ืนท่ีเขตท่ีเป�นสังคมสูงอายุอย#าง
สมบูรณ/ (Complete-aged society) จํานวน ๒๕ พ้ืนท่ีเขต  ได&แก# เขตพระนคร เขตดุสิต เขตบางรัก 
เขตปทุมวัน เขตป4อมปราบศัตรูพ#าย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ# เขต
คลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน&อย เขตภาษีเจริญ เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตสาทร เขตบาง
ซ่ือ เขตจตุจักร เขตบางคอแหลม เขคคลองเตย เขตจอมทอง เขตราชเทวี เขตลาดพร&าว เขตวัฒนา 
และเขตหลักสี่  และสุดท&ายพ้ืนท่ีเขตท่ีเป�นสังคมสูงอายุ (Aged society) จํานวน ๒๔ พ้ืนท่ีเขตได&แก# 
เขตหนองจอก เขตบางเขน เขตบางกะปC เขตมีนบุรีเขตลาดกระบัง เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม 
เขตพญาไท เขตห&วยขวาง เขตราษฎร/บูรณะ เขตบึงกุ#ม เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตดอนเมือง เขต
บางแค เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตวังทองหลาง เขตคลองสามวา เขตบางนา เขต
ทวีวัฒนา เขตทุ#งครุ และเขตบางบอน (กองยุทธศาสตร/สาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม, ๒๕๖๒ : Online) 
จากสถิตินี้จึงต&องสร&างยุทธศาสตร/ท่ีสร&างการเรียนรู&และดึงศักยภาพให&เกิดประโยชน/ ลดการพ่ึงพึงจาก
สังคม และกลุ#มผู&สูงอายุท่ีมีความรู&หรือปราชญ/ชาวบ&านควรท่ีจะมีมาตรการพิเศษตามศักยภาพ 
 ๒.  มิติด!านนโยบาย (Political)  
 สําหรับประเด็นการศึกษาแล&วมีความสําคัญและมีความหมายมากในการพัฒนาทุก
ระดับ เริ่มต้ังแต#ระดับโลกท่ีองค/การสหประชาชาติ(UN)ได&มีการกําหนดเป4าหมายในการพัฒนาท่ีเรียก
สั้นๆว#า SDG 17 มีท้ังหมด ๑๗ เป4าหมาย สําหรับการศึกษาอยู#ในเป4าท่ี ๔ เพราะการศึกษาเป�นหนึ่งใน
แรงขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการพัฒนาอย#างยั่งยืน  เป�นการสร&างหลักประกันว#าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย#างครอบคลุมและเท#าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู&ตลอดชีวิตต&อง
คํานึงถึงท้ังในแง#ปริมาณและคุณภาพ เป4าหมายท่ีวางไว&คือ ให&เด็กทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได&เรียนฟรีใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีสําหรับผู&ใหญ#จําเป�นท่ีจะต&องมีการฝpกอบรมอาชีพ
ในระดับท่ีเหมาะสมอย#างเท#าเทียมกัน จัดการความเหลื่อมล้ําทางเพศท่ีจะกระทบกับการเข&าถึง
การศึกษา สําหรับประเทศไทยนั้นได&รับเอา SDG17 มาดําเนินการ  แต#อย#างไรก็ดีการดําเนินการ
ข้ึนอยู#กับสภาวะและขีดความสามารถของแต#ละประเทศในการนําไปปรับใช&  
 สําหรับในระดับประเทศได&มีการวางนโยบายและยุทธศาสตร/ชาติเอาไว&  สิ่งท่ี
วิเคราะห/ได&จากแผนยุทธศาสตร/ชาติ ๒๐ ปo นั้นคือ การให&ความสําคัญกับยุทธศาสตร/การพัฒนาและ
เสริมสร&างศักยภาพคนท่ีได&ถูกจัดวางตําแหน#งไว&ตรงกลางท่ีคอยขับเคลื่อนยุทธศาสตร/อีก ๕ 
ยุทธศาสตร/ กล#าวคือการท่ีทุกยุทธศาสตร/จะสําเร็จได&นั้นต&องมีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย/จะ



 

 

๑๒ 
 

ส#งผลให&ฟ�นเฟ�องทุกตัวทํางานได&อย#างเต็มประสิทธิภาพ เกิดความม่ันคง ในทุกมิติท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ประชาชนอยู#ดีกินดีเกิดความม่ังค่ังภายใต&การเจริญเติบโตอย#างยั่งยืน โดยยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ดังภาพท่ี ๔)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๔ ยุทธศาสตร/ชาติ ๒๐ปo 
ท่ีมา : อิทธิพงศ/ หิรัญเรืองโชค, ๒๕๖๓ : ๗  
 เม่ือมีการกําหนดยุทธศาสตร/ชาติข้ึนมาแล&วจึงจําเป�นต&องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห#งชาติฉบับท่ี ๑๒ มารองรับเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ไปสู#เป4าหมาย  สาระสําคัญด&าน
การศึกษานั้นคือการน&อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป�นศูนย/กลางของการพัฒนาแบบมีส#วนร#วม 
เป�นการพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงทุกมาตรการต&องอาศัยทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพเป�น
กลไกขับเคลื่อน โดยท่ีมีการกําหนดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยตรงในข&อท่ี ๓.๒ การพัฒนา
ศักยภาพคนให&สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร&างสังคมสูงวัยอย#างมีคุณภาพ สร&าง
พลเมืองท่ีมีวินัย  ใฝ�รู& มีความรู& มีทักษะ มีความคิดสร&างสรรค/ มีทัศนคติท่ีดี มีความรับผิดชอบต#อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม และพัฒนาคนทุกช#วงวัยและเป�นการพัฒนาท่ังยืน 
 นอกจากนี้นโยบายภาครัฐยังได&กําหนดในส#วนของการบริหารจัดการ“ขับเคลื่อน
บริการภาครัฐโดยสํานักงาน กพร. กําหนดตัวชี้วัดให&หน#วยงานภาครัฐดําเนินการตามธรรมาภิบาล
ข&อมูลภาครัฐ ตามแนวทางท่ี สพร. เสนอ ต้ังแต#ปo 2563 เป�นต&นไปมีท้ังมาตรการระยะสั้นและระยะ
ยาวเดินหน&าโครงการนําร#องศูนย/บริการแบบเบ็ดเสร็จของภาครัฐ (One - Stop Service) ซ่ึงเป�น
ช#องทางดิจิทัลในการเข&าถึงบริการรัฐ ณ จุดเดียว (Digital Government Service : DG) เพ่ือรองรับ
การให&บริการประชาชน (Citizen Platform) ท้ังนี้มีเป4าหมายสําคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู#รัฐบาล
ดิจิทัลภายใน 3 ปo เช#น จัดทําธรรมาภิบาลข&อมูลภาครัฐภายใน 3 ปo  ยกระดับทักษะดิจิทัลท่ีจําเป�น
ของคนภาครัฐภายใน 3 ปo  ข&อมูลดิจิทัลภายใน 3 ปo ปรับบริการให&เป�นดิจิทัลภายใน 3 ปo  เกิดศูนย/
แลกเปลี่ยนข&อมูลภาครัฐ (GDX) เกิด Digital Platforms สําหรับบริการทุกภาคส#วน  ไม#ใช&สําเนาบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ&านภายใน 1 ปo  เกิดบริการ One Stop Service สําหรับทุกภาคส#วน  

 



 

 

๑๓ 
 

เปCดเผยข&อมูลภาครัฐภายใน 3 ปo สร&างการมีส#วนร#วมของประชาชนผ#าน e-Participation การใช& 
Data Analytic เพ่ือใช&ประโยชน/ข&อมูลดิจิทัล (สุรเมธี มณีสุโข, ๒๕๖๒ : Online) 
 เครื่องมือหรือแนวทางท่ีรับช#วงต#อในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาคือแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20ปo  (พ.ศ .2561-2580) ท่ี ได&จัด ทํา เ ม่ือครั้ งอยู# ในแท# ง อุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงเป�นยุคของการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด&าน
จึงกําหนดหลักการพ้ืนฐานและแนวคิดในการจัดทําแผนท่ีมุ#งหวังให&อุดมศึกษาเป�นหัวรถจักรในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ปฏิรูปการอุดมศึกษาท้ังระบบและสร&างโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาท้ังระบบของประเทศ  จากแนวคิดดังกล#าวแผนอุดมศึกษาระยะยาวต&องให&คํานิยาม
“อุดมศึกษา” ใหม#ให&ชัดเจน โดยอุดมศึกษาต&องเป�นสมองของประเทศ ในการคิดวิเคราะห/เชิงรุก มี
ทฤษฎี  มีตรรกะ  สามารถสร&างสรรค/ นวัตกรรม แสวงหาทางเลือกใหม# และสร&างรากฐานการวิจัย
เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศ  แผนต&องนําไปสู#การเปลี่ยนแปลงระบบ
อุดมศึกษาท้ังการปรับโครงสร&าง อํานาจหน&าท่ี และการจัดสรรทรัพยากรให&มีประสิทธิภาพ (สํานักงาน
นโยบายและแผนการอุดมศึกษา, ๒๕๖๒ : ข) และเม่ือมีการย&ายกระทรวงจึงได&นํามาขับเคลื่อนต#อ
ด&วยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงมีโจทย/ท่ีสําคัญได&แก#  
 ๒.๑ การสร!างคน  
 ทําให&ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ สามารถเรียนรู&ได&ตลอดช#วงชีวิต และมี
ทักษะท่ีจําเป�นในการพัฒนาประเทศ 
 ๒.๒ การสร!างองค*ความรู! 
 โดยใช&ขบวนการวิจัยเพ่ือเป�นรากฐานสําหรับอนาคตของชาติ และเพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศ 
 ๒.๓ การสร!างนวัตกรรม  
 เน&นไปท่ีการบ#มเพาะและสร&างผู&ผลิตนวัตกรรม สร&างระบบนิเวศของสังคมให&
เอ้ือต#อการสร&างนวัตกรรม และแปลงนวัตกรรมไปสู#การเพ่ิมมูลค#า สร&างรายได& 
 ๒.๔ การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีบริบทท่ีแตกต#างกันไป จึงต&องปรับบทบาท
มหาวิทยาลัยในแต#ละกลุ#มให&ชัดเจนและทําหน&าท่ีขับเคลื่อนสังคมตามความเหมาะสม โดยออกแบบให&
ผู&มีส#วนเก่ียวข&องสามารถมีส#วนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในลักษณะแพลตฟอร/ม (Platfrom) 
ความร#วมมือตามเป4าประสงค/ ของการพัฒนาใน ๔ด&าน ได&แก# ๑) การพัฒนาคนและสถาบันความรู& ๒) 
การวิจัยสร&างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย/ท&าทายของสังคม ๓) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข#งขัน ๔)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเลื่อมล้ํา 
ซ่ึงต&องทําควบคู#ไปกับการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ  
 



 

 

๑๔ 
 

ภาพท่ี ๕ เป4าประสงค/และแพลตฟอร/มการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษา 
ท่ีมา : สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรมแห#งชาติ, ๒๕๖๒ : ๑๐ 

 อย#างไรก็ตามต&องยอมรับว#าการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นมีป�ญหา
อยู#มาก จากการสรุปของอาจารย/ สุทธิพร สัจพันโรจน/ ในเวที “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในป�จจุบัน” พบว#ามีป�ญหาหลายประการเช#น ขาดการพัฒนาให&ทันโลก ท้ังด&านคุณภาพของบัณฑิต
และคุณภาพของบุคลากร การกําหนดตัวชี้วัดไม#ตอบโจทย/ความต&องการของประเทศและยังขาดการ
พัฒนาไปสู#นวัตกรรม เห็นได&ชัดจากการกําหนดวิสัยทัศน/ท่ีค#อนข&างเพ&อฝ�น เช#น การสร&างคุณภาพแข#ง
กับระดับโลกซ่ึงยังคงห#างไกลจากความเป�นจริง นอกจากนี้กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังเป�น
ลักษณะจากบนสู#ล#าง (Top-down approach) คือ เน&นการบริหารงานจากส#วนกลาง ทําให&การ
พัฒนาไม#เป�นไปตามบริบทและเน&นการตรวจสอบตามเอกสารมากเกินไป จึงไม#เกิดการปรับเปลี่ยนท่ี
แท&จริง ประเด็นสําคัญของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยู#ท่ีการเน&นท่ีตัวนักศึกษา การสร&างแรงบันดาล
ใจให&เกิดการพัฒนาตนเอง และในยุคป�จจุบันท่ีเทคโนโลยีและการสื่อสารไปไกล ควรส#งเสริมให&
นักศึกษามีความฉลาดในการเลือกรับและแยกแยะข#าวสารข&อมูล โดยเฉพาะการแยกแยะความจริง
หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง (Fact) กับ ความคิดเห็น (Opinion) เพราะเป�นป�จจัยหลักในกระบวนเรียนรู& 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมท่ีเป�นสถาบันให&ความรู& ไปเป�นสถาบันผู&
ให&บริการ เนื่องจากความรู&ในป�จจุบันเข&าถึงได&ง#าย เด็กท่ีต&องการเรียนรู&ศาสตร/บางอย#าง เช#น วิชาเคมี 
ยังสามารถลงเรียนออนไลน/กับอาจารย/ท่ีเก#งท่ีสุดในโลกได& ไม#จําเป�นต&องลางานเพ่ือไปศึกษาต#อระดับ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกต#อไป ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทให&เป�นลักษณะการอํานวยความ
สะดวกในกระบวนการเรียนรู& จึงอาจตอบโจทย/ความต&องการมากกว#า เกิดรูปแบบการเรียนรู&เปลี่ยน
จากการเรียนเพ่ือได&รับปริญญา ไปเป�นการเรียนแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short course) มากข้ึน 
นักศึกษาไม#ต&องการเสียเวลาเดินทาง รวมท้ังต&องการหารายได&ระหว#างเรียน การเรียนแบบเต็มเวลา 
(Full-time course) มหาวิทยาลัยท่ีอาจต&องเป�นสหวิทยาการมากข้ึน เพ่ือให&สอดรับกับกระบวนการ
เรียนรู&ในยุคอนาคต ต&องวางแผนเพ่ิมเติมคือ เรื่องการโอน การเทียบโอน การนับหน#วยล#วงหน&า การ
ย&ายสาขาท่ีเรียน ฯลฯ ซ่ึงเป�นประเด็นในการบริหารจัดการศึกษาท่ีสําคัญ (สุทธิพร สัจพันโรจน/. 

 

 



 

 

๑๕ 
 

๒๕๖๒ : Online) นอกจากนี้ยังมีป�ญหาคุณภาพของนักเรียนท่ีจบระดับมัธยมท่ีมีป�ญหาด&านคุณภาพ
ส#วนหนึ่งท่ีต&องเร#งแก&ป�ญหา 
 ดังนั้นจึงสรุปได&ว#านโยบายของประเทศในทุกระดับล&วนแล&วแต#มุ#งให&มีการ
สร&างทรัพยากรบุคคลเป�นสําคัญและมีการทุ#มเทงบประมาณเป�นจํานวนมากแต#ท้ังนี้ ยังมีป�ญหาอีก
หลายประการท่ีต&องแก&ไข และเป�นป�ญหาสําคัญท่ีจะต&องนํามาวางแผนเชิงยุทธศาสตร/ 
 ๓. มิติด!านเศรษฐกิจ (Economic)  
 ถึงแม&ว#าในขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริการจะเป�นเป�นมหาอํานาจในโลกด&าน
เศรษฐกิจแต#อีกไม#นานกําลังจะเกิดการเปลี่ยนข่ัวอํานาจอย#างแน#นอนและไม#ได&เป�นแบบข่ัวอํานาจ
เดียวแต#จะเป�นแบบหลายข่ัวอํานาจ โดยจีนได&แสดงความโดดเด#นเป�นอย#างมากในป�จจุบันจาก
โครงการ   Belt and Road Initiative (BRI) หรือโครงการเส&นทางสายไหมแห#งศตวรรษท่ี ๒๑ คือ
ยุทธศาสตร/หลักของจีนในการขยายอิทธิพลบนเวทีโลกผ#านการเชื่อมโยงเส&นทางคมนาคมขนส#งกับ
นานาประเทศ ครอบคลุมกว#า ๘๐ ประเทศท่ัวโลกท้ังในทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา และแน#นอน
ว#าจะเป�นโอกาสของเอเชียท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจไปข&างหน&า  แต#ในสภาวะป�จจุบันยังคงได&รับผลจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 แต#ละประเทศต&องใช&เวลาและงบประมาณในการฟ��นฟู
ประเทศซ่ึงจะใช&เวลานานเท#าไรข้ึนกับศักยภาพของแต#ละประเทศ 
 เม่ือพิจารณาลงมาในระดับภูมิภาคฐานของอาเซียนก็ยังเป�นกลุ#มก&อนท่ีสามารถ
สร&างกําลังต#อรองในด&านเศรษฐกิจได&เพราะจํานวนประชากรท่ีมีอยู#เป�นจํานวนมาก จากข&อมูลของ 
World Bank ประชากรของประเทศกลุ# มอาเ ซียน ณ ปo  ค .ศ .  ๒๐๑๘ ป�จจุ บันรวมท้ังสิ้น 
๖๕๓,๙๐๑,๐๐๐ คน (WORLDBANK, ๒๐๑๙) นับเป�นเขตเศรษฐกิจอันดับ ๓ ของโลก และต#อไป
ประเทศอินโดนีเซียจะกลายเป�นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจเป�นอันดับท่ี๔ ของโลกท่ีจะขยายอํานาจ
เศรษฐกิจทางทะเลและจากจํานวนประชากรท่ีมาก โดยประเทศไทยอยู#ในภูมิรัฐศาสตร/ท่ีดีเป�นประตูท่ี
เปCดเข&าสู#อาเซียน  
 สําหรับประเทศไทยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได&ชะลอตัวมาหลายปoแล&วและท่ี
สําคัญได&รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ทําให&ทวีความรุนแรงมากข้ึนไป เศรษฐกิจไทยต&องชะงัก
เพราะการพ่ึงพาการท#องเท่ียวและการส#งออกมากเกินไป  การค&าขายระหว#างประเทศจะลดมูลค#าลง
เพราะต#างฝ�ายต#างต&องรักษาบาดแผลจากผลกระทบดังกล#าว ประเทศไทยเองสินค&าเกษตรหลายตัวจะ
มีราคาท่ีสูงข้ึนแต#ในช#วงนี้มูลค#าการซ้ือขายก็ไม#สูงมากเพราะเหตุผลดังกล#าว และมีการประมาณการ
ว#า จะใช&เวลาประมาณ ๑ ปo ๘ เดือนในการฟ��นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้นประเทศไทยจึงมีแนวโน&มท่ีจะต&อง
เพ่ิมการบริโภคภายในประเทศให&มากข้ึน พ่ึงพาตนเอง ภายใต&ระบบเศรษฐกิจพอเพียง จากสภาวะ
เศรษฐกิจดังกล#าวของประเทศจะทําให&มีผลกับการจ&างงาน  การสร&างรายได&ในครอบครัว และจะ
ส#งผลกระทบต#อการตัดสินใจใช&จ#ายในเรื่องการศึกษาอย#างหลีกเลี่ยงไม#ได& มีการรวบรวมสรุปการ
วิเคราะห/ประเด็นทางเศรษฐกิจจากการถกแถลงของนักศึกษาหลักศูนย/นักยุทธศาสตร/รุ#นท่ี ๑๓ ท่ี
เก่ียวข&องกับการอุดมศึกษาไว&ดังภาคผนวก ข 



 

 

๑๖ 
 

 ๔. มิติสิ่งแวดล!อม (Environment)  
 สิ่งแวดล&อมเป�นประเด็นป�ญหาใหญ#ของโลกและไม#ได&เป�นหน&าท่ีของใคร หน#วยงาน
ใดหน#วยงานหนึ่งแต#เป�นหน&าท่ีของพลเมืองโลกทุกคนและเป�นป�ญหาท่ีแก&ได&ยากมาก ผลกระทบไม#ได&
เกิดทันทีกับชีวิตไม#เหมือนกับการเกิดโรคระบาดทําให&ความตระหนักหรือต่ืนตัวเป�นไปอย#างเชื่องช&า 
สามารถสรุปสภาพแวดล&อมในประเด็นสิ่งแวดล&อมได&ดังนี้ (ดัดแปลงจาก Meera Senthilingam: 
CNN, 2017: Online)  
 ๔.๑ การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก และการขยายตัวของเมือง 
 สหประชาชาติคาดการณ/ว#าภายในปo ค.ศ. ๒๐๕๐ ประชากรโลกราวร&อยละ 
๖๖ จะอาศัยอยู#ในเขตเมือง การท่ีประชากรเพ่ิมข้ึนทําให&เกิดการบริโภคมากข้ึน ใช&ทรัพยากรมากข้ึน 
เกิดป�ญหามลพิษ เกิดป�ญหาจราจร ป�ญหาไฟป�า ซ่ึง ๒ ประการหลังนี้เป�นสาเหตุหลักของฝุ�นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 รวมถึงป�ญหาโรคระบาดเพราะสภาพแวดล&อมเอ้ือต#อการปรับตัวของเชื้อโรค ทําให&
คุณภาพชีวิตมีป�ญหา   
 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  
  เป�นป�ญหาใหญ#ก#อให&เกิดป�ญหาตามมาหลายประการเช#นการกัดเซาะชายฝ�iง 
น้ําทะเลสูงข้ึน ภัยพิบัติธรรมชาติทําให&เกิดความไม#แน#นอนของสภาพภูมิอากาศและรุนแรงข้ึน และ
กระทบกับผลผลิตการเกษตร นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดโรคระบาดสูงข้ึนและรุนแรงข้ึน ซ่ึงแน#นอนว#า
จะเกิดผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
 ๔.๓ การรุกล้ําเข!าสูEสิ่งแวดล!อมใหมEๆ เมื่อเขตเมืองขยายตัว  
 ความจําเป�นท่ีต&องใช&ทรัพยากรทําให&มีการรุกล้ําเข&าไปในพ้ืนท่ีใหม#ๆ เช#น 
พ้ืนท่ีป�าอาจด&วยเหตุผลท่ีต#างกันไปไม#ว#าจะเป�นการบุกเบิกพ้ืนท่ีป�าเพ่ือการเกษตร ขณะเดียวกันสัตว/ท่ี
ถูกทําลายถ่ินท่ีอยู#อาศัยก็ต#างอพยพเข&าเมืองและอาจนําเชื้อโรคมาสู#คนได& 
 ๔.๔ การเดินทางข!ามประเทศ  
 ในประเด็นนี้รวมถึงท้ังมนุษย/ สิ่งมีชีวิตต#างถ่ิน และเชื้อก#อโรคท้ังท่ีต้ังใจ
หรือไม#ก็ตาม ป�ญหานี้รุนแรงมากข้ึนเนื่องจากขีดความสามารถในการเคลื่อนท่ีได&ง#ายและเร็วข้ึน อาจ
ติดมาระหว#างการขนส#งสินค&า การเดินทางของมนุษย/ซ่ึงหมายความว#าเชื้อโรคมีโอกาสถ#ายทอดจาก
ประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได&อย#างง#ายดายเช#นโรค COVID-19 
 ๔.๕ ความขัดแย!งทางการเมืองในประเทศ  
 การตัดสินใจทางการเมืองมีผลอย#างมากในการจัดการป�ญหาสิ่งแวดล&อมซ่ึง
ต&องวิเคราะห/ข&อดีข&อเสียและตัดสินใจ ซ่ึงบางครั้งอาจเกิดผลกระทบท่ีคาดไม#ถึง  ประเด็นท่ีการศึกษา
ต&องให&ความสนใจคือ การต&นแบบท่ีดีและสร&างจิตสํานึกให&เกิดข้ึน นําไปเป�นนโยบายและแผนท้ังการ
จัดการเรียนการสอน  และต&องเตรียมตัวจัดรูปแบบการเรียนการสอน การทํางานให&สามารถรับมือกับ
วิกฤตการณ/ด&านสิ่งแวดล&อม และโรคระบาดให&มีประสิทธิภาพในทุกสถาณการณ/ เพ่ือลดค#าใช&จ#ายและ
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เพ่ือสุขภาพของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย  แต#ท้ังนี้ต&องคํานึงถึงความสมดุลของปรัชญาทาง
การศึกษาท่ีจะสร&างคนท่ีเป�นพลเมืองของชาติ 
 ๕. มิติทางสังคม (Social)  
 สังคมท่ีดีเป�นสิ่งท่ีต&องการมากท่ีสุด สังคมท่ีดีหมายถึงสภาพทางด&านสังคมท่ีทําให&
ประชากรสามารถครองชีวิตอยู#ได&ด&วยคามปกติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สิน  ได&รับความ
เป�นธรรมจากขบวนการยุติธรรมและความเป�นธรรมในการดําเนินชีวิต มีความเสมอภาค ภารดรภาพ 
มีความรู&ความสามารถ มีวัฒนธรรม จริยธรรมและศีลธรรม รวมท้ังมีความรับผิดชอบต#อหน&าท่ีพลเมือง 
และต#อสังคม ตลอดจนมีจิตสํานึกและภาคภูมิใจในความเป�นชาติและเกียรติภูมิของบรรพบุรุษ รวมท้ัง
ยึดม่ันในอุดมการณ/ของชาติ องค/ประกอบทางสังคมจะพิจารณาถึงพ้ืนฐานสังคมไทย ลักษณะ
สังคมไทย สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม โครงสร&างทางสังคม ซ่ึงโครงสร&างทางสังคม
ประกอบด&วย บรรทัดฐานทางสังคม(Norms) สถาณภาพ(State)และบทบาท (Roles) เป�นต&น สถาบัน
ทางสังคมโดยพ้ืนฐานแล&วประกอบด&วย ๕ สถาบันคือ สถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมืองการ
ปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา  สถาบันจะดํารงและสืบทอด
ลักษณะของความเป�นสังคมไทย (วิทยาลัยป4องกันราชอาณาจักร, ๒๕๕๔ : ๑๘)  
 ๕.๑ ประเด็นทางสังคมที่สําคัญ  
 ประเด็นทางสังคมในระดับโลกท่ีได&มีการประเมินจาก CEO ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหลายคน มีความเห็นว#ามี ๗ ประเด็นทางสังคมท่ีน#าเป�นห#วงและต&องให&ความสําคัญมาก
ท่ีสุด ซ่ึงมีรายละเอียดดังต#อไปนี้ (MOHAN , P. 2109: Online) 
  ๕.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
             โดยหลักการแล&วประเด็นนี้ควรจะเป�นประเด็นทางด&านสิ่งแวดล&อม 
แต#ส#งผลให&เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุนแรง ถ&าจะขยายความต#อจากคํากล#าวข&างต&นคือ
จะส#งผลต#อชีวิต ความปลอดภัย ท่ีเกิดจากภัยพิบัติ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส#งผลด&าน
ลบมากกว#าด&านบวก ดังนั้นจึงนับได&ว#าเป�นป�ญหาสําคัญมากประการหนึ่ง 
 ๕.๑.๒ การพัฒนาอยEางย่ังยืน  
 เป�นเป4าท่ีถูกกําหนดโดย UN เป�นประเด็นระดับโลกและครอบคลุม
ในหลายมิติทางสังคม ท่ีชัดเจนคือ ขจัดความยากจน ความหิวโหย สาธารณสุข การศึกษา ความเท#า
เทียมกันทางเพศ ป�ญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม การผลิตและการบริโภคอย#างยั่งยืน การลด
พลาสติก ขยะอันตราย ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเชิงนิเวศต&องมีการดําเนินการต#อไปและต&องการการ
มีส#วนร#วมจากทุกภาคส#วน 
 ๕.๑.๓ ความรุนแรงในสังคม  
 ตัวอย#างท่ีสําคัญเช#นในประเทศอเมริการและอีกหลายประเทศใน
ยุโรปเคยมีป�ญหาทางด&านความรุนแรงจากการใช&อาวุธป�นในโรงเรียน ในสถาณท่ีสาธารณะ ป�ญหาท่ี
เกิดข้ึนได&สะท&อนความรุนแรงในสังคมเกิดการเลียนแบบ และในประเทศไทยก็มีเหตุการณ/เกิดข้ึน 



 

 

๑๘ 
 

 ๕.๑.๔  ป�ญหาทางการแพทย*  
  ท่ีสําคัญคือคนตายจากโรคติดต#อและไม#ติดต#อยังคงสูงอยู#มาก
เพียงแต#ประเด็นจะแตกต#างกันไปบ&าง การดูแลสุขภาพท่ีเท#าเทียมยังเป�นป�ญหาท่ัวโลกไม#เว&นแต#
ประเทศสหรัฐอเมริกามีป�ญหาเหลื่อมล้ํา เช#นผู&หญิงผิวดําเสียชีวิตเพราะโรคภัยและการต้ังครรภ/ด&วย
อัตราท่ีสูง และท่ีชัดคือป�ญหาวิกฤตระดับประเทศท่ีและเม่ือการระบาดของโรค COVID-19 เกิดข้ึน  
 ๕.๑.๕ การขยับตัวทางสังคม (Social mobility)  
 การขยับตัวทางสังคมเป�นประเด็นท่ีชี้ให&เห็นทิศทางการเคลื่อนท่ี
ของสังคม ไม#ว#าจะเป�นเรื่องฐานะ การศึกษา รูปแบบการบริโภค การใช&ชีวิต ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ความแตกต#างของแต#ละประเทศจะทําให&มีความสนใจในบริบทของการขยับตัวทางสังคมท่ีแตกต#างกัน
เพราะจะกระทบกับภาพสังคมของประเทศ เช#นในประเทศอเมริการสภาพสังคมจะแย#ลงมากข้ึนเม่ือผู&
ท่ีสามารถขยับตัวได&ย&ายออกไปยังท่ีท่ีดีกว#า ในพ้ืนท่ีจึงมีแต#ผู&ท่ีขยับตัวไม#ได& ทําให&สังคมนั้นวิกฤตเป�น
อย#างมาก  ในประเทศอังกฤษได&ให&ความสําคัญในประเด็นท่ีนอกเหนือไปจากการศึกษาท่ีดีคือ
ภาวะการมีงานทําของคนในระดับคุณภาพเช#นการมีงานประจําระดับผู&จัดการหรือในระดับผู&เชี่ยวชาญ 
โดยไม#ทอดท้ิงใครไว&ข&างหลัง (พิชญ/ พงษ/สวัสด์ิ, ๒๕๖๒ : Online) แต#ก็พบว#ากําแพงสําหรับตําแหน#ง
งานท่ีดีท่ีสุดก็ถูกจํากัดด&วย ฐานะทางการเงิน และ ความสัมพันธ/ส#วนตัว รวมถึงวิชาชีพอย#าง นัก
กฎหมาย และแพทย/ ในอังกฤษก็เช#นกัน สถิติพบว#าผู&ท่ีสอบเข&าแพทย/หรือสอบเนติบัณฑิตได& จะเรียน
จบมาจากโรงเรียนเอกชนเป�นส#วนใหญ# แต#โรงเรียนเอกชนมีค#าเทอมท่ีสูงมากและสําหรับอาชีพแพทย/
นั้นการเรียนต#อเฉพาะทาง โรงพยาบาลจะต&องรับนักเรียนแพทย/เหล#านั้นให&มาเป�นแพทย/ฝpกหัดท่ี
โรงพยาบาล ซ่ึงเส&นสายเป�นป�จจัยท่ีสําคัญมากท่ีโรงพยาบาลจะรับ เด็กยากจนในอังกฤษจะได&แรง
บันดาลใจจากการเป�นดารา นักกีฬา พวกเขาไม#ได&ขาดแรงผลักดัน พวกเขาอาจจะกล&าคิดมากเกินไป
ด&วยซํ้า แต#สิ่งท่ีพวกเขาขาดคือโอกาสท่ีจะได&ใกล&ชิดหรือเข&าถึงอาชีพบางอย#างซ่ึงมีแต#ลูกของคนท่ีมี
ฐานะดีเท#านั้นท่ีจะมีคนคอยบอกว#าพวกเขาจะไปสู#อาชีพเหล#านั้นได&อย#างไร (ชาญเชาวน/ ไชยานุกิจ, 
๒๕๕๖: Online )  
 ส#วนในประเทศสิงคโปร/จะให&ความสําคัญกับประเด็นท่ีอยู#อาศัย
เพราะสภาพท่ีเป�นเกาะและรัฐถือว#าเป�นมิติทางความม่ันคงท่ีสําคัญมาก ซ่ึงการถือครองนี้จะผูกโยงไป
ถึงสถานะทางสังคม พบว#า ลูกหลานของชนชั้นล#างจะมีสถานะท่ีดีกว#ารุ#นพ#อแม# ปรากฏการณ/นี้พบได&
ในแถบสแกนดินีเวีย  ในขณะท่ีลูกหลานของชนชั้นกลางจะมีสถานะท่ีลดลงกว#ารุ#นพ#อแม# การขยับ
ปรับเปลี่ยนท่ีดีข้ึนนั้นเป�นผลดี ภาครัฐต&องสนใจการจัดการกลุ#มท่ีขยับไม#ได& 
 จากเหตุการณ/การระบาดของ COVID-19 อาจเป�นตัวแปรท#ส#งผล
ต#อความเหลื่อมล้ําและเก่ียวโยงกับการขยับตัวทางสังคมครั้งใหม# ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วนี้จะ
ส#งผลต#อการปรับตัว และอาจทําให&ความเหลื่อมล้ําท่ีมีอยู#รุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะอย#างยิ่งเรื่อง
การศึกษา ดังตัวอย#างท่ีกล#าวไว&ข&างต&น 
 



 

 

๑๙ 
 

 ๕.๑.๖  ความหลากหลายในที่ทํางาน 
                                         เป�นปรากฏการณ/ท่ัวโลกท่ีมีคนต#างชาติต#างภาษาเข&ามามีบทบาท
ในสังคมซ่ึงมีหลายระดับ ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีดีในประเด็นของการยอมรับในความต#างและประเด็น
มนุษยธรรม ในต#างประเทศเช#น บริษัทพลังงาน Uncharted Power มีความภูมิใจในความหลากหลาย
ของทีมงานบริษัท ซ่ึงไม#เพียงความต#างทางชาติพันธุ/ แต#ยังมีบุคคลท่ีอยู#ในฐานะผู&อพยพท่ีมีวีซ#าและ
แม&แต#กลุ#ม Dreamer ผู&ท่ีมีบิดามารดาเป�นผู&อพยพซ่ึงเกิดในสหรัฐอเมริกาและมี CEO อีกหลายคนท่ี
แสดงจุดยืนสนับสนุนทีมท่ีมีแรงปรารถนาอย#างแรงกล&า ปรากฏการณ/การเข&ามามีบทบาททางสังคมท่ี
สูงข้ึนของต#างชาติมักจะเก่ียวข&องกับประเทศท่ีมีสถานะของสังคมผู&สูงวัย คนในประเทศมีกําลังไม#
พอจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกลุ#มคนเหล#านี้จะเริ่มพัฒนาตนเองมีบทบาทท่ีสูงข้ึนในภาคส#วนต#าง ๆ   
 ๕.๑.๗  การลEวงละเมิดทางเพศ  
                                         จากคํากล#าวของ Michelle Nunn, CEO องค/กรช#วยเหลือด&าน
มนุษยธรรมชื่อ Care พบว#าป�ญหานี้ถือว#ารุนแรงและคุกคามโลกของการทํางานมาก เนื่องจาก
มากกว#า ๑ ใน ๓ ของประเทศท่ัวโลกไม#มีกฎหมายคุ&มครองหากเกิดเหตุล#วงละเมิดทางเพศในท่ีทํางาน  

 ๕.๒  วิเคราะห*ประเด็นด!านสังคมของไทย 
 ๕.๒.๑ ป�ญหาโครงสร!างทางสังคม 
 เป�นเรื่องวิกฤตสังคมผู&สูงอายุ (Aging Society) วิกฤติสังคมผู&สูงอายุ
เป�นป�ญหาในระดับชาติท่ีต&องปรับตัวและวางยุทธศาสตร/ให&เหมาะสม ซ่ึงด&านการศึกษาต&องมีการ
เตรียมตัวในส#วนของการศึกษาเพ่ือสร&างความเข&าใจให&กับผู&ท่ีต&องดูแลหรือเก่ียวข&องกับผู&สูงอายุ 
ป�ญหาสุขภาพ การอยู#โดดเด่ียว ภาวะบ&านร&างหลังสูญเสียผู&สูงอายุ ทําให&ต&องเตรียมการระยะยาวเพ่ือ
วางแผนรับมือป�ญหาโครงสร&างทางสังคม ในเรื่องวิกฤตสังคมผู&สูงอายุ (Aging Society)  ท้ังการศึกษา
ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยเฉพาะอย#างยิ่งในพ้ืนท่ีๆแต#ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบอยู# 
 นอกจากนี้ประเด็นทางโครงสร&างอีกประการคือเพศนั้นคือมีความ
แตกต#างระหว#างจํานวนผู&ชายและผู&หญิง เป�นประเด็นระดับโลกท่ีต&องพัฒนาศักยภาพของผู&หญิงท่ีต&อง
นํามาใช&ให&เกิดประโยชน/ให&สูงสุด ในป�จจุบัน มีผู&บริหารในภาครัฐและ CEO ของบริษัทขนาดใหญ#มี
แนวโน&มท่ีดีข้ึน เป�นประเด็นท่ีการศึกษาควรนํามาพิจารณา 
 ๕.๒.๒  อัตลักษณ*ความเป�นตัวตนของไทยด!านการทEองเที่ยว 
          สังคมไทยเป�นสังคมท่ีมีวัฒนธรรมท่ีงดงานเป�นเอกลักษณ/ ส#งช#วย
ส#งเสริมในเรื่องการส#งเสริมการท#องเท่ียว และหลังจากวิกฤต COVID-19 ทําให&เกิดการตกงานว#างงาน
เกิดป�ญหาสังคมตามมา ซ่ึงควรจะต&องมีการ Re Brand การท#องเท่ียวไทย มีโอกาสท่ีจะพลักดัน
ประเทศไทยให&เป�นสังคมแห#งการแพทย/และสุขภาพ Medical & Wellness (ศูนย/กลางบริการสุขภาพ 
และศูนย/กลางบริการเพ่ือส#งเสริมสุขภาพ)  Sport & Wellness & Medical Hub of ASEAN ซ่ึงไทย
ได&แสดงศักยภาพให&โลกเห็นถึงการรับมือป�ญหาสาธารณสุข เป�นการผลิกวิกฤติเป�นโอกาส 



 

 

๒๐ 
 

 ๕.๒.๓ ป�ญหาความเหลี่อมล้ําของคนในประเทศ  
 แม&ว#าท่ีผ#านมาจะเห็นว#าความเหลื่อมล้ําภายในประเทศจะเริ่มลดลง 
แต#ถ&าเทียบเคียงกับประเทศอ่ืน ยังนับว#าอยู#ในระดับสูง ป�ญหาความเหลื่อมล้ํานํามาซ่ึงป�ญหาอ่ืน ๆ 
อาทิ การเข&าถึงการศึกษา การเข&าถึงทรัพยากร การเข&าถึงการบริการทางแพทย/และสาธารณสุข 
ดังนั้นการออกแบบการจัดการประเด็นเหล#านี้คงต&องทําอย#างเข&าใจเพราะมีความซับซ&อนของป�ญหาท่ี
ไม#ได&เกิดจากสาเหตุเดียว 
 ๕.๒.๔ ป�ญหาการบังคับใช!กฎหมาย  
 ต&องคํานึงถึงความเดือดร&อนของประชาชนท่ีได&รับผลกระทบด&วย 
การออกกฎหมายท่ีกดดันประชาชน อาจผลักดันให&เกิดการต#อต&าน นําไปสู#ความรุนแรงได& 
 ๕.๒.๕ การขาดพ้ืนที่ให!มีการแสดงความคิดเห็นของคนรุEนใหมE  
 ประเทศไทยควรจัดให&มีพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือให&ประชาชนท้ังรุ#นเก#า
และคนรุ#นใหม#รวมตัวแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมอง สามารถถกแถลงการทํางานของภาครัฐ
ได&อย#างมีเหตุผล ดีกว#าท่ีปล#อยให&สื่อกลายเป�นตัวกลางสําคัญ ท่ีมองกันไปคนละมุมและจะเกิดการ
ขัดแย&งทางสังคม 
 ๕.๒.๖ สังคมแหEงการเลียนแบบ  
 ปรากฏการณ/ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกและง#ายต#อการรับรู&มีส#วนสําคัญทําให&เกิด
ลักษณธการเลียนแบบมีท้ังดีและไม#ดี เช#น การแสดงออก การแต#งตัว การใช&ชีวิต รวมไปถึงโศกนาฎกรรม
ต#าง ๆ พฤติกรรมการฆ#าตัวตาย การกราดยิง เป�นต&น  
 ๕.๒.๗ ป�ญหายาเสพติด  
 กลุ#มเยาวชน และคนวัยทํางาน เป�นผู&ต&องขังคดียาเสพติดเป�น
จํานวนมาก การระบาดในกลุ#มวัยรุ#นรุนแรงมาก 
 ๕.๓ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข!องกับการศึกษา 
 ประเด็นทางสังคมสําหรับงานชิ้นนี้จะเน&นท่ีด&านการศึกษาซ่ึงพบว#าประเทศ
ไทยมีผู&เรียนท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน ทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัดหน#วยงานต้ังแต#ปo
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ มีผู&เรียนรวมเฉลี่ยปoละประมาณ ๑๗.๙ ล&านคน คิดเป�นประมาณ  
ร&อยละ ๒๘  ของประชากรท้ังประเทศ เป�นผู&เรียนในระบบโรงเรียน ๑๓.๕ ล&านคน นอกระบบ
โรงเรียน ๔.๔ ล&านคนโดยประมาณ และเป�นผู&เรียนในระบบอุดมศึกษาทุกสังกัดปoการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๙ ประมาณ ๒.๓ ล&านคน แบ#งเป�นระดับ ปวส.อนุปริญญา และปริญญาตรี ๒.๑ ล&านคน ระดับ
บัณฑิตศึกษา ๑.๘ แสนคน โดยมีผู&จบการศึกษาจากท้ังสองระดับท่ีเข&าสู#ระบบงานเฉลี่ยปoละ ๓.๙ แสน
คน สถาบันอุดมศึกษาท้ังหมดอยู#ภายใต&กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม มีท้ังสิ้น 
๑,๐๙๕ สถาบัน จําแนกได&ดังภาพท่ี ๖ และสถาณการณ/การศึกษาไทยมีด&วยกันหลายประการสามารถ
สรุปได&ดังต#อไปนี้ 
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ภาพท่ี ๖ : จํานวนสถาบันทางการศึกษา จําแนกตามประเภทและสังกัด 
ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, ๒๕๖๑ : ๑๘ 
 
 ๕.๓.๑ จํานวนหลักสูตรหลากหลายมากข้ึน  
 สถาบันการศึกษาหลายๆแห#งพยายามท่ีจะสร&างหลักสูตรใหม#ๆ
ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความต&องการของผู&เรียน มีหลายหลักสูตรล&มเหลว บางหลักสูตรอยู#ได&แต#ส#วน
ใหญ#จะไม#ตอบโจทย/ในแง#การเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 
 ๕.๓.๒ การเข!ามาของหลักสูตรตEางชาติ 
 การเข&ามาของหลักสูตรต#างชาติ รวมถึงการลงทุนจากต#างชาติ ท่ี
สําคัญคือประเทศจีน (Belt and Road Initiative (BRI)) รวมถึงหลักสูตรออนไลน/นานาชาติ ดังนั้น
การจัดหลักสูตรจะต&องสอดรับกับบูรพาภิวัตน/ ซ่ึงตัวอย#างท่ีเห็นคือสถาบันขงจื้อท่ีมี ถึง ๑๔ แห#ง  
 ๕.๓.๓ มีการพัฒนาให!มีมาตรฐานสากล แตEมีป�ญหาในทางปฏิบัติ 
 มีความพยายามจะทําให&การศึกษามีการประกันคุณภาพให&เท#ากับ
ต#างประเทศ แต#ยังมีป�ญหาในการปฏิบัติอยู#มากและหลายประการไม#เหมาะกับบริบทสังคมไทย 
 ๕.๓.๔ มีโอกาสเข!าถึงการศึกษามากข้ึน  
 เยาวชนไทยมีการเข&าถึงการศึกษาภาคบังคับท่ีค#อนข&างดี แต#อย#างไร
ก็ตามความเลื่อมล้ําในด&านคุณภาพการศึกษายังคงมีอยู# 
 ๕.๓.๕ จํานวนนักศึกษาในระบบลดลง  
 ภาพท่ีชัดเจนคือท่ีนั่งในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงว#าง เป�นโอกาสท่ี
การแข#งขันลดลง เพราะมหาวิทยาลัยต&องการจํานวนหัวนักศึกษาเพ่ืองบประมาณ 
 
 

 



 

 

๒๒ 
 

 ๕.๓.๖ ขาดแคลนสายวิทยาศาสตร*ที่มีคุณภาพ 
 นักศึกษาไทยส#วนใหญ#ยังมีความคิดสร&างสรรค/นวัตกรรมจํานวน
น&อย ความสนใจในสายวิทยาศาสตร/ท่ีมีความสําคัญกับการสร&างนวัตกรรมไม#เพียงพอ สามารถเห็น
ความแตกต#างได&ชัดเจนมากจากประเทศเพ่ือนบ&านไม#ว#าจะเป�นสิงคโปร/ มาเลเซีย และเวียดนามท่ี
นักศึกษาสนใจในสายวิทยาศาสตร/ และในประเทศไทยเองผู&ท่ีจบสายวิทยาศาสตร/ได&รับเงินเดือนท่ีไม#
น#าสนใจ อาจจะมีภาคเอกชนเท#านั้นท่ีให&ความสําคัญ 
 ๕.๓.๗ การจัดการเรียนการสอนขาดความสมดุล 
 มีภาพหลายภาพท่ีเยาวชนไทยแสดงออกมาซ่ึงสุ#มเสี่ยงต#อความ
ม่ันคงของสถาบันในประเทศ  มีการวิเคราะห/ว#าหลักสูตรท่ีผ#านมามีส#วนทําให&เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาท้ังนี้เพราะส#วนใหญ#การเรียนการสอนจะได&รับอิทธิพลจากโลกตะวันตก ควร
มีการศึกษาในด&านอ่ืน ๆ เช#นวิชาประวัติศาสตร/เชิงสร&างสรรค/ หน&าท่ีพลเมือง และแนวคิดท่ีเป�น
จุดเด#นและเอกลักษณ/ของโลกตะวันออกท่ีมีเหตุผลอธิบาย  
 ๕.๓.๘ นักศึกษาใหมEมีโอกาสตกงานเป�นจํานวนมาก 
 ก#อนระบาดของโรค COVID-19 โดยฝ�ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ/ 
กลุ#มธุรกิจการเงินเกียรตินาคนภัทรรายงานว#าภาวการณ/จ&างงานในปo ๒๕๖๓ มีแนวโน&มท่ีรุนแรงโดย
นักศึกษาจํานวน ๓๔๑,๐๐๐ คนท่ีกําลังจบจะมีป�ญหาเพราะผู&ประกอบการต&องลดต&นทุนและ
นักศึกษาไม#มีประสบการณ/ทํางาน มีทักษะท่ีไม#ตอบโจทย/ ดังนั้นจะมีเพียง ๑ ใน๓ เท#านั้นท่ีมีโอกาส
ทํางาน และหลังการระบาดของโรค COVID-19 ก็จะทําให&แย#ลง (Bangkokinsight, ๒๕๖๒.: Online) 
ซ่ึงในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ คาดว#าจะมีการว#างงานถึง ๓๙๒,๐๐๐ คน คิดเป�นร&อยละ ๑ 
 ๖. มิติทางเทคโนโลยี (Technology) 
 ๖.๑ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
              เทคโนโลยีได&เข&ามาเปลี่ยนแปลงโลกในป�จจุบันอย#างรวดเร็ว มีผลกระทบท้ัง
เชิงบวกและเชิงลบ มีการต่ืนตัวและตระหนักถึงเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบันและท่ีกําลังจะเกิดใน
อนาคต มีการคาดการณ/ถึงเทคโนโลยีในอนาคตเช#นเทคโนโลยี AI ท่ีสามารถประมวลผลและแก&ป�ญหา
ได&ด&วยตนเอง  เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีด&านพลังงานท่ีสะอาด และด&านการสื่อสาร โดยเทคโนโลยี
ป�ญญาประดิษฐ/ หรือ AI และ Machine learning (ML) จะมีความสําคัญท้ังนี้บริษัทให&คําปรึกษาและ
วิจัยอย#าง Gartner ได&เผย 10 เทรนด/เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ/ท่ีสําคัญในปo 2020 ภายใต&แนวคิด 2 ส#วน
คือ คนเป�นศูนย/กลาง และพ้ืนท่ีอัจฉริยะ ประกอบด&วย (ฐานเศรษฐกิจ, ๒๕๖๓ : ๕) 
 ๖.๑.๑ Hyperautomation  
 การประยุกต/ใช&เทคโนโลยีข้ันสูงท่ีเรียกว#าป�ญญาประดิษฐ/ (AI) และ
การเรียนรู&ของเครื่องจักร (ML) เพ่ือการทํางานแบบอัตโนมัติท่ีท่ีมีความซับซ&อน  จะส#งผลให&
เกิด Digital Twin Organization ช#วยให&สร&างแบบจําลองเพ่ือคาดการณ/ภาวะท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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 ๖.๑.๒  Multiexperience  
 เป�นการเปลี่ยนบริบทโดยเทคโนโลยีท่ีต&องเข&าใจมนุษย/ วิวัฒนาการ
ของคอมพิวเตอร/ท่ีเพ่ิมการปฏิสัมพันธ/ในหลายจุด ด&วยอุปกรณ/ท่ีสวมใส#และเซ็นเซอร/คอมพิวเตอร/ข้ัน
สูงอาทิ Augmented Reality (AR)  Virtual Reality (VR) Mixed Reality (MR) 

 ๖.๑.๓ Democratization  
 การเข&าถึงเทคโนโลยีได&อย#างเสรี หมายถึงการให&ผู&คนเข&าถึงเทคนิค
หรือความรู&ความเชี่ยวชาญได&ง#าย โดยมุ#งเน&นป�จจัยสําคัญคือ การพัฒนาแอพพลิเคชัน การวิเคราะห/
ข&อมูล การออกแบบและองค/ความรู& ทําให&สามารถสร&างแบบจําลองข&อมูลโดยไม#ต&องมีทักษะของ
นักวิทยาศาสตร/แต#พัฒนาได&ด&วย AI ท่ีประมวนผลจากข&อมูลขนาดใหญ# 

 ๖.๑.๔ Human augmentation  
                                        การเพ่ิมความสามารถของคน ด&วยการใช&เทคโนโลยีท้ังการรับรู&และ
ทางกายภาพของบุคคลตัวอย#าง เช#น อุตสาหกรรมยานยนต/หรือเหมืองแร# ท่ีใช&อุปกรณ/สวมใส#เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู&ปฏิบัติงาน รวมถึงการเพ่ิมความสามารถทางกายภาพในหลายด&าน 
 ๖.๑.๕ ความโปรEงใสและตรวจสอบย!อนกลับได! 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ท่ี ทําให& เ กิดภาวะวิกฤติของความ
น#าเชื่อถือ ผู&บริโภคมีความตระหนักถึงข&อมูลส#วนบุคคลมากข้ึน ท่ีต&องคํานึงถึงความรับผิดชอบในการ
จัดเก็บข&อมูล เช#นกฎหมาย GDPR ท่ีประกาศให&มีการใช& เพ่ือทําให&เกิดกฎพ้ืนฐานสําหรับองค/กรต#าง ๆ 
                         ๖.๑.๖ Empowered Edge 
 เป�นเทคโนโลยีท่ีมีการประมวลผลข&อมูล รวบรวมและการจัดเก็บ
ข&อมูลท่ีอยู#ใกล&กับแหล#งข&อมูล (Endpoint) ให&มากข้ึนเพ่ิมความเร็วในการรับส#งข&อมูล จะสามารถ
สร&างพ้ืนท่ีอัจฉริยะเพ่ือย&ายแอพพลิเคชันและบริการท่ีสําคัญไปใกล&กับผู&ใช&และอุปกรณ/ท่ีมีการใช&งาน 
 ๖.๑.๗ Distributed Cloud  
 คลาวด/แบบกระจายจะขยายไปยังสถานท่ีต#าง ๆ นอกศูนย/ข&อมูล
ทางกายภาพของผู&ให&บริการคลาวด/ แต#ยังคงถูกควบคุมโดยผู&ให&บริการ ซ่ึงจะช#วยให&ศูนย/ข&อมูลต้ังอยู#ท่ี
ใดก็ได& เพ่ือแก&ป�ญหาด&านเทคนิคเช#นความล#าช&าและความท&าทายด&านกฎระเบียบ 
 ๖.๑.๘ Autonomous Things  
 เป�นสิ ่งที ่สามารถควบคุมด&วยตนเองได&อย#างอิสระเช#นโครน       
หุ#นยนต/ เรือ และ อุปกรณ/ AI ที่ปฏิบัติงานตามที่มนุษย/สั่งการ สามารถข&ามสภาพแวดล&อมที่มี
ความหลากหลาย ซ่ึงมีการเริ่มใช&งานแล&วในบางพ้ืนท่ี แต#ในอนาคตจะมีการใช&งานได&ในทุกพ้ืนท่ี 
 ๖.๑.๙ Practical Blockchain 
 ในป�จจุบันบล็อกเชนอาจจะยังไม#ได&รับความนิยมในองค/กรขนาด
ใหญ#เนื่องจากขาดความยืดหยุ#นและความสามารถในการทํางานร#วมกัน แต#ในอนาคตในปo ๒๕๖๖ 
คาดว #า เทคโนโลย ีบล ็อก เชน ที ่สมบ ูรณ / “Blockchain Complete” จะม ีศ ักยภาพในการ
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจด&วยการทํางานร#วมกับ AI และ IoT 
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 ๖.๑.๑๐ AI Security  
 เ ท ค โ น โ ล ย ีเ ช #น  Hyperautomation แ ล ะ  Autonomous 
Things ทําให&เกิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ แต#ก็สร&างช#องโหว#ด&านความปลอดภัยต#อ
การถูกโจมตี ทีมรักษาความปลอดภัยจึงจะต&องตระหนักถึงและใช&ประโยชน/จาก AI เข&ามาช#วย
รักษาความปลอดภัยของข&อมูล 
                เทคโนโลยีทําให&สังคมเปลี่ยนแปลงเข&าสู#สังคมสารสนเทศรวมถึงการศึกษาโดยเทคโนโลยี 
ทําให&เกิดสภาพทางการศึกษาในทุกสถานท่ีและทุกเวลามีการโต&ตอบผ#านเครือข#ายทําให&เสมือนมี
ปฏิสัมพันธ/ได&จริง และมีการนํามาใช&ทางการศึกษา โดยการระบาดของ COVID-19 เป�นตัวเร#งให&เกิด
การนําเทคโนโลยีมาใช&เพราะความจําเป�นต&องมีการใช&เพ่ือแก&ป�ญหาเม่ือไม#สามารถทําการเรียนการ
สอยในสภาพปกติ  ซ่ึงยังมีป�ญหาและข&อจํากัดอยู#พอสมควรในการเข&าถึงและค#าใช&จ#ายในการใช&
เครือข#ายอินเตอร/เน็ต รวมถึงอุปกรณ/เช#นโทรศัพท/มือถือ คอมพิวเตอร/โน�ตบุ�ค ซ่ึงหลักการท่ีดีคือภาระ
นี้ต&องไม#ตกอยู#กับนักศึกษา ดังนั้นต&องเร#งพัฒนาให&รวดเร็วและท่ัวถึง ภายใต&ความเหมาะสม 
 ๖.๒ ผลกระทบของเทคโนโลยี 
  ๖.๒.๑ ผลกระทบของเทคโนโลยีเชิงบวก 
 ๖.๒.๑.๑  ชEวยสEงเสริมงานค!นคว!าด!าน เทคโนโลยีมีส#วน
สําคัญในการช#วยในงานค&นคว&าข&อมูล ข#าวสาร ช#วยให&การศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๖.๒.๑.๒ ชEวยสEงเสริมความสะดวกสบาย คอมพิวเตอร/
สามารถช#วยให&มนุษย/ทํางานต#าง ๆ ได&ง#าย ถูกต&อง แม#นยํา รวดเร็ว มีคุณภาพมากข้ึน 
 ๖.๒.๑.๓ ชEวยสEงเสริมสติป�ญญาของมนุษย* เพราะว#า
เทคโนโลยีไม#หยุดนิ่ง มนุษย/จึงต&องพัฒนาตนเองสร&างนวัตกรรมท่ีดีข้ึน แก&ไขข&อบกพร#องการทํางานใน
อดีต เข&าใจและพัฒนาวิชาการต#าง ๆ มากข้ึน 
 ๖.๒.๑.๔ ชEวยสEงเสริมประชาธิปไตย ถือเป�นโอกาสดีท่ีจะใช&
เทคโนโลยีเป�นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือให&ประชาชนมีความเข&าใจประชาธิปไตยท่ีถูกต&อง เพราะ
เป�นรากฐานในการพัฒนาประเทศ  
 ๖.๒.๑.๕ ชEวยสEงเสริมสุขภาพ  คอมพิวเตอร/ทําให&งานค&นคว&า
ทางด&านการแพทย/เจริญรุดหน&า  ช#วยในการสื่อสารข&อมูลท่ีสําคัญซ่ึงปรากฏการณ/ระบาดของ COVID-
19 ได&แสดงให&เห็นถึงบทบาทและความสําคัญของการใช&เทคโนโลยีบริหารจัดการ 
 ๖.๒.๑.๖ ชEวยให!เศรษฐกิจเจริญรุEงเรือง คอมพิวเตอร/และ
เทคโนโลยีทําให&เกิดการพัฒนาขององค/กร ก#อให&เกิดอุตสาหกรรมใหม#อีกมากท้ังท่ีเก่ียวข&องโดยตรง
หรือโดยทางอ&อม 
 
 



 

 

๒๕ 
 

 ๖.๒.๒ ผลกระทบของเทคโนโลยีเชิงลบ 
 ๖.๒.๒.๑ การจ!างงาน เทคโนโลยีท่ีจะเข&ามาทําให&ลดจํานวนคน
ในการทํางาน เป�นเรื่องท่ีเกิดข้ึนกับทุกสถาบันและทุกองค/กร ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจ 
 ๖.๒.๒.๒ เกิดการเสี่ยงทางด!านธุรกิจ การนําคอมพิวเตอร/มา
ใช&ในงานธุรกิจอย#างเต็มโดยไม#ได&มีแผนการสํารองในกรณีเกิดป�ญหากับระบบจะเป�นความเสี่ยงเป�น
อย#างยิ่งไม#ว#าจะเป�นสถาบันหรือองค/กรประเภทใดก็ตามเพราะการสูญเสียข&อมูลจะเป�นป�ญหาท่ีสําคัญ
และท&าทายมาก 
 ๖.๒.๒.๓ ทําให!เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร* มีการนํา
เทคโนโลยีมาใช&ก#ออาชญากรรมรูปแบบใหม#เช#นการขโมยโปรแกรม ทําลายและหรือข&อมูลไปขายเกิด
ความเสียหายท้ังเรื่องการเงิน ส#งผลต#อความม่ันคงของประเทศ  
 ๖.๒.๒.๔ ทําให!มนุษย*สัมพันธ*เสื่อมถอย เกิดสังคมแบบแยก
ส#วน ความอดทนต#อสถาณการณ/ต#าง ๆลดลง เพราะการท่ีคนเราต&องใช&คอมพิวเตอร/มากข้ึน ใช&เวลา
กับเครื่องมากข้ึนทําให&ความรู&สึกอดทนน&อยลงเพราะลักษณะของการสั่งงานข&างเดียวโดยไม#ต&องสนใจ
ว#าเครื่องจะคิดอย#างไร 
 ๖.๒.๒.๕ ทําให!เกิดอาวุธร!ายแรงชนิดใหมE เช#นทําให&เกิด
อาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร/ การใช&โดรนในการสังหารเป4าหมาย  
 ๖.๒.๒.๖ ทําให!เสียสุขภาพ การใช&คอมพิวเตอร/เป�นเวลานาน
จะทําให&เกิดป�ญหากับสุขภาพได& เช#นป�ญหาสายตา โรคออฟฟCตซินโดรม เป�นต&น 
 ๖.๓ การวิเคราะห*ในประเด็นเทคโนโลยีสําหรับการจัดการศึกษา 
              เนื่องจากมีการประมาณการว#าป�ญหาของ COVID-19 จะคงยังอยู#ในสังคม
และจําเป�นท่ีจะต&องปรับตัวเพ่ือให&เกิดผลท่ีดีท่ีสุดในสถาณการไม#ปกติ จึงต&องทําการเตรียมมาตรการ
ต#าง ๆเพ่ือรับสิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลงตลอดไป ได&แก# 
 ๖.๓.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา  
 เป�นการเร#งการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญคือการใช&เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนต&องเข&ามาเป�นสิ่งจําเป�นโดยเฉพาะการเรียนการสอนโดยการ Online ในวิชาท่ี
ทําได&เช#นในภาคบรรยาย แต#ในกรณีท่ีเป�นวิชาปฏิบัติจําเป�นต&องมีมาตรการในการควบคุมดูแล เม่ือมี
การเข&ามาในมหาวิทยาลัยเช#นการใช&หน&ากากตลอดเวลาเม่ืออยู#รวมกัน และมีระยะห#างท่ีเหมาะสม 
และมีการวัดอุณหภูมิร#างกายตามจุดท่ีนักศึกษาสามารถเข&ามาในเขตมหาวิทยาลัย  
 ถ&ามีความจําเป�นต&องใช&การเรียนการสอนแบบออนไลน/ต&องคํานึงถึง
ค#าใช&จ#ายในการใช&อินเตอร/เน็ตและความเหลื่อมล้ําในกรณีของอุปกรณ/ท่ีจําเป�นในการเรียนออนไลน/ท่ี
สําคัญจะมีมาตรการอย#างไรเพ่ือลดผลกระทบเพ่ือให&การเรียนการสอนขับเคลื่อนไปได& และต&องมี
ระบบวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีเป�นธรรม 



 

 

๒๖ 
 

 ๖.๓.๒ ใช!ประโยชน*จากเทคโนโลยีเพ่ือการสร!างสรรค*สื่อ 
 การเรียนการสอนออนไลน/นั้นยากต#อการควบคุมจัดการดังนั้นจึง
จําเป�นจะต&องมีการพัฒนาสื่อท่ีดึงดูดความสนใจของผู&เรียน 
 ๖.๓.๓ การจัดสมดุลการเรียนการสอน 
 ต&องหาจุดเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนระหว#างการ
ออนไลน/และ ออฟไลน/โดยคํานึงถึงปรัชญาทางการศึกษา เพราะนักศึกษาต&องเรียนรู&ท่ีจะอยู#ในสังคม 
 ๖.๓.๔ ต!องมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ถูกต!อง ชัดเจน 
 ระหว#างสถาณการณ/ท่ีไม#ปกติและใช&เทคโนโลยีถ#ายทอดสื่อสารไป
ยังนักศึกษา อาจารย/  เจ&าหน&าท่ี โดยเฉพาะอย#างยิ่งนักศึกษาใหม# ท่ีต&องการคําปรึกษา ชี้แนะ และ
สังคมใหม#ท่ีต&องเรียนรู& 

สภาวะแวดล!อมท่ีเก่ียวข!องกับองค*กร 

การวิเคราะห/ป�จจัยภายใน ใช&กรอบแนวคิดท่ีเรียกว#า 7s ท่ีถูกคิดค&นโดยบริ ษัท 
McKinsey ด&วยแนวคิดท่ีว#าองค/กรท่ีดีเกิดจากความสัมพันธ/ของป�จจัย 7 ประการ ประกอบด&วย 
Strategy   Structure   Style   System    Staff    Skill   และ Shared Value 
 ๑. ยุทธศาสตร*มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Strategy)   
   ป�จจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏได&มีการนํายุทธศาสตร/รวมของราชภัฏมาใช&ในส#วนของ
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือขับเคลื่อนเป4าหมายในภาพรวมของกลุ#มราชภัฏท่ีมีช#องทางในการทํางานของ
ตนเอง ประกอบด&วย  การพัฒนาท&องถ่ิน การผลิตและพัฒนาครู  ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยภายใต&พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการกําหนดภารกิจ 
๔ ประการซ่ึงจะใช&เป�นกรอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ภายใต&อํานาจหน&าท่ีท่ีถูกกําหนดดังภาพท่ี ๗  

  
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๗ : การทํางานภายใต&กรอบพันธกิจเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ไปสู#เป4าหมาย 
ท่ีมา : ท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ, ๒๕๖๐ : ไม#ระบุหมายเลขหน&า 

 



 

 

๒๗ 
 

 

โดยมีเป4าหมายคือเป�นมหาวิทยาลัยเพ่ือท&องถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด&วย 
 ๑.๑  ปรัชญา  (Philosophy)   

         “ความรู&ดี  มีคุณธรรม  นําชุมชนพัฒนา” 
 ๑.๒  วิสัยทัศน*  (Vision) 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป�นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ/ มี
คุณภาพ มีสมรรถนะ และเป�นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค/ความรู&สู#นวัตกรรมในการพัฒนาท&องถ่ิน 
เพ่ือสร&างความม่ันคงให&กับประเทศ” 
 ๑.๓ พันธกิจ  (Mission) 
 ๑.๓.๑ ผลิตบัณฑิตให&มีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เป�นพลเมืองดีในสังคม และมี
สมรรถนะตามความต&องการของผู&ใช&บัณฑิต 
 ๑.๓.๒ วิจัยสร&างองค/ความรู&และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและได&มาตรฐานเป�น
ท่ียอมรับ มุ#งเน&นการบูรณาการเพ่ือนําไปใช&ประโยชน/ได&อย#างเป�นรูปธรรม 
 ๑.๓.๓ พัฒนาท&องถ่ินตามศักยภาพ สภาพป�ญหาและความต&องการท่ีแท&จริง
ของชุมชนโดยการถ#ายทอดองค/ความรู& เทคโนโลยี และน&อมนําแนวพระราชดําริสู#การปฏิบัติ 
 ๑.๓.๔ สร&างเครือข#ายความร#วมมือกับทุกภาคส#วนเพ่ือการพัฒนาท&องถ่ิน 
และเสริมสร&างความเข&มแข็งของผู&นําชุมชนให&มีคุณธรรมและและบริหารงานเพ่ือประโยชน/ต#อส#วนรวม 
 ๑.๓.๕ บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย#างมีประสิทธิภาพ
ด&วยหลักธรรมาภิบาล พร&อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให&เกิดการพัฒนาอย#างต#อเนื่องและยั่งยืน 
 ๑.๔ เอกลักษณ*ของมหาวิทยาลัย  (Uniqueness) 
 “ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป�นแหล#งเรียนรู&ตลอดชีวิตอย#างมีคุณภาพ” 
 ๑.๖  อัตลักษณ*ของบัณฑิต (Identity) 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติ  จิตอาสา  ก&าวหน&าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา” 
           ๑.๗ คติพจน*  
 “บัณฑิต  ย#อมฝpกตน  :  อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา” 

 ๒. โครงสร!างของมหาวิทยาลัย (Structure)  
       โครงสร&างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมถูกกําหนดด&วยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได&มีการกําหนดหน#วยงานท่ีมีโครงสร&างหลักให&มีการบริหารงาน
แบบคณะวิชาประกอบด&วย 5 คณะ สํานักงานอธิการบดี  สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักอีก ๔ สํานัก 
พร&อมกับโครงสร&างระดับนโยบายและกํากับติดตามได&แก#สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภา
คณาจารย/และข&าราชการ  คณะกิจการส#งเสริมงานมหาวิทยาลัย  และหน#วยงานนอกโครงสร&างท่ี
สําคัญเช#น วิทยาลัยการแพทย/ทางเลือกและศูนย/การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท ซ่ึงโครงสร&างการ
บริหารและโครงสร&างขององค/กรได&อธิบายในภาคผนวก ค   



 

 

๒๘ 
 

 ๓. บุคลากร(Staff)  
       บุคลากรของมหาวิทยาลัยจําแนกเป�น ๒ กลุ#มใหญ#คือกลุ#มของบุคลากรสายวิชาการ 
คืออาจารย/และกลุ#มของสายสนับสนุนวิชาการ ได&แก#เจ&าหน&าท่ีท่ีสังกัดท้ังท่ีเป�นส#วนกลางและคณะ มี
รายละเอียดดังตารางท่ี ๕และ ๖ 
ตารางท่ี ๕ อัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการ 

ตารางท่ี ๖ อัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน 

เจ!าหน!าท่ีสายสนับสนุน <ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ข&าราชการ  ๒ ๑๔  ๑๖ 
พนักงงานมหาวิทยาลัย  ๑๘๐ ๓๗  ๒๑๗ 
พนักงานราชการ   ๑๕ ๑ ๑๖ 
ลูกจ&างประจํา  ๘ ๕ ๑ ๑๔ 
เจ&าหน&าท่ีประจําตามสัญญา ๕๔ ๓๔ ๑  ๘๙ 
     ๓๕๒ 

 จากข&อมูลศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการพบว#ายังมีอาจารย/หลายท#านท่ียังต&อง
เข&าสู#ตําแหน#งทางวิชาการและตําแหน#งทางวิชาการในระดับท่ีสูงกว#าผู&ช#วยศาสตราจารย/ยังมีตํ่ามาก
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะขับเคลื่อนวิชาการ  และพบว#าสัดส#วนของสายสนับสนุนและสาย
วิชาการใกล&เคียงกัน ซ่ึงถ&าสามารถใช&ประโยชน/และสร&างงานให&เกิดข้ึนได&จะทําให&เป�นผลดีการ
ขับเคลื่อน  แต#ในขณะท่ีจํานวนนักศึกษาท่ีน&อยลง อาจส#งผลโครงสร&างในอนาคตอันใกล& 
 ๔. รูปแบบการบริหารและการทํางาน (Style)  
       เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงสร&างการบริหารท่ีเป�นรูปแบบของราชการ มีอธิการบดี
เป�นผู&นําสูงสุดขององค/กรภายใต&การกําหนดนโยบายท่ีมาจากสภามหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการ
ด&านจ#างๆท่ี ต้ัง ข้ึนมาเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ให& คําแนะนําแก#อธิการบดี จากการวิ เคราะห/
สภาพแวดล&อมภายในองค/กรสามารถมองภาพรูปแบบการบริหารได&ดังต#อไปนี้ 
 ๔.๑ การสั่งการมาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 เป�นรูปแบบโดยท่ัวไปของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาซึงมีอธิการบดีเป�น
ประธานในการตัดสินใจสุดท&ายและมอบไปให&หน#วยงานหรือผู&เก่ียวข&องไปปฏิบัติ  

สายวิชาการ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย* ผศ รศ ศ 
ข&าราชการ ๒ ๒๖ ๒๙ ๕๗ ๒๔ ๑๗ ๕ ๑ 
พนักงงานมหาวิทยาลัย ๓ ๑๗๒ ๘๕ ๒๖๐ ๑๙๘ ๖๒ ๐ ๒๖๐ 
อาจารย/ประจําตามสัญญา ๑๙ ๓ ๒ ๒๔ ๕  ๑ ๖ 
อาจารย/ต#างประเทศ ๑ ๗  ๘ ๗  ๑ ๘ 
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 ๔.๒ การทํางานจะถูกกํากับด!วยระเบียบราชการ 
 การถฏกํากับด&วยระเบียบทําให&หลายๆครั้งการทํางานเกิดความล#าช&า และไม#
ทันกับการเปลี่ยนแปลงเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต เช#นระเบียบท่ีสําคัญหลายๆฉบับท่ีแก&ไขค#อนข&างช&า 
 ๔.๓ รอคําสั่งจากสEวนกลาง 
 ในการปฏิบัติการจะรอคําสั่งท่ีมีความชัดเจนจากส#วนกลาง ความคิดในการ
วิเคราะห/ สังเคราะห/ สร&างสรรค/ยังมีอยู#จํากัด 
 ๔.๕ การติดกับดักความเป�นราชการ 
 ในแต#ละหน#วยงานภายในมหาวิทยาลัยจะสร&างเขตความสบายของตนเอง 
(Comfort zone) ซ่ึงจะทําให&ยึดติดกับความสบาย จนสุดท&ายการพัฒนาเหมือนกับหยุดนิ่ง  
 ๔.๖ ขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
 รูปแบบการทํางานยังไม#สามารถบูรณาการกันได&เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางาน การพัฒนาสิ่งใหม#ๆท่ีจะเกิดข้ึน 
 ๕. ระบบบริหารจัดการ (System)  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป�นหน#วยงานภาครัฐ ใช&วิถีการปฏิบัติภายใต&
กฎหมายท่ีกํากับดูแลเฉพาะในด&านต#าง ๆ เป�นจํานวนมาก ระบบการสั่งภายในมหาวิทยาลัยจะมี
อธิการบดีเป�นผู&มีอํานาจสูงสุดภายใต&ระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีให&อํานาจไว& ซ่ึงจะมีสภามหาวิทยาลัยใน
ส#วนนโยบายกํากับดูแล และหน#วยงานควบคุมต#าง ๆท่ีภาครัฐกําหนดเช#นสํานักงานตรวจเงินแผ#นดิน 
ปปช. ดังนั้นการท่ีมีองค/กรต#าง ๆมาตรวจสอบจึงทําให&เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติราชการ 
หลายๆครั้งเกิดความล#าช&า จึงทําให&ภาครัฐมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงการให&การบริหารจัดการก&าวไปสู#
ระบบราชการ ๔.๐ ในยุทธศาสตร/ชาติ ๒๐ ปo ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล#านี้จะเกิดรวดเร็วมากท่ีสําคัญ
คือสามารถคาดเดาได&ยาก จึงต&องมุ#งเน&นความคล#องตัวและจําเป�นต&องมี ภารกิจพิเศษ (Agenda – 
Based) ท่ีนอกเหนือจากพันธกิจตามกฎหมาย และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบราชการสู# 
Government ๔.๐ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได&มีการจัดระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีใช&ในการบริหาร
จัดการ ในท่ีนี้จะมีระบบท่ีสําคัญได&แก# 
 ๕.๑ ระบบการเรียนการสอนและการวิจัย  
          ท้ัง ๒ ประเด็นนี้ต&องทําควบคู#กันไป ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนจะ
ถูกกํากับดูแลด&วยข&อบังคับการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๒๕๕๔ (ฉบับท่ี๒) โดย
คณะเป�นหน#วยงานการจัดการเรียนการสอน เป�นข&อบังคับท่ีกําหนดโครงสร&างการเรียนการสอนท่ี
ตายตัว มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการท่ีดี แต#ระบบการเรียนการสอนโดยระบบ
ออนไลน/ยังเริ่มพัฒนาเนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ดังนั้นจึงจําเป�นต&องมีการปรับระเบียบ
ข&อบังคับให&มีความยืดหยุ#นแต#ในขณะเดียวกันต&องมีความรัดกุม มีการบูรณาการระหว#างศาสตร/ท่ีต&อง
เกิดข้ึนในการปฏิบัติและเป�นธรรม  สามารถเรียนรู&ได&ทุกท่ีทุกเวลา มีสื่อการเรียนการสอนท่ีสามารถ
สร&างความน#าสนใจในการติดตามเรียนรู& ภายใต&เง่ือนไขของการพัฒนาและความสามารถในการเข&าถึง
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เทคโนโลยีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การพัฒนางานวิจัยและสร&างองค/ความรู&ท่ีเป�นของ
จันทรเกษมเองยังมีสัดส#วนท่ีน&อย การตีพิมพ/เผยแพร#งานวิชาการจําเป�นต&องสร&างให&เกิด แต#ท้ังนี้ต&อง
เป�นงานวิจัยท่ีตอบโจทย/ท&องถ่ิน รวมถึงการสร&างนวัตกรรมท่ีเป�นนวัตกรรมง#ายๆและนวัตกรรมทาง
สังคมเพ่ือแก&ป�ญหาให&ท&องถ่ินยังคงต&องเร#งพัฒนา 
 ๕.๒ ระบบแผนและงบประมาณ  
          มีหน#วยงานท่ีรับผิดชอบชัดเจนคือกองแผนงานท่ีต&องบริหารจัดการให&ได&มา
ซ่ึงงบประมาณและบริหารโครงการเพ่ือตอบโจทย/ยุทธศาสตร/ ไปตามลําดับข้ัน สภาพการบริหารใน
ความเป�นจริงมีข&อจํากัดอยู#มากเพราะเป�นป�ญหาในเชิงจํานวนงบประมาณท่ีได&รับจัดสรร งบประมาณ
ส#วนใหญ#ถูกใช&ไปเป�นงบประจํา งบประมาณในการพัฒนามีในส#วนท่ีเป�นโครงสร&าง สาธารณูปโภค 
ระบบสารสนเทศ แต#การพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร/พัฒนาเช#นในเชิงวิชาการ เครื่องมือท่ีทันสมัยสําหรับ
การเรียนการสอน เครื่องมือวิทยาศาสตร/ และงบประมาณท่ีจะตามมาในการบริหารจัดการ ดูแล
ครุภัณฑ/และระบบท่ีได&มา ยังจํากัดอยู#มาก  ถึงแม&ว#าจะมีการได&รับการจัดสรรงบประมาณท่ีตอบโจทย/
การพัฒนาท&องถ่ินมีอยู#แต#การขับเคลื่อนให&ประสบความสําเร็จยังคงเป�นคําถามเพราะ มีช#องว#างใน
การขับเคลื่อนขนาดใหญ#ท้ัง ๒ ระดับคือการบูรณาการระหว#างหน#วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป�น
ลักษณะท่ีเรียกว#าขนมชั้น แต#ในระดับระหว#างหน#วยงานภายนอกจะมีการบูรณาการน&อยมากหรือท่ี
เรียกว#าเป�นแท#ง เช#นการทําโครงการท่ีตอบยุทธศาสตร/แก&ไขความยากจน หรือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข#งขัน และท่ีสําคัญอีกประการคือการทํางานเพ่ือตอบแค#ตัวชี้วัดหรือทํางานตามเป4าแต#เป4านั้น
เป�นเชิงปริมาณ ไม#ได&ตอบโจทย/ในภาพรวมเพราะตัวชี้วัดในภาพรวมของประเทศยังไม#ประสบ
ความสําเร็จ   หลาย ๆ ครั้งมีการทําหน&าท่ีท่ีซํ้าซ&อนกันระหว#างหน#วยงานภาครัฐ 
 ๕.๓ ระบบการพัฒนาบุคลกร  
 การวิเคราะห/ในภาพรวมของระบบพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยค#อนข&าง
ดีมาก มีการให&โอกาสในการพัฒนาท้ังนี้การเข&าถึงความสําเร็จข้ึนอยู#กับความสามารถของบุคคล  
อย#างไรก็ตามระเบียบข&อบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเป�นตัวกําหนดให&บุคลากรสายวิชาการมี
เส&นทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน แต#ในขณะเดียวสําหรับสายสนับสนุนวิชาการยังมีข&อจํากัดในเส&นทาง
การเจริญเติบโตไปเป�นผู&บังคับบัญชาตามสายงานอยู#บ&าง  ฐานข&อมูลของบุคลกรท่ีมีการปรับปรุงให&
ทันสมัยยังคงต&องปรับปรุง 
 ๕.๔ ระบบการเงินการคลัง 
 เป�นระบบท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนการทํางานของมหาวิทยาลัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจําเป�นท่ีจะต&องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงการคลัง เพราะยังอยู#ใน
กํากับของภาครัฐ ในประเด็นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช&บริหารจัดได&ว#ามีประสิทธิภาพและ
เนื่องจากมีข้ันตอนและการตรวจสอบมากทําให&หลายๆโครงการมีการเบิกจ#ายล#าช&ากว#าท่ีควรจะเป�น 
การใช&จ#ายหลายๆลักษณะติดระเบียบการเบิกจ#ายท้ัง ๆ ท่ีใช&เพ่ือการปฏิบัติราชการ การจัดทําระเบียบ
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ท่ีแก&ป�ญหาดําเนินการอย#างเชื่องช&า และไม#ทันต#อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช&ชีวิตในสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี 
 ๕.๕ ระบบการสื่อสารองค*กร  
 เป�นระบบประชาสัมพันธ/ ท้ังภายในและภายนอก เช#นข#าวสารท่ีสําคัญไม#
สามารถสร&างการรับรู&ในระดับล#างท้ัง ๆ ท่ีบังคับบัญชาโดยตรงรับรู& การสื่อสารเป4าหมาย ค#านิยม การ
ถ#ายทอดหลายๆอย#างยังไม#สามารถขับเคลื่อนได&อย#างเต็มประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญสื่อสารใน
ภาพรวมไปสู#สาธารณะให&สังคมรับรู&และภาพลักษ/ท่ีดีของมหาวิทยาลัยยังเป�นคําถามว#าเพียงพอหรือไม# 
แต#ท้ังนี้อาจติดด&วยข&อมูลท่ีจะนําไปใช&ในการสื่อสารยังไม#เข&มข&นเพียงพอ 
 ๕.๖ ระบบการประกันคุณภาพ 
 เป�นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเพราะมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบชัดเจนและมี
ความรู& เข&าใจ ทําให&การประกันคุณภาพในภาพรวมดําเนินงานได&ถูกต&องทันต#อสถาณการณ/ ผลการ
ประเมินอยู#ในระดับท่ีดี เป�นท่ีน#าพอใจ แต#ท้ังนี้ต&องยอมรับว#าการทํารายงานการประกันคุณภาพยังคง
เป�นภาระ และต&องให&ความสําคัญในเชิงคุณภาพเชิงประจักษ/ให&มากข้ึน  ท่ีสําคัญต&องมีการสร&างคน
เพ่ือมารับช#วงต#อเพ่ือความต#อเนื่องสําหรับระบบการประกันคุณภาพ 
 ๕.๗ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร  
 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานราชการท่ีสําคัญสําหรับมหาวิทยาลัยนั้น
จัดได&ว#าอยู#ในระดับท่ีดีมาก แต#อาจต&องมีการปรับปรุงในบางจุดเพ่ือรองรับปรากฏการณ/ท่ีกําลังจะ
เปลี่ยนไปจากผลกระทบของ COVID-19 เช#นคุณภาพสัญญาณ WIFI ระบบการเรียนการสอนออนไลน/ 
การเข&าถึงเทคโนโลยีของนักศึกษาท่ีต&องลดความเหลื่อล้ํา 
 ๕.๘ ระบบอ่ืน ๆ  
 เช#นระบบท่ีมีการว#าจ&างจากบริษัทหรือหน#วยงานภายนอกเช#น รักษาความ
ปลอดภัย บริษัททําความสะอาด ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมทําเลท่ีต้ังซ่ึงอยู#ในระดับท่ีดีมาก
สําหรับมหาวิทยาลัยท่ีตั้งในกรุงเทพฯ ในส#วนของศูนย/จันทรเกษมชัยนาทนั้นอาจมีป�ญหา  
 ๖. ความโดดเดEนและทักษะเช่ียวชาญ (Skill)  

      สภาพแวดล&อมภายในประเด็นนี้จะขอวิเคราะห/เป�น ๒ ประเด็น คือทักษะท่ีเป�นจุด
แข็ง และทักษะท่ีเป�นจุดอ#อนได&แก# 
 ๖.๑ ทักษะท่ีเป�นจุดแข็ง ได!แกE 
 ๖.๑.๑ สาขาวิชาที่โดดเดEนและเช่ียวชาญ 

                        ในป�จจุบันถึงแม&ว#าจะมีจํานวนนักศึกษาลดลงในภาพรวม แต#ในส#วน
ของสาขาดนตรีสากลเป�นจุดแข็งท่ีมหาวิทยาลัยได&รับการยอมรับจากสังคมในระดับต&นของประเทศ
หรือแม&กระท่ังในระดับภูมิภาค   ในขณะท่ีอีกสาขาท่ีได&รับความนิยมและมหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถได&แก#สาขาวิทยาศาสตร/การกีฬา ท่ีได&รับการยอมรับแต#ก็มีบางจุดท่ีต&องพัฒนาให&ก&าว



 

 

๓๒ 
 

ข&ามไปถึงระดับภูมิภาคนั้นคือประเด็นเรื่องภาษา สุดท&ายคือสาขาศึกษาศาสตร/ ท่ีมีฐานศิษย/เก#าท่ีเป�น
บุคลากรทางการศึกษาจํานวนมาก แต#ท้ังนี้ทิศทางในการผลิตครูในอนาคตอาจเป�นประเด็นคําถาม  
 ๖.๑.๒ ทักษะในด!านการลงพ้ืนที่ชุมชน 
         เป�นจุดแข็งและทักษะ ความทุ#มเท การเข&าถึงชุมชนท่ีง#ายและเป�นท่ี
ยอมรับซ่ึงอาจจะโดดเด#นกว#ามหาวิทยาลัยขนาดใหญ# ทังนี้เพราะจะมีหน#วยงานอยู#ในพ้ืนท่ี และมี
ความผูกพันกับชุมชนนั้นเอง แต#อาจมีบางหน#วยงานท่ียังต&องปรับปรุงแต#โดยภาพรวมแล&วจัดว#าดี 
 ๖.๒ ทักษะที่เป�นจุดอEอน ได!แกE 
 ๖.๒.๑ ทักษะการสอนของบุคลากรสายวิชาการ  
          เป�นสิ่งจําเป�นสําหรับการจัดการศึกษาจากการสะท&อนความเห็น
จากการสอบสอนเพ่ือก&าวสู#ตําแหน#งทางวิชาการพบว#ามีหลายท#านท่ีมีการถ#ายทอดยังคงต&องปรับปรุง 
หรือในประเด็น ครูของครู ท่ีมีประสบการณ/ในการสอนค#อนข&างน&อย เป�นผู&จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกมาใหม#ๆ ทําให&เกิดช#องว#างในการจัดการศึกษา 
 ๖.๒.๒  ทักษะในการทําวิจัย  
                           ซ่ึงได&กล#าวมาแล&วในเบ้ืองต&นคือสัดส#วนงบประมาณจากการวิจัย
ขนาดใหญ#จากภายนอก ผลงานตีพิมพ/ในระดับนานาชาติยังต&องพัฒนาต#อไป   
 ๗. คEานิยมรEวม (Shared Value)  
 การตระหนักรู&ว#าการปฏิบัติตามค#านิยมจะทําให&มหาวิทยาลัยเดินไปสู#เป4าหมายท่ี
วางไว& โดยค#านิยมร#วมจะต&องซึมลึกไปในจิตใจของคนจันทรเกษม ไม#ว#าจะเป�นการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู& การบริหารจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ ค#านิยมร#วมของจันทรเกษมประกอบด&วย 
      S = มีจิตสํานึกในการให&บริการ (Service)  
       M = มีระบบบริหารจัดการท่ีดี (Management)  
     A = มีความกระตือรือร&น (Active)  
      R = มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
   T = มีความพร&อมทางด&านเทคโนโลยีดิจิทัล และข&อมูลสารสนเทศ (Technology) 

การวิเคราะห*สภาวะแวดล!อมทางยุทธศาสตร* (SWOT ANALYSIS) 
 

 จากการดําเนินการวิเคราะห/ตาม C-PEEST ได&ทําการสอบถามความคิดเห็นจาก
บุคลากรได&แก#ผู&บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 335 คน คัดเลือก
ประเด็นสําคัญ ๑๐ ลําดับแรก มาวิเคราะห/ได&ดังต#อไปนี้ 
 
 
 



 

 

๓๓ 
 

ตารางท่ี ๗ การวิเคราะห/จุดแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 จุดแข็ง คะแนน W P W 
๑ ถ&ามีการสั่งการท่ีชัดเจนจะให&ความร#วมมืออย#างเต็มท่ี ๒๗๘ ๐.๐๖ ๔ ๐.๒๒ 
๒ สาขาวิชาดนตรีและวิทยาศาสตร/การกีฬาเป�นความ

เชี่ยวชาญได&รับการยอมรับ 
๒๔๗ ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

๓ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค#อนข&างแข็งมีระบบ MIS 
ใช&ในการบริหารจัดการ 

๒๒๑ ๐.๐๔ ๓ ๐.๑๓ 

๔ จํานวนบุคลากรเพียงพอในการขับเคลื่อน ๒๑๙ ๐.๐๔ ๔ ๐.๑๗ 
๕ ท#านอธิการบดีมีการตัดสินใจเด็ดขาด ๒๑๘ ๐.๐๔ ๓ ๐.๑๓ 
๖ ทักษะในการลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการ ๒๑๘ ๐.๐๔ ๔ ๐.๑๗ 
๗ ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาท่ีดี ๒๑๗ ๐.๐๔ ๔ ๐.๑๖ 
๘ ยุทธศาสตร/พัฒนาท&องถ่ินของมหาวิทยาลัยมีเหมาะสม ๒๐๕ ๐.๐๔ ๔ ๐.๑๖ 
๙ โครงสร&างหลักมีความชัดเจน ๒๐๕ ๐.๐๔ ๔ ๐.๑๖ 
๑๐ ระบบพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ  ๒๐๔ ๐.๐๔ ๓ ๐.๑๒ 
  ๒๒๓๒ ๐.๔๕ ๓๗ ๑.๖๕ 

ตารางท่ี ๘ การวิเคราะห/จุดอ#อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 จุดอEอน คะแนน W P W 
๑ การนํายุทธศาสตร/รวมของราชภัฏมาใช&ต&องมีการปรับ ๓๐๐ ๐.๐๖ ๔ ๐.๒๔ 
๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ยังมีข&อจํากัดท่ีสําคัญคือความเข&าใจ 

ความใส#ใจในการถ#ายทอดไปสู#การปฏิบัติในทุกระดับ 
๒๙๗ ๐.๐๖ ๔ ๐.๒๔ 

๓ ความสําเร็จบางอย#างข้ึนกับความสามารถของบุคคล  ๒๙๗ ๐.๐๖ ๔ ๐.๒๔ 
๔ ระบบบริการท่ีจะให&นักศึกษาเข&าถึงพ้ืนฐานการบริการจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยยังจํากัด 
๒๗๖ ๐.๐๖ ๔ ๐.๒๒ 

๕ ระบบเส&นทางการเติบโตในสายงานสนับสนุนมีจํากัด ๒๗๔ ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๖ 
๖ ระบบการศึกษาในป�จจุบันยังไม#ตอบสนองกับการเรียนรู& ใน

อนาคตเช#นระบบการสอนออนไลน/ ระเบียบการจัดการศึกษา 
๒๗๒ ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๒ 

๗ การทํางานเป�นรูปแบบราชการ การขยับช&าไม#ทันสถาณการณ/ ๒๖๕ ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๖ 
๘ ไม#กล&าตัดสินใจต&องรอการคําสั่งจากศูนย/กลาง ๒๖๕ ๐.๐๕ ๕ ๐.๒๖ 
๙ ยังติดยึดอยู#กับสายบังคับบัญชาหลักการบูรณาการยังมีข&อจํากัด ๒๖๕ ๐.๐๕ ๕ ๐.๒๖ 
๑๐ ระบบการใช&พลังของศิษย/เก#ายังไม#เกิด ๒๖๓ ๐.๐๕ ๕ ๐.๒๖ 
  ๒๒๗๔ ๐.๕๕ ๔๑ ๒.๓๗ 
 
 
 
 



 

 

๓๔ 
 

ตารางท่ี ๙ การวิเคราะห/โอกาสของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 โอกาส คะแนน W P W 
๑ เทคโนโลยีช#วยส#งเสริมงานค&นคว&าข&อมูล ข#าวสาร สื่อสาร ๓๒๑ ๐.๐๕ ๕ ๐.๒๗ 
๒ เทคโนโลยีช#วยในการพัฒนาด&านต#าง ๆเช#นการศึกษา 

การเกษตร แพทย/เศรษฐกิจ ด&านสังคม 
๓๑๕ ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๑ 

๓ COVID-19เป�นโอกาสเร#งให&มีการปรับตัวในสําหรับการใช&
เทคโนโลยีบริหารจัดการ 

๓๐๑ ๐.๐๕ ๔ ๐.๒๐ 

๔ โครงสร&างทางสังคมป�จจุบันยอมรับและมีทางเลือกสําหรับ
การสื่อสารท่ีเปCดกว&าง 

๒๙๖ ๐.๐๕ ๕ ๐.๒๕ 

๕ แนวโน&มพัฒนาของประเทศในการการท#องเท่ียวเชิงสุขภาพ ๒๘๖ ๐.๐๕ ๔ ๐.๑๙ 
๖ เทคโนโลยีช#วยส#งเสริมด&านความถูกต&อง แม#นยํา รวดเร็ว  ๒๘๒ ๐.๐๕ ๔ ๐.๑๘ 
๗ ยุทธศาสตร/ชาติและนโยบายในแผนทุกระดับล&วนแล&วแต#ให&

ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย/ 
๒๗๘ ๐.๐๕ ๔ ๐.๑๙ 

๘ เทคโนโลยีช#วยส#งเสริมสติป�ญญาของมนุษย/ ๒๖๗ ๐.๐๕ ๔ ๐.๑๘ 
๙ ค#านิยมของสังคมไทยยังคงต&องการปริญญา ๒๕๖ ๐.๐๔ ๓ ๐.๑๓ 
๑๐ ป�ญหาทางสังคมมีประเด็นท่ีต&องการการแก&ไขเป�นโอกาส

สําหรับช#องทางงบประมาณและสร&างนวัตกรรมทางสังคม 
๒๕๖ ๐.๐๔ ๔ ๐.๑๗ 

  ๒๘๕๘ ๐.๔๙ ๓๔ ๒.๐๑ 

ตารางท่ี ๑๐ การวิเคราะห/ภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 ภัยคุกคาม ความท!าทาย คะแนน W P W 
๑ ต&องมีการปรับตัวเพ่ือให&ปลอดภัยจาก COVID-19 318 ๐.๐๕ 5 ๐.๒๗ 
๒ ป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเช#น pm2.5 

อุทกภัยส#งผลกระทบกับสุขภาพ 
309 ๐.๐๕ 4 ๐.๒๑ 

๓ จํานวนนักศึกษาท่ีเข&าระบบอุดมศึกษาลดลง 307 ๐.๐๕ 5 ๐.๒๖ 
๔ รูปแบบการใช&ชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของนักศึกษา 307 ๐.๐๕ 4 ๐.๒๑ 
๕ นักเรียนมีทางเลือกมากข้ึนในการเรียน 305 ๐.๐๕ 4 ๐.๒๑ 
๖ ป�ญหาการตกงานของนักศึกษาจบใหม# 303 ๐.๐๕ 4 ๐.๒๑ 
๗ ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ส#งผลต#อการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 294 ๐.๐๕ 4 ๐.๒๐ 
๘ การขยับตัวทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง 293 ๐.๐๕ 4 ๐.๒๐ 
๙ ผลกระทบจากCOVID-19 ต#อเศรษฐกิจในระดับครอบครัว 287 ๐.๐๕ 4 ๐.๑๙ 
๑๐ COVID-19 ทําให&รูปแบบการใช&ชีวิตเปลี่ยนไปอย#างสิ้นเชิง 286 ๐.๐๕ 4 ๐.๑๙ 
  ๓๐๐๙ ๐.๕๑ ๔๐ ๒.๑๖ 
W = ค#าน้ําหนัก 
P = โอกาสท่ีจะเกิด 



 

 

๓๕ 
 

 

ภาพท่ี ๘ กราฟวิเคราะห/ตําแหน#งยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 จากการวิเคราะห/ตําแหน#งยุทธศาสตร/ท่ีได&นั้นพบว#าตกอยู#ในตําแหน#งของจุดอ#อนและ
ภัยคุกคามดังนั้นดังนั้นยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงต&องใช&แก&ไขจุดอ#อนและป4องกัน
ผลจากภัยคุกคามต&องเป�นยุทธศาสตร/หลัก แต#ในขณะเดียวกันต&องดําเนินยุทธศาสตร/ด&านอ่ืนด&วย
เพราะเป�นภารกิจ ซ่ึงแนวทางวางยุทธศาสตร/ในแต#ละช#องได&แก# 

 ๑. W T 
     ใช&จุดอ#อนและข&อจํากัดขององค/กรพิจารณาร#วมกันกําหนดเป�นกลยุทธ/เชิงป4องกัน

หรือแก&ไขจุดอ#อนและเลี่ยงอุปสรรค 

 ๒. W O  
    เป�นกลยุทธ/คงตัวเชิงแก&ไข กล#าวคือใช&โอกาสมากําหนดเป�นกลยุทธ/เพ่ือแก&ไขจุดอ#อน

ขององค/กร 

 ๓. S T  
           ใช&จุดแข็งขององค/กรมากําหนดเป�นกลยุทธ/เพ่ือรับมืออุปสรรค หรือใช&จุดแข็งรับมือ

อุปสรรค 

      ๔. S O  
     เป�นยุทธศาสตร/เชิงรุกโดยใช&จุดแข็งและโอกาสของมหาวิทยาลัยมาใช&เป�นกลยุทธ/  
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บทที่ ๓ 
การกําหนดยุทธศาสตร*มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กระบวนการวิเคราะห* TOWS MATRIX 

 จากบทท่ี ๒ ซ่ึงได&ทําการวิเคราะห/ SWOT ออกมาและมีการให&ค#าน้ําหนักซ่ึงเม่ือทําการ
กําหนดตําแหน#งยุทธศาสตร/แล&วพบว#าตกอยู#ในช#วงของ WT และ WO ซ่ึงแสดงให&เห็นว#ามีโอกาสจาก
สภาพแวดล&อมภายนอกท่ีสามารถจะนํามาใช&ประโยชน/ในการขับเคลื่อนองค/กรได&และมหาวิทยาลัย
จะต&องให&น้ําหนักสําคัญกับประเด็นยุทธศาสตร/ด&านนี้ ในขณะท่ีองค/กรมีจุดอ#อนค#อนข&างมากท่ีต&องเร#ง
แก&ไข ส#วนกลยุทธ/เชิงรุกนั้นสามารถทําได&บ&าง ดังนั้นจึงสามารถดําเนินตามทฤษฎีได&ดังต#อไปนี้ 
 ๑. WT/WC กลยุทธ*เชิงป�องกันและท!าทาย โดยต&องแก&ไขจุดอ#อนและข&อจํากัด
ขององค/กรพิจารณาร#วมกันกําหนดและเลี่ยงอุปสรรค สามารถจับคู# 
 W2 C3 จัดหลักสูตรท่ีเหมาะกับบริบทและพฤติกรรมของเยาชนเช#นหลักสูตรการ
ใช&โดรนสร&างธุรกิจ GAMER   
 W4 C1 ดึงพลังศิษย/เก#ามาใช&เกิดประโยชน/เช#นกองทุนต#างๆ การประชาสัมพันธ/ 
 W3C1 สร&างหลักสูตรท่ีเหมาะกับผู&สูงอายุและGen α เพ่ือเพ่ิมกลุ#มเป4าหมาย 
  W3 C3 C4 ปรับวัฒนธรรมองค/กร 
 ๒. WO กลยุทธ*คงตัวเชิงแก!ไข ใช&โอกาสมากําหนดเป�นกลยุทธ/เพ่ือแก&ไขจุดอ#อน
ขององค/กร 
 W1 O1 จัดทําระบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ให&ชัดเจนและการบริหารจัดการด&วยIT 
 W2 O2 สร&างโอกาสในการเข&าถึงบริการพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู& 
 W3O3 จัดระบบเพ่ือบูรณาการศาสตร/ในการจัดหลักสูตรตามแนวโน&มความ
ต&องการของประเทศ และนักศึกษาไม#สามารถหาได&จากภายนอก 
 ๓. ST กลยุทธ*เชิงรับ ใช&จุดแข็งขององค/กรมากําหนดเป�นกลยุทธ/เพ่ือรับมืออุปสรรค 
หรือใช&จุดแข็งรับมืออุปสรรค 
 S1 C1 C2 ใช&สาขาท่ีเชี่ยวชาญสร&างนําร#องรูปแบบการสอนท่ีเพ่ิมนักศึกษาท่ีสร&าง
ดุลระหว#างการออนไลน/ และออฟไลน/ 
 S4 C4 จัดระเบียบการใช&ชีวิตในมหาลัยให&สอดรับกับบริบทใหม# NEW NORMAL 
 ๔. SO  กลยุทธ*เชิงรุก เป�นนโยบายท่ีต&องปฏิบัติตามภารกิจท่ีจําเป�นต&องทําโดยใช&
จุดแข็งและโอกาสของมหาวิทยาลัยมาใช&เป�นกลยุทธ/ 

           S1 O1 พัฒนาสาขาท่ีเชี่ยวชาญปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช&เทคโนโลยี 
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 S2 O2 ใช&กลยุทธ/การพัฒนาท&องถ่ินโดยเน&นท่ีประเด็นทางสังคมเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมสังคม 
 S3 O3 ใช&บุคลากรท่ีมีมากสร&างผลงานท่ีตอบโจทย/ของประเทศท้ังการวิจัยสร&าง
องค/ความรู&นํามาสู#การพัฒนาหลักสูตร   รวมถึงการสร&างสื่อการเรียนการสอนและเทคนิคท่ีตอบโจทย/ 

ตารางท่ี ๑๑ การวิเคราะห/ TOWS Metrix 
ป�จจัยภายใน จุดแข็ง (S) จุดอEอน(W) 
 S1 ส า ข า วิ ช าดน ต รี ส ากลและ

วิทยาศาสตร/การกีฬาเป�นที่ยอมรับ
ของสังคม 
S2 ทักษะการบริการวิชาการ 
S3 จํานวนบุคลากรที่เพียงพอ 
S4 ความร#วมมือของบุคลากร 

W1 ระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ 
W2 การใช&เทคโนโลยีในระบบการเรียน
การสอนออนไลน/และระเบียบที่รองรับ 
W3 การบูรณาการที่ ยั งไม#สามารถ
ปฏิบัติได& 
W4 ขาดพลังของศิษย/เก#า 

        ป�จจัยภายนอก   
โอกาส(O) SO เชิงรุก WO แก!ไข 
O1 เทค โน โลยี ยุ คป� จจุ บั นช# วย
ขับเคลื่อนการศึกษาและบริหาร 
O2 มีประเด็นทางสังคมอีกมากที่จะ
นํามาซ่ึงงบประมาณและพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคม 
O3 แนวโน&มการพัฒนาของประเทศ
เช#นการท#องเที่ยวเชิงสุขภาพ BRI 

S1O1 พัฒนาสาขาท่ีเชี่ยวชาญ
เป�นจุดเน&นท่ีปฏิรูปการเรียนการ
สอนโดยใช&เทคโนโลยี 
S2O2 ใ ช& ก ล ยุ ท ธ/ ก า ร พั ฒ น า
ท&องถ่ินโดยเน&นท่ีประเด็นทาง
สังคมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสังคม 
S3O3 ใช&บุคลากรท่ีมีสร&างผลงาน
ท่ีตอบโจทย/แนวโน&มของประเทศ
ท้ังการวิจัยสร&างองค/ความรู&นํามา
สู#การพัฒนาหลักสูตร 

W1O1 จั ด ทํ า ร ะ บ บ ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร/ให&ชัดเจนและการบริหาร
จัดการด&วยIT 
W2O2 สร&างโอกาสในการเข&าถึง
บริการพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู& 
W3O3 จั ด ระบบ เ พ่ือ บู รณาการ
ศาสตร/ ในการจั ดหลั กสู ต รตาม
แนวโน&มความต&องการของประเทศ 
และเน&นไปท่ีเนื้อหาท่ียังค&นได&น&อยใน
โลกภายนอก 

ความท!าทาย(C) SC เชิงรับ WC ป�องกันและถ!าทาย 
C1 จํานวนนักศึกษาลดลง 
C2 ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
C3 พ ฤ ติ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า ที่
เปลี่ยนแปลง 
C4 NEW NORMAL 

S1C1 C2 ใช&สาขาท่ี เชี่ ยวชาญ
สร&างนําร#องรูปแบบการสอนท่ี
เพ่ิมนักศึกษาท่ีสร&างดุลระหว#าง
การออนไลน/ และออฟไลน/  
S4 C4 จัดระเบียบการใช&ชีวิตใน
มหาลัยให&สอดรับกับบริบทใหม# 
NEW NORMAL 

W4C1 ดึงพลัง ศิษย/ เก# ามาใช& เ กิด
ประโยชน/ เช#นกองทุนต#างๆ การ
ประชาสัมพันธ/ 
W2 C3 จัดหลักสูตร ท่ี เหมาะกับ
บริบทและพฤติกรรมของเยาชนเช#น
หลักสูตรการใช&โดรนสร&างธุรกิจ 
W3C1 สร&างหลักสูตรท่ีเหมาะกับ
ผู&สูงอายุและGen อัลฟา เพ่ือเพ่ิม
กลุ#มเป4าหมาย 
W3 C3 C4 ปรับวัฒนธรรมองค/กร 
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เป�าหมายทางยุทธศาสตร* (END) 
 ๑. วิสัยทัศน* (Vision) 

      “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป�นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ/ มีคุณภาพ 
มีสมรรถนะ และเป�นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค/ความรู&สู#นวัตกรรมในการพัฒนาท&องถ่ิน เพ่ือสร&าง
ความม่ันคงให&กับประเทศ” 

๒. พันธกิจ  (Mission) 
 ๒.๑ ผลิตบัณฑิตให&มีคุณภาพ  
 ๒.๒ วิจัยสร&างองค/ความรู&และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและได&มาตรฐาน 
 ๒.๓ พัฒนาท&องถ่ินตามศักยภาพ สภาพป�ญหาและความต&องการท่ีแท&จริงของ
ชุมชน และน&อมนําแนวพระราชดําริสู#การปฏิบัติ 
 ๒.๔ สร&างเครือข#ายความร#วมมือกับทุกภาคส#วนเพ่ือการพัฒนาท&องถ่ิน และ
เสริมสร&างความเข&มแข็งของผู&นําชุมชนให&มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือส#วนรวม 
 ๓. เป�าหมาย  
 ๓.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะต&องมีความเข&มแข็งทางวิชาการอยู#ใน ๕ 
อันดับแรกของกลุ#มราชภัฏ 
 ๓.๒ เป�นท่ีพ่ึงของท&องถ่ิน และเป�นชุมชนแห#งการเรียนรู& 
 ๓.๓ เป�นองค/กรท่ีมีธรรมาภิบาล 
 ๓.๔ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะต&องพร&อมสําหรับรับมือการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 

ประเด็นยุทธศาสตร*/กลยุทธ*ในการดําเนินการ(WAY) 

 จากการวิเคราะห/ TOWS Matrix และการทํา Strategic Outlook สามารถนํามาจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร/) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได& ๕ ประเด็นดังต#อไปนี้ 
 ๑. การพัฒนาระบบการพัฒนาท!องถิ่นโดยนวัตกรรมทางสังคมและ
เทคโนโลยี  
  เป�นยุทธศาสตร/เชิงรุก ซ่ึงการพัฒนาท&องถ่ินเป�นหัวใจของกลุ#มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ซ่ึงระบุในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรายละเอียดดังต#อไปนี้  เป4าหมายท่ีได&กําหนดไว&
สําหรับยุทธศาสตร/ด&านนี้คือ 
 ๑.๑ ท&องถ่ิน ชุมชน มีอาชีพ มีรายได&  
 ๑.๒ ท&องถ่ิน ชุมชน มีทุนทางวัฒนธรรมท่ีสร&างคุณค#าและจิตสํานึกรักษ/ท&องถ่ิน 
 ๑.๓ ท&องถ่ิน ชุมชน มีคุณภาพสิ่งแวดล&อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน  
 ๑.๔ โรงเรียนในท&องถ่ินได&รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค/ท้ัง ๔ ประการ 
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 ๑.๕ ในการจัดการศึกษาและการบริการต&องพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและการนํา
เทคโนโลยีท่ีสามารถเข&าถึงมาใช&ให&เกิดประโยชน/เหมาะสมกับบริบทในแต#ละพ้ืนท่ี 
 ๒. การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและระเบียบเพ่ือตอบโจทย*การพัฒนา
ประเทศบนพฤติกรรม วิถีชีวิตที่เปลี่ยน  
 เป�นยุทธศาสตร/เชิงป4องกัน ซ่ึงต&องให&ความสําคัญเป�นประเด็นเร#งด#วนมีรายละเอียด 
เป4าหมายท่ีได&กําหนดไว&สําหรับยุทธศาสตร/ด&านนี้คือ 
 ๒.๑.๑ ต&องปรับตัวให&เข&ากับบริบทใหม#โดยการระบาดของ COVID-19 เป�น
ตัวกระตุ&น ท่ีสําคัญคือต&องตอบโจทย/และเหมาะกับพฤติกรรมของคนในรุ#น Zและα ร#วมกับทิศทาง
ความต&องการของตลาด  
 ๒.๑.๒ มีรูปแบบการศึกษาท่ีหลากหลาย รวมถึงแก&ไขระเบียบการจัดการศึกษาให&
เหมาะสม 
 ๒.๑.๓ พัฒนาบุคลกรทางการศึกษาให&มีทักษะและขีดความสามารถการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม# 
 ๓. สร!างโอกาสในการเรียนรู!เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษา   
 เป�นยุทธศาสตร/เชิงแก&ไข ซ่ึงต&องให&ความสําคัญเป�นประเด็นเร#งด#วนมีรายละเอียด 
เป4าหมายท่ีได&กําหนดไว&สําหรับยุทธศาสตร/ด&านนี้คือ 
 ๓.๑ นักศึกษาสามารถเข&าถึงบริการของมหาวิทยาลัย สื่อการเรียนรู&ท่ีมีคุณภาพได&
อย#างท่ังถึง เท#าเทียมและสมเหตุสมผล 
 ๓.๒ การเพ่ิมกลุ#มเป4าหมายไปยังกลุ#มผู&สูงอายุ รวมถึงนักเรียนในระดับก#อน
อุดมศึกษา 
 ๓.๓ การร#วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือ สร&าง พัฒนา บุคลากรรวมถึงแหล#งทุน 
 ๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกในการขับเคลื่อนรับNEW 
NORMAL   

     เป�นมาตรการเชิงรับ ซ่ึงต&องให&ความสําคัญเพราะต&องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเร็ว เป4าหมายท่ีได&กําหนดไว&สําหรับยุทธศาสตร/ด&านนี้คือ 
 ๔.๑.๑ ต&องปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพ่ือให&สามารถดําเนินกิจกรรมการจัด
การศึกษาให&ดีท่ีสุดภายใต&การเปลี่ยนแปลงหรือความปกติใหม# เช#นระบบ One Stop services 
 ๔.๑.๒ จัดหางบประมาณและอุปกรณ/ให&พอเพียง กับการเรียนการสอนรูปแบบใหม#   
 ๔.๑.๓ จัดต้ังหน#วยทําสื่อการเรียนการสอน 
 ๔.๑.๔ สร&างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ 
 ๕. การเสริมสร!างอัตลักษ*และวัฒนธรรมองค*กร   

     เป�นมาตรการท&าทาย ซ่ึงต&องให&ความสําคัญเพราะต&องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเร็ว มี เป4าหมายท่ีได&กําหนดไว&สําหรับยุทธศาสตร/ด&านนี้คือ 



 

 

๔๐ 
 

 ๕.๑ ทําให&องค/กรมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน อย#างมีส#วนร#วมผล 
 ๕.๒ เสริมสร&างความโดดเด#นและภูมิคุ&มกันให&กับนักศึกษา มีภาพลักษ/ท่ีดี 
 ๕.๓ คนจันทรเกษมต&องมีความเข&าใจในกระบวนการทํางานท่ีเป�นระบบ 
 

มาตราการ/ป�จจัยท่ีเก่ียวข!อง (MEAN)  
 
 ๑. การพัฒนาระบบการพัฒนาท!องถิ่นโดยนวัตกรรมทางสังคมและ
เทคโนโลยี  
                      ประกอบด&วย ๓ กลยุทธ/ ๗ แผนงานดังต#อไปนี้ 
                      ๑.๑ กลยุทธ*ที่ ๑ การตัดสินใจภายใต!ฐานข!อมูลที่ถูกต!อง  
                            ประกอบด&วย ๒ แผนงานได&แก# 
 ๑.๑.๑ การจัดทําข&อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
 ๑.๑.๒ การเชื่อต#อข&อมูลระหว#างหน#วยงาน 
 ๑.๒ กลยุทธ*ที่ ๒ ใช!เทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาท!องถิ่น 
 ประกอบด&วย ๓ แผนงานได&แก# 
 ๑.๒.๑ จัดรูปแบบการบริการวิชาการให&รับกับ New Normal 
 ๑.๒.๒ การเตรียมมาตรฐานห&องปฏิบัติการ 
 ๑.๒.๓ การพัฒนานวัตกรรม 
 ๑.๓ กลยุทธ*ที่ ๓ สร!างขีดความสามารถในการพัฒนาท!องถิ่น  
 ประกอบด&วย ๒ แผนงานได&แก# 
 ๑.๒.๓.๑ สร&างความร#วมมือในทุกภาคส#วน 
 ๑.๒.๓.๒ เพ่ิมขีดความสามารถของคณะในการพัฒนาท&องถ่ิน 
 ๒. การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและระเบียบเพ่ือตอบโจทย*การพัฒนา
ประเทศบนพฤติกรรม วิถีชีวิตที่เปลี่ยน  
                      ประกอบด&วย ๔ กลยุทธ/ ๑๐ แผนงานดังต#อไปนี้ 
 ๒.๑ กลยุทธ*ที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 ประกอบด&วย ๒ แผนงานได&แก# 
 ๒.๒.๑.๑ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร&างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 
 ๒.๒.๑.๒ การแก&ไขปรับปรุงระเบียบ 
 ๒.๒ กลยุทธ*ที่ ๒ การจัดสภาพนิเวศการเรียนการสอน  
 ประกอบด&วย ๓ แผนงานได&แก# 
 ๒.๒.๑ จัดสภาพแวดล&อมให&สอดรับกับ New Normal 



 

 

๔๑ 
 

 ๒.๒.๒ สร&างหลักสูตรท่ีหลากหลายตอบโจทย/ทุกเพศทุกวัย โดยคํานึงถึง
พฤติกรรมของคนแต#ละ Generation และระบบเศรษฐกิจใหม# 
 ๒.๒.๒.๓ การพัฒนานวัตกรรม 
 ๒.๓ กลยุทธ*ที่ ๓ สร!างสมดุลการศึกษา  
 ประกอบด&วย ๒ แผนงานได&แก# 
 ๒.๓.๑ การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 ๒.๓.๒ การผสานแนวคิดโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 
 ๒.๔ กลยุทธ*ที่ ๔ การจัดสภาพนิเวศการเรียนการสอน  
 ประกอบด&วย ๓ แผนงานได&แก# 
 ๒.๔.๑ การเสริมสร&างสมรรถนะผู&วิจัย 
 ๒.๔.๒ เสริมสร&างการวิจัยเชิงบูรณาการ 
 ๒.๔.๓ การสร&างแรงจูงใจ 
 ๓. สร!างโอกาสในการเรียนรู!เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษา   
                      ประกอบด&วย ๓ กลยุทธ/ ๔ แผนงานดังต#อไปนี้ 
 ๓.๑ กลยุทธ*ที่  ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการเข!าถึงบริการของ
มหาวิทยาลัย 
 ประกอบด&วย ๒ แผนงานได&แก# 
 ๓.๑.๑ การเรียนรู&ทุกท่ี ทุกเวลา 
 ๓.๑.๒ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีตอบโจทย/ของผู&เรียนแต#ละกลุ#มท่ีมี
คุณภาพ 
 ๓.๒ กลยุทธ*ที่ ๒ ลดภาระคEาใช!จEายด!านการศึกษา  
 ประกอบด&วย ๑ แผนงานได&แก# 
 ๓.๒.๑ ลดค#าใช&จ#ายทางการศึกษา 
 ๓.๓ กลยุทธ*ที่ ๓ การใช! Soft Power เพ่ือคนด!อยโอกาส  
 ประกอบด&วย ๑ แผนงานได&แก# 
 ๒.๒.๓.๑ การพัฒนาการใช& Soft Power  
 ๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกในการขับเคลื่อนรับNEW 
NORMAL   
                      ประกอบด&วย ๓ กลยุทธ/ ๖ แผนงานดังต#อไปนี้ 
 ๔.๑ กลยุทธ*ที่ ๑ ขับเคลื่อนองค*กรด!วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี 
ธรรมาภิบาล 
 ประกอบด&วย ๒ แผนงานได&แก# 



 

 

๔๒ 
 

 ๔.๑.๑ การจัดระบบการบริหารด&วยเทคโนโลยีตามนโยบายรัฐบาล ๔.๐ 
 ๔.๑.๒ การจัดระบบการขับเคลื่อนยุทธสาสตร/ 
 ๔.๒ กลยุทธ*ที่ ๒ การใช!พลังศิษย*เกEาในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
 ประกอบด&วย ๒ แผนงานได&แก# 
 ๔.๒.๑ การสร&างกิจกรรมจากศิษย/เก#าท่ีมีศักยภาพ 
 ๔.๒.๒ การร#วมมือเพ่ือศิษย/ป�จจุบัน 
 ๔.๓ กลยุทธ*ที่ ๓ หารายได!จากการบริการวิชาการ  
 ประกอบด&วย ๒ แผนงานได&แก# 
 ๔.๓.๑ การใช&ความสามารถของบุคลากรเพ่ือจัดกิจกรรมวิชาการ  
 ๔.๓.๒ พัฒนาศูนย/การศึกษาจันทรเกษม - ชัยนาท เป�นแหล#งเรียนรู&และสร&าง
รายได&  
 ๕. การเสริมสร!างอัตลักษ*และวัฒนธรรมองค*กร   
                      ประกอบด&วย ๑ กลยุทธ/ ๒ แผนงานดังต#อไปนี้ 
 ๕.๑ กลยุทธ*ที่ ๑ การ Rebranding องค*กร 
 ประกอบด&วย ๒ แผนงานได&แก# 
 ๕.๑.๑ การสร&างอัตลักษ/ของนักศึกษาและองค/กร 
 ๕.๑.๒ การสร&างวัฒนธรรมองค/กร 
 



 

 

๔๓ 
 

ภาพท่ี ๙ ภาพวิเคราะห/ความเชื่อโยงแผนในแต#ละระดับ 

 
 
 



 

 

๔๔ 
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๔๕ 
 

จากข&อมูลท้ังหมดสามารถสรุปได&ดังตารางท่ี ๑๒ 
ตารางท่ี ๑๒ ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด 

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/
กลยุทธ*/แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัด 

ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี ๑ การพัฒนาระบบการพัฒนาท!องถ่ินโดยนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ*ท่ี๑ การตัดสินใจภายใต&ข&อมูล 
แผนงาน 
๑.การจัดทําข&อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
  

๑.โครงการ Bigdata 
๒. โครงการตรวจสอบสภาพแวดล&อมเชิง
พ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารจัดการ 
๓.โครงการ ๑ คณะ ๑ พ้ืนท่ี 

ฐานข&อมูล Bigdata จังหวัดชัยนาท 
๑ ฐาน 
 

๒ . ก า ร เ ชื่ อ ม ต# อ ข& อ มู ล
ระหว#างหน#วยงาน 

๑. โครงการบูรณาการข&อมูลเพ่ือการ
พัฒนา 
๒. โครงการพัฒนาร#วมระหว#างหน#วยงาน
ภานนอกกับมหาวิทยาลัย 

๑.หน#วยงานท่ีร#วมแลกเปลี่ยน
ข&อมูลสําคัญไม#ต่ํากว#า๔หน#วยงาน  
๒. โครงการทวิภาคี ๒ โครงการ 
๓.รายงานการตรวจสอบสภาวะ
แวดล&อม ๑ เล#ม 

กลยุทธ*ท่ี ๒ ใช&เทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาท&องถ่ิน 
แผนงาน 
๑.การจัดรูปแบบการบริการ
วิชาการให&สอดคล&อง New 
Normal 
 

๑.โครงการจัดหาเทคโนโลยีการสื่อสาร 
๒.โครงการอบรมการใช&เทคโนโลยีเพ่ือ
การบริการวิชาการ 
๓.โครงการโรงเรียนพ่ีเลี้ยง 

๑.นวัตกรรมท่ีปรับใช&ในการบริการ
วิชาการ คณะละ ๑ นวัตกรรม  
๒.จํานวนโรงเรียนเครือข# าย ท่ี
ประสบความร&อยละ๕๐ในด&าน
การใช&สื่อ 

๒ .การ เตรี ยมมาตรฐ าน
ห&องปฏิบัติการ 

๑.โครงการพัฒนาห&องปฏิบัติการกลาง ๑ .  ห& อ งปฏิ บั ติ ก า ร ได& รั บ ร อ ง
มาตรฐาน 

๓.การพัฒนานวัตกรรม ๑.โครงการสํารวจความต&องการในการใช&
เทคโนโลยีเพ่ือการประกอบอาชีพ 
๒. โครงการ 1คณะ 1 นวัตกรรม 
 

๑.จํานวนนวัตกรรมทางสังคม  
๒ .ผลผลิต ท่ี เ พ่ิม ข้ึนจากการใช&
นวัตกรรม ร&อยละ ๓๐ (รายได& 
ผลผลิต คุณภาพ หรือสุขภาพ) 
๓.การดําเนินโครงการเป�นไปตาม
เป4าหมายตามไตรมาส 

 

 

 



 

 

๔๖ 
 

ตารางท่ี ๑๒ ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด(ต#อ) 
ประเด็นแผนปฏิบัติการ/

กลยุทธ*/แผนงาน 
โครงการ ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ*ท่ี ๓ การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาท&องถ่ิน 
แผนงาน 
๑. สร&างความร#วมมือทุก
ภาคส#วน 

๑. โครงการความร#วมมือกับจังหวัด 
๒. โครงการความร#วมมือกับภาคเอกชน 

๑.จํ านวนโครงการ ท่ี ทําความ
ร#วมมือไม#ตํ่ากว#า ๔ หน#วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีเกิดข้ึนและมี
การปฏิบัติ  

๒.  ปรับปรุงระเบียบให&
เหมาะสม 

๑.โครงการจัดทําระเบียบการบริการ
วิชาการ 
๒. โครงการจัดทําระเบียบกองทุนคณะ 

 ๑. ระเบียบท่ีผ#านสภา 

ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี ๒ การปฏิรูประบบการเรียนการสอนการวิจัยและระเบียบเพ่ือตอบโจทย*การ
พัฒนาประเทศบนพฤติกรรม วิถีชีวิตท่ีเปล่ียน 
กลยุทธ*ท่ี ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
แผนงาน 
๑.การพัฒนาโครงสร&าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย   

๑.โครงการจัดหา อุปกรณ/ ค#าบริการ
เครือข#ายให&กับอาจารย/เพ่ือการเรียนการ
สอน 

๑.การดําเนินโครงการเป�นไปตาม
ระยะเวลาและตรงตามความ
ต&องการ 

๒ .ก า ร แก& ไ ข  ป รั บป รุ ง
ระเบียบ 

๑.โครงการแก&ไขระเบียบการจัดการเรียน
การสอน 
๒.โครงการการมีส#วนร#วมการปฏิรูปการ
เรียนการสอนมหาวิทยาลัย 

๑. ระเบียบการจัดการเรียนการ
สอนท่ีผ#านสภา 
๒. ประชาคมมีส#วนร#วมไม#น&อยกว#า 
ร&อยละ ๘๐ 

กลยุทธ*ท่ี ๒ การจัดสภาพนิเวศการเรียนการสอน 
แผนงาน 
๑.จัดสภาพแวดล&อม New 
Normal 
 

๑.โครงการระยะห#างทางสังคม 
๒.โครงการสร&างความเข&าใจ NewNormal
ทางการศึกษาและการติดตาม 
๓.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน 
๔.การสร&างสื่อการเรียนรู& 

๑.ร&อยละของความพึงพอใจมากว#า
ร&อยละ ๘๐ 
๒. จํานวนข&อร&องเรียนของผู& ท่ี
เก่ียวข&องไม#เกิน ๑๐ ราย 
๓ .สื่ อการ เรี ยนการสอนในรูป
อิ เลคทรอนิค  เช#น  vdo ตํารา
เพ่ิมข้ึนร&อยละ ๓๐ 

 

 

 



 

 

๔๗ 
 

ตารางท่ี ๑๒ ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด(ต#อ) 
ประเด็นแผนปฏิบัติการ/กล

ยุทธ*/แผนงาน 
โครงการ ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ*ท่ี ๒ การจัดสภาพนิเวศการเรียนการสอน(ต#อ) 
แผนงาน 
๒.สร&างหลักสูตรท่ีหลากหลาย
ตอบโจทย/ทุกเพศทุกวัย โดย
คํานึงถึงพฤติกรรมของคนแต#
ละ Generation และระบบ
เศรษฐกิจใหม#( BRI EEC) 

๑ .โครงการจัดการ เรี ยนการสอน
ร#วมกับเอกชน 
๒. โครงการสร&างครู CRU Model  
๓.การพัฒนาหลักสูตรเช#นผู&สูงอายุ  
หลักสูตรระยะสั้น  การใช&เทคโนโลยี
เช#นโดรนในการทําธุรกิจ  

๑.จํานวนหลักสูตรท่ีร#วมกับเอกชน
เริ่มต&นท่ี1 หลักสูตร 
๒. ภาวการณ/สอบบรรจุครูร&อยละ 
๗๐ 
๓. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น 

กลยุทธ*ท่ี ๓ การสร&างสมดุลการศึกษา 
แผนงาน 
๑.การจัดการเรียนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ 

๑.โครงการOnline to Offline 
๒.โครงการส#งเสริมกิจกรรมสร&างสรร
และทํางานร#วมกัน 

๑ .จํานวนรายวิชาท่ีมีการเรียน
การสอนonline ร&อยละ ๖๐ 
๒.จํานวนโครงการสร&างสรรค/คณะ
ละ ๒ โครงการ 

๒ .ก า ร ผ ส า น แ น ว คิ ด โ ล ก
ตะวันออกกับโลกตะวันตก 

๑.การปรับปรุงหลักสูตรวิชาGE 
๒.โครงการพัฒนาองค/ความรู& โลก
ตะวันออก 

๑.จํานวนรายวิชา ท่ี เสริมสร&าง
ความเป�นพลเมืองท่ีดีตามแนวคิด
โลกตะวันออก 
๒. รายงานองค/ความรู&ของโลก
ตะวันตกท่ีพัฒนาเป�นสื่อไม#น&อย
กว#า ๕ ประเด็น 

กลยุทธ*ท่ี ๔ เสริมแรงกระตุ&นพัฒนางานวิจัย  
แผนงาน 

๑.การเสริมสร&างสมรรถนะ
ผู&วิจัย 
 

๑.โครงการอบรมนักวิจัยรุ#นใหม# 
๒.โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
๓.โครงการจัดสรรทุนวิจัย 

๑.ทุนวิจัย ท่ีได&รับจากภายนอก
เพ่ิมข้ึนร&อยละ ๒๐ 
๒.นักวิจัยหน&าใหม#เพ่ิมร&อยละ๑๐ 

๒.เสริมสร&างการวิจัยเชิง 
บูรณาการ 

๑.โครงการสนับสนุนการวิจั ยร# วม
ระหว#างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 

๑.โครงการวิจัยท่ีบูรณาการอย#าง
น&อย ๑ เรื่อง 

๓. การเสร&างแรงจูงใจ ๒ .โครงการเ งินรางวัลสําหรับการ
ตีพิมพ/ 
๒ .โครงการลดภาระการสอนของ
นักวิจัย 

๑.ระเบียบผ#านสภา 
๒.จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ/เพ่ิมข้ึน
ร&อยละ ๑๐ 

 



 

 

๔๘ 
 

ตารางท่ี ๑๒ ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด(ต#อ) 
ประเด็นแผนปฏิบัติการ/

กลยุทธ*/แผนงาน 
โครงการ ตัวช้ีวัด 

ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี ๓ สร!างโอกาสในการเรียนรู!เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ*ท่ี๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการเข&าถึงบริการมหาวิทยาลัย 
แผนงาน 

๑.การเรียนรู& ทุกท่ี ท่ีเวลา ๑ . โ ครงการ พัฒนาระบบ เทคโน โ ลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนการสอน 
๒.โครงการอินเทอเน็ตราคาประหยัด 

๑.ร&อยละของนักศึกษาท่ีสามารถ
เข&าถึงบริการ ร&อยละ ๑๐๐ 
๒.ผลสัมฤทธิทางการศึกษาการ 
drop out ไม#เกินร&อยละ ๒๐ 

๒.การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนท่ีตอบโจทย/ของ
ผู& เ รี ย น แ ต# ล ะ ก ลุ# ม ท่ี มี
คุณภาพ 

๑.โครงการจัดต้ังศูนย/ผลิตสื่อมหาวิทยาลัย ๑.จํานวนสื่อออนไลน/ร&อยละ ๘๐ 
ของวิชาท่ีเปCดสอน 

กลยุทธ*ท่ี ๒ ลดภาระค#าใช&จ#ายด&านการศึกษา 
แผนงาน 
๑ . ล ด ค# า ใ ช& จ# า ย ท า ง
การศึกษา 

๑.โครงการค#าเทอมท่ีเป�นธรรม 
๒.การปรับปรุงระเบียบการเงิน 
๓.ระบบการผ#อนชําระค#าเทอม 

๑.ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ผู&ปกครองร&อยละ ๘๐ 

กลยุทธ*ท่ี ๓ การใช& Soft Power เพ่ือคนด&อยโอกาส 
แผนงาน 
๑ .พั ฒ น า ก า ร ใ ช&  Soft 
Power  

๑. โครงการทําสื่อเช#น เพ่ือการประกอบ
อาชีพ  DIY 

๑.จํานวนผู&เข&าชมสื่อทางออนไลน/ 

ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกในการขับเคล่ือนรับ 
NEW NORMAL 
กลยุทธ*ท่ี ๑ ขับเคลื่อนองค/กรด&วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และมีธรรมาภิบาล 
แผนงาน 

๑ .ก า ร จั ด ร ะ บ บ ก า ร
บริหารด&วยเทคโนโลยี
ตามนโยบายรัฐ ๔.๐ 
 

๑.โครงการ one stop service  
๒.โครงการพัฒนาระบบ AI  
๓.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให&บริการ 
๔. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีให&
สอดคล&องnew normal 

๑.ความพึงพอใจของผู&มาติดต#อ
ราชการระดับดีมากกว#าร&อยละ
๘๐ 
๒ . สภาพภู มิ ทัศน/ และคว าม
สะอาดอยู#ในระดับท่ีดี 

๒.การจัดระบบขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร/ 

๑.โครงการถ#ายทอด ติดตาม ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร/ 

๑ . โ ค ร ง ก า รต# า ง ตอบ โ จท ย/
ยุทธศาสตร/และถูกผลักดันให&มี
ความก&าวหน&าร&อยละ ๘๐ 



 

 

๔๙ 
 

ตารางท่ี ๑๒ ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด(ต#อ) 
ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ 

กลยุทธ*/แผนงาน 
โครงการ ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ*ท่ี 2 การใช&พลังศิษย/เก#าในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
แผนงาน 

๑. การสร&างกิจกรรมจากศิษย/
เก#าท่ีมีศักยภาพ 

๑.กองทุนศิษย/เก#า 
๒ .โ ค ร ง ก า ร ส ร& า ง ภ า พ ลั ก ษ/ ข อ ง
มหาวิทยาลัยจากศิษย/เก#า 
๓. โครงการฟ��นชื่อเสียงด&านกีฬา 
๔.โครงการดนตรีสู#อาเซียน 

๑.ความสําเร็จในการจัด ต้ั ง
กองทุน 
๒. รางวัลในระดับประเทศ
อย#างน&อย ๑ ชนิดกีฬา 
๓. สาขาดนตรีสากลในระดับ1
ใน ๑๐ ของอาเซียน 

๒ . ความร# วม มือ เ พ่ือ ศิษย/
ป�จจุบัน 

๑. โครงการจัดหางานและช#วยเหลือ
ทางวิชาการจากสมาคมศิษย/เก#า 
๒.ทุนการศึกษาจากศิษย/เก#า 

๑.จํานวนนักศึกษาท่ีมีงานทํา
จากเครือข#ายเพ่ิมข้ึนร&อยละ 
๒๐ 

กลยุทธ*ท่ี ๓ การหารายได&จากวิชาการ 
แผนงาน 
๑.ใช& ขีดความสามารถของ
บุคลากร เ พ่ื อจั ด กิ จกร รม
วิชาการ 

๑.โครงการท่ีมหาวิทยาลัยรับมาจาก
หน#วยงานภายนอก 
 

๑.รายได&ท่ีมาจากการบริการ
วิชาการเพ่ิมข้ึนร&อยละ๑๐ 

๒.การพัฒนาศูนย/ชัยนาท ๑.โครงการพัฒนาศูนย/ชัยนาทเป�น
แหล#งเรียนรู&และท#องเท่ียวของจังหวัด
ชัยนาท 

๑ .  ก า ร เ ป� น ส# ว นหนึ่ ง ข อ ง
แผนพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี ๕ การเสริมสร!างอัตลักษ*และวัฒนธรรมองค*กร 
กลยุทธ* การ Rebranding  
แผนงาน 
๑.การสร&างอัตลักษณ/ของ 
นักศึกษาและองค/กร 

๑.โครงการปลูกจิตสํานึกความเป�นไทย 
๒.โครงการรณรงค/ด&ายต#างๆเช#น จิตร
อาสา ด&านสิ่งแวดล&อม ด&านการใฝ�รู&
สร&างสรรค/ 
๓. การวิจัยเพ่ือปรับภาพลักษ/องค/กร  

๑.ความอ#อนน&อมถ#อมตนของ
นักศึกษามากกว#าร&อยละ ๘๐ 
๒. การมีส#วนร#วมของนักศึกษา
จิตอาสาร&อยละ๕๐ 
๓.ผลสํารวจความคิดเห็นต#อ
องค/กร ก#อนและหลัง 

๒.การสร&างวัฒนธรรมองค/กร  ๑. การจัดต้ังเง่ือนไขในการแสดงความ
คิดเห็นของคนในองค/กร 
๒.การให&รางวัลกับบุคคลท่ีเป�นตัวอย#าง
ท่ีดีในการสร&างวัฒนธรรมองค/กร 

๑ .การ มีส# วนร# วมในการ ทํา
กิจกรรมส#วนรวม ร&อยละ๑๐๐  
๒.การเสนอความคิดเห็นในการ
ประชุม 



 
 

บทที่ ๔ 
การทบทวนแผนปฏิบัติการ 

 
 จากการวิเคราะห/สภาพแวดล&อมในบทท่ี ๒ และการทํา  TOWS Metrix ในบทท่ี ๓ 
พร&อมกับการกําหนดแผนงานนั้น ข้ันต#อไปคือการทบทวน เปรียบเทียบซ่ึงมีรายละเอียดดังต#อไปนี้ 
 

การวิเคราะห*เปรียบเทียบประเด็น เป�าหมายและวิสัยทัศน* (END) 

 จากการทําการทบทวนครั้งนี้เป�นกรณีศึกษาและการนําเสนอวิสัยทัศน/จําเป�นต&องผ#าน
ขบวนการมีส#วนร#วม อีกท้ังจากการวิเคราะห/แล&วพบว#าเป�นวิสัยทัศน/ท่ีสามารถไปถึงได&ดังนั้นในส#วนนี้
จึงขอคงวิสัยทัศน/และพันธกิจเดิมไว&และได&กําหนดเป4าหมายของวิสัยทัศน/ซ่ึงได&แก# 
 ๑. วิสัยทัศน*  
       “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป�นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ/ มีคุณภาพ 
มีสมรรถนะ และเป�นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค/ความรู&สู#นวัตกรรมในการพัฒนาท&องถ่ิน เพ่ือสร&าง
ความม่ันคงให&กับประเทศ” 
 ๒. พันธกิจ  (Mission) 
      ๒.๑  ผลิตบัณฑิตให&มีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เป�นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะ 
ตามความต&องการของผู&ใช&บัณฑิต 
      ๒.๒ วิจัยสร&างองค/ความรู&และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและได&มาตรฐานเป�นท่ียอมรับ 
มุ#งเน&นการบูรณาการเพ่ือนําไปใช&ประโยชน/ได&อย#างเป�นรูปธรรม 
      ๒.๓  พัฒนาท&องถ่ินตามศักยภาพ สภาพป�ญหาและความต&องการท่ีแท&จริงของ
ชุมชนโดยการถ#ายทอดองค/ความรู& เทคโนโลยี และน&อมนําแนวพระราชดําริสู#การปฏิบัติ 
      ๒.๔ สร&างเครือข#ายความร#วมมือกับทุกภาคส#วนเพ่ือการพัฒนาท&องถ่ิน และ
เสริมสร&างความเข&มแข็งของผู&นําชุมชนให&มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือ
ประโยชน/ต#อส#วนรวม 
 ๓. เป�าหมาย 
     จากการทบทวนพบว#ามหาวิทยาลัยควรมีการต้ังเป4าหมายเพ่ือไปให&ถึงวิสัยทัศน/ท่ีวาง
ไว&ได&แก# 
      ๓.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะต&องมีความเข&มแข็งทางวิชาการอยู#ใน ๕ 
อันดับแรกของกลุ#มราชภัฏ 



 

 

๕๑ 
 

      ๓.๒ เป�นท่ีพ่ึงของท&องถ่ิน และเป�นชุมชนแห#งการเรียนรู& 
      ๓๓. เป�นองค/กรท่ีมีธรรมาภิบาล 
      ๓.๔ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะต&องพร&อมสําหรับรับมือการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 

การทบทวนแผนปฏิบัติการ (Way) 

 ผลจากการแพร#กระจายของโรคCOVID-19 ท่ีเป�นป�จจัยเร#งทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย#างรวดเร็วเพ่ือปรับตัวและดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให&ได&ในสภาวะ New Normal 
ประกอบกับการวิเคราะห/ความสอดคล&องเม่ือมีการเปลี่ยนกระทรวงเพ่ือให&นโยบายมีการสอดรับกัน
มากข้ึน จึงได&ทําการเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยได&ดังตารางท่ี ๑๓ 

ตารางท่ี ๑๓  การเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการเดิม ข!อเสนอแผนปฏิบัติการใหมE 
๑. การพัฒนาท&องถ่ิน ๑.การพัฒนาระบบและพัฒนาท&อง ถ่ินโดย

นวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี 
๒. การผลิตและพัฒนาครู ๒.การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและ

ระเบียบเพ่ือตอบโจทย/การพัฒนาประเทศบน
พฤติกรรม วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยน 

๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๓. สร&างโอกาสในการเรียนรู&เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ําในการจัดการศึกษา 

๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกใน
การขับเคลื่อนรับNEW NORMAL 

 ๕. การเสริมสร&างอัตลักษ/และวัฒนธรรมองค/กร 
 จากตารางท่ี ๑๐ พบว#าโครงสร&างของแผนปฏิบัติการท้ัง ๒ มีส#วนท่ีใกล&เคียงกัน แต#เม่ือ
สภาพแวดล&อมเปลี่ยนทําให&ต&องมีการปรับแผนเพ่ือให&สอดรับกันและเกิดความชัดเจนมากข้ึนท้ังนี้
เพราะในสภาพการณ/ป�จจุบันไม#สามารถดําเนินกิจกรรมเช#นเดิมได&อีกต#อไป สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นครู
ยุทธศาสตร/ท่ี ๒ การผลิตและพัฒนาครู ซ่ึงจะเข&าไปอยู#ในแผนปฏิบัติการใหม#ในข&อ ๒  

การทบทวนแผน/มาตรการ (Mean)  
 แผนงานและกลยุทธ/ของท้ัง ๒ ฉบับ มีจุดท่ีเหมือนกันในหลายประเด็นและใน
ขณะเดียวกันก็มีจุดเน&นท่ีแตกต#างเช#นกันเพราะเวลาท่ีเปลี่ยน ป�จจัยภายนอกท่ีเปลี่ยน ดังนั้นในส#วนนี้
จะขอวิเคราะห/จุดเด#นของแผนปฏิบัติการใหม#ท่ีแตกต#างจากแผนเดิมสามารถสรุปได&ดังนี้ 
 ๑. การให&ความสําคัญกับการใช&เทคโนโลยีเป�นเครื่องมือในการปรับตัวให&อยู#ได&ในสถาณ
การณ/ป�จจุบัน เพราะเป�นท่ียอมรับแล&วว#าถึงแม&จะมีวัคซีนในการรักษาโรค COVID -19 แต#ระบบการ



 

 

๕๒ 
 

เรียนการสอนจะไม#กลับไปในระบบเก#าจากภาพ OUTLOOK 2022 ในภาคผนวก ข ท่ีได&ฉายภาพไป
แล&วนั้น รวมถึงระบบบริหารจัดการ ระบบอํานวยความสะดวก การติดต#อสื่อสาร 
 ๒. เน&นไปท่ีการสร&างสื่อและองค/ความรู&ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําในการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับนโยบายท่ีสามารถเรียนได&ทุก
ท่ี ทุกเวลา และทุกวัย 
 ๓. ให&ความสําคัญกับนวัตกรรมทางสังคมซ่ึงเป�นลู#วิ่งคนละลู#กับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ#
และมหาวิทยาลัยท่ีเก#าแก# ท่ีมีขีดความสามารถสูงกว#า แต#นวัตกรรมทางสังคมสามารถท่ีจะสร&างได& ใช&
งบประมาณน&อยและท่ีสําคัญสามารถใช&ในชีวติประจําวันได& นับว#าเป�นสิ่งท่ีท&าทายแต#เป4าท่ีต้ังไว&นี้จะ
ช#วยเสริมสร&างองค/ความรู& ผนวกกับทักษะท่ีมีในการบริการวิชาการ จึงเป�นโอกาสท่ีสามารถจะก&าวไป
ได& ภายใต&การสร&างความเข&าใจ เข&าถึงและพัฒนา 
 ๔. มีการบูรณาการกันกับท&องถ่ินเพ่ือสร&างความร#วมมือและลดความซํ้าซ&อนของ
กิจกรรมในการลงพ้ืนท่ี โดยให&ความสําคัญกับการตัดสินใจดําเนินโครงการจากฐานข&อมูลท่ีน#าเชื่อถือ 
 ๕. ให&ความสําคัญกับกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ซ่ึงในทางปฏิบัติควรจะมีผลใน
การสร&างแรงจูงใจเพ่ือให&กระตุ&นให&สร&างกิจกรรมเพ่ือตอบโจทย/ตามแผนปฏิบัติการอย#างเป�นรูปธรรม 
 ๖. ให&ความสําคัญกับกลไกการพัฒนาอัตลักษณ/ของนักศึกษาท่ีสังคมยอมรับ ให&สามารถ
ดํารงอยู#ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็ว  มีการแข#งขันท่ีสูง 
 ๗. ให&ความสําคัญกับพลังของศิษย/เก#าเข&ามามีบทบาทท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๕ 
สรุปและข!อเสนอแนะ 

๑. การวิเคราะห*สภาพแวดล!อมด!วย C- PEEST ซ่ึงดัดแปลงจาก C-PEST โดย
เพ่ิม E : Environment พบการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบกับการศึกษาสามารถสรุปได&ดังนี้ 
ตารางท่ี ๑๔ สรุปการวิเคราะห/สภาพแวดล&อมด&วย C-PEEST 

C- Student ประชากรน&อยลง จํานวนนักศึกษาเข&าเรียนน&อยลง - 
 จํานวนผู&สูงอายุ + 
P- Policy นโยบายทางการเมืองสนับสนุนการศึกษา + 
E-Economic สภาพทางเศรษฐกิจตกตํ่า - 
 การเข&ามาของจีนตามนโยบาย BRI +/- 
E-Environment การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก - 
 ป�ญหามลพิษ - 
 ป�ญหา COVID-19 +/- 
S- Social Generation GAP - 
 ความต&องการปริญญาในสังคม - 
 พฤติกรรมของนักศึกษาเปลี่ยนแปลง  +/- 
T-technology การเข&ามาแทนท่ีของเครื่องจักรและเทคโนโลยี +/- 
 การพัฒนาทางเทคโนโลยีในการเรียนรู&และการบริหารจัดการ + 

๒. การทบทวนแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถ
สรุปได&ดังตารางท่ี ๑๕ 
ตารางท่ี๑๕ สรุปการเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

แผนปฏิบัติการเดิม ข!อเสนอแผนปฏิบัติการใหมE 
๑. การพัฒนาท&องถ่ิน ๑.การพัฒนาระบบและพัฒนาท&องถ่ินโดยนวัตกรรมทาง

สังคมและเทคโนโลยี 
๒. การผลิตและพัฒนาครู ๒.การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและระเบียบเพ่ือตอบ

โจทย/การพัฒนาประเทศบนพฤติกรรม วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยน 
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๓. สร&างโอกาสในการเรียนรู&เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกในการขับเคลื่อน

รับNEW NORMAL 
 ๕. การเสริมสร&างอัตลักษ/และวัฒนธรรมองค/กร 



 

 

๕๔ 
 

๓. ข!อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ 
  เนื่องจากการวิเคราะห/ SWOT ของมหาวิยาลัยพบว#า ตกอยู#ใน ช#วง WT ซ่ึงตาม
หลักการแล&วจําเป�นอย#างยิ่งท่ีต&อง แก&ไขจุดอ#อนขององค/กรในมากท่ีสุดก#อนท่ีจะพัฒนาเชิงรุกในโอกาส
ต#อไป มหาวิทยาลัยจําเป�นต&องขยับตัวให&เร็วกว#าสภาวะปกติ ข&อเสนอเพ่ิมเติมมีดังต#อไปนี้ 
 ๓.๑ การสร!างวัฒนธรรมองค*กร  ให&มีการบูรณาการกันและเพ่ิมการมีส#วนร#วม
เช#น การเปCดโอกาสและสร&างอุปนิสัยในการแสดงความคิดเห็นให&เกิดข้ึนในทุกครั้งท่ีมีการประชุม  
รวมถึงในการจัดการเรียนการสอนท่ีต&องใช&เทคนิคให&นักศึกษามีส#วนร#วมมากท่ีสุดในการแสดงออก  
ในขณะท่ีการบูรณาการระหว#างศาสตร/และคณะนั้นต&องมีการจัดกต้ังกรรมการร#วมกันในการ
ประสานงาน ท้ังกรณีของการปฏิบัติการร#วม การเบิกจ#ายงบประมาณ หน#วยสนับสนุนภารกิจ   
 ๓.๒ การกระจายอํานาจการตัดสินใจให!กับคณะ รวมถึงอิสระในการ
ตัดสินใจดําเนินกิจกรรมท่ีคณะคิดว#าเป�นประโยชน/ ในขณะเดียวกันสร&างความเข&มแข็งให&กับคณะโดย
การคิดเครื่องมือในการบริหารท่ีถูกต&อง โปร#งใส และท่ีสําคัญต&องมีความคล#องตัว และเม่ือคณะ
สามารถดําเนินกิจกรรมได&อย#างมีประสิทธิภาพนั้นย#อมหมายถึงภาระกิจของมหาวิทยาลัยได&ถูกขับ
เคลื่อนท่ีสําคัญคือต&องไปในทิศทางเดียวกัน  
 ๓.๓ การสร!างทีมอาจารย*รุEนใหมE  ท้ังนี้มีความสําเร็จหลายประการท่ีเกิดข้ึน
นั้นเกิดจากความสามารถส#วนบุคคล ดังนั้นจําเป�นต&องให&โอกาสรุ#นน&องเข&ามารับการสานต#อ ใน
ขณะเดียวกันอาจารย/ท่ีมีศักยภาพมีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยจําเป�นต&องมีการสนับสนุนและนําจุดเด#นมา
ขับเคลื่อนให&เกิดประโยชน/ในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๔ ปรับปรุงสายบังคับบัญชาของหนEวยงานบางหนEวยที่ไมEชัดเจน 
ประเด็นสําคัญคือจําเป�นต&องใช&โครงสร&างท่ีมีอยู#ให&เกิดประโยชน/สูงสุดหรือเพ่ือความชัดเจนถ&าหน#วย
นั้นมีความจําเป�นก็ควรทําให&โครงสร&างชัดเจน และเพ่ิมมาตรการการหารายได&ของมหาวิทยาลัยให&
เพ่ิมข้ึนให&สอดรับกับจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง 
 ๓.๕ ควรมีการวิจัยสถาบัน เพ่ือข&อมูลท่ีถูกต&องในการตัดสินใจ รวมถึงการวิจัย
สังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยอาจใช&วิธีการสร&างภาพฉายในอนาคต ท่ีเรียกว#า เทคนิค Foresight มา
ประกอบการทําแผนปฏิบัติการระยะยาว เพ่ือเตรียมพร&อมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ๓.๖ การสร!างรายได!จากวิชาการ ภายใต&สถาณการณ/ท่ีนักศึกษาลดลง 
มหาวิทยาลัยจําเป�นท่ีจะต&องพัฒนาการหารายได&ในเชิงวิชาการซ่ึงประโยชน/นอกจากจะมีรายได&
เพ่ิมข้ึน ยังช#วยสร&างประสบการณ/การทํางานวิชาการให&กับบุคลากร เกิดประโยชน/กับท&องถ่ินท่ี
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ เกิดมาตรฐานทางวิชาการให&กับสังคม  สามารถยืนได&ด&วยตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ใช&ทรัพยากรท่ีมีให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “แคEท้ังนี้ต!องมีความโปรEงใสและมี  
ธรรมาภิบาล”
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ภาคผนวก ก 
การวิเคราะห*สภาวะแวดล!อมทางยุทธศาสตร* (SWOT ANALYSIS) 

การวิเคราะห*สภาพแวดล!อมภายนอกโดยเครื่องมือ S-PEEST (C-PEST) 

Opportunities Threats/Challenges 
Students (Customers) นักศึกษา 
- กลุ#มผู&สูงอายุท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู&เพ่ิมข้ึน - จํานวนนักศึกษาท่ีเข&าระบบอุดมศึกษาลดลง 
- กลุ#มผู&ทํางาน/ว#างงานต&องการความรู&ประกอบ  
อาชีพ รวมถึงอาชีพอิสระ   
- กลุ#มเด็กก#อนปฐมวัยต&องการการจัดการ ดูแล  
Political นโยบายและระเบียบภาครัฐ 
- ยุทธศาสตร/ชาติและนโยบายในแผนทุกระดับ - ระบบการปฏิรูปการศึกษาล&มเหลว 
ล&วนแล&วแต#ให&ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย/ - การบูรณาการของภาครัฐไม#มีประสิทธิภาพ 
- สถาบันการศึกษาสามารถตอบโจทย/และ - ตัวชี้วัดในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติไม# 
สร&างผลงานได&ในหลายมิติของยุทธศาสตร/ชาติ สอดคล&องกัน ความเข&าใจไม#ตรงกันแสดงว#ามี 
-การย&ายกระทรวงทําให&มี platform ชัดเจน ป�ญหาในการถ#ายทอดส#งผลต#อการขับเคลื่อน 
-มีนโยบายในการจัดทํา Bigdata เพ่ือการ - มีการย&ายกระทรวงทําให&ต&องปรับตัวกับนโยบาย 
ตัดสินใจ - ระเบียบภาครัฐเข&ามาควบคุมแต#ไม#มีงบประมาณ 
 มาให&ในการบริหารจัดการ(งบประมาณเท#าเดิม) 
Economical 
-การก&าวข้ึนมาของบูรพาภิวัฒน/ทําให&เศรษฐกิจ -ในระยะ๒-๓ปoนี้เศรษฐกิจได&รับผลกระทบจาก 
ขยายตัว เป�นโอกาสท่ีต&องจัดการการศึกษา COVID-19 ซ่ึงกระทบกับเศรษฐกิจในระดับ 
ให&ตอบโจทย/เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย#างยิ่งจีน ครอบครัว 
-ประชาคมอาเซียนเป�นตลาดท่ีมีพลังมากข้ึน -งบประมาณในการพัฒนาประเทศมีจํากัดส#งผล 
เช#นอินโดนีเซียจะเป�นมหาอํานาจอันดับ๔ด&าน ทําให&งบในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยจํากัด 
เศรษฐกิจและไทยเป�นประตูสู#อาเซียน และหนักมากข้ึนเม่ือจํานวนนักศึกษาลดลง 
- ความม่ันคงระบบเศรษฐกิจพอเพียง -ประเทศไทยอาจต&องเผชิญป�ญหาทางเศรษฐกิจ 
- แนวโน&มพัฒนาการท#องเท่ียวเชิงสุขภาพ ถ&าไม#สามารถปรับตัวกับการเข&าทําการค&าของจีน 
Environment 
- ผลจาก COVID-19ทําให&สภาพแวดล&อม -ต&องมีการปรับตัวและจัดสภาพแวดล&อมใหม# 
บางอย#างฟ��นตัว  เพ่ือให&ปลอดภัยจากการคุกคามของ COVID-19 
- ผลจาก COVID-19ทําให&เกิดความตระหนักกับ -ป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
ป�ญหาสิ่งแวดล&อม ทําให&ป�ญหาสิ่งแวดล&อมรุนแรงข้ึนเช#นภัยพิบัติ 
 ฝุ�น PM 2.5 กระทบต#อชีวิต สุขภาพ ต&องจัดการ 



 

 

๕๘ 
 

การวิเคราะห*สภาพแวดล!อมภายนอกโดยเครื่องมือ S-PEEST (C-PEST) (ตEอ) 

Opportunities Threats/Challenges 
Social 
- โครงสร&างทางสังคมป�จจุบันยอมรับและมีทาง -การระบาดของ COVID-19ทําให&รูปแบบการใช& 
เลือกสําหรับการสื่อสารท่ีเปCดกว&าง ชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย#างสิ้นเชิง 
- ค#านิยมของสังคมไทยยังคงต&องการปริญญา - ทัศนคติในการเรียนเปลี่ยนแปลงไปเช#นไม#จําเป�น 
- การท่ีจํานวนเด็กท่ีเกิดน&อยลงเป�นผลดีในการ ต&องจบป.ตรี ก็สามารถเลี้ยงตนเองได&ดี 
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน -คุณภาพนักศึกษาท่ีเข&ามาในระบบค#อนข&างด&อย 
-ป�ญหาทางสังคมมีหลากหลายประเด็นท่ีต&อง -รูปแบบการใช&ชีวิตท่ีเปลี่ยนไป 
การการแก&ไขเป�นโอกาสสําหรับช#องทางงบ - ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ส#งผลต#อช#องว#างการ 
ประมาณและสร&างนวัตกรรมทางสังคม ศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เช#นการจัดการศึกษาสําหรับสังคมสูงวัย -การขยับตัวทางสังคม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
 การใช&ชีวิต 
 -GENERATION GAP 
 - นักเรียนมีทางเลือกมากข้ึนในการเลือกวิธี 
 การเรียนท่ีเหมาะสมเช#นการศึกษานอกระบบ 
 - ป�ญหายาเสพติด 
 -การเข&ามาของหลักสูตรต#างชาติ 
 -ป�ญหาการตกงานของนักศึกษาจบใหม# 
Technological 
- COVID-19เป�นโอกาสเร#งให&มีการปรับตัวใน -การเข&ามาของ AI และสื่อสังคมท่ีสามารถเข&าถึง 
สําหรับการใช&เทคโนโลยีบริหารจัดการ เป�นแหล#งความรู&จะกระทบกับจํานวนบุคลากร 
-ช#วยส#งเสริมงานค&นคว&าข&อมูล ข#าวสาร สื่อสาร  และอาจารย/จะต&องเปลี่ยนบทบาทการสอนเช#น 
-ส#งเสริมด&านความสะดวกสบายถูกต&อง แม#นยํา การทําให&น#าสนใจลักษณะ Youtobeper 
รวดเร็ว มีคุณภาพมากข้ึน -ความเสี่ยงของระบบท่ีเสียหายจากการโจมตีหรือ 
-ช#วยส#งเสริมสติป�ญญาของมนุษย/เพราะ การขโมยข&อมูล ซ่ึงกําลังมีกฎหมายใหม#บังคับใช& 
เทคโนโลยีไม#หยุดนิ่ง -อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร/ 
-ช#วยในการพัฒนาด&านต#าง ๆเช#นการแพทย/ -ความสัมพันธ/ของคนในสังคมเสื่อมถอย 
เศรษฐกิจ ด&านสังคม -เกิดป�ญหาสุขภาพและสิ่งแวดล&อมจากเทคโนโลยี 
  
  

 

 

 



 

 

๕๙ 
 

การวิเคราะห*สภาพแวดล!อมภายในโดยเครื่องมือ 7S 

Strengths Weaknesses 
Strategy 
-ยุทธศาสตร/พัฒนาท&องถ่ินของมหาวิทยาลัยมี -การนํายุทธศาสตร/รวมของราชภัฏมาใช&ต&อง 
เหมาะสมกับบริบท มีการปรับให&เหมาะ 
-ยุทธศาสตร/เชิงพ้ืนท่ีโดยเฉพาะอย#างยิ่งจังหวัด - การขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ยังมีข&อจํากัดท่ี 
ชัยนาทมีความชัดเจนและสอดคล&องกับชาติทํา สําคัญคือความเข&าใจ ความใส#ใจในการถ#ายทอด 
ให&ได&มาซ่ึงงบประมาณ ไปสู#การปฏิบัติในทุกระดับ 
Structure 
-โครงสร&างหลักถูกกําหนดด&วยกฎหมายและ -โครงสร&างท่ีเป�นกลไกขับเคลื่อนไม#สามารถ 
ระเบียบมีความชัดเจน บูรณาการกันได&เป�นเพียงแค#มาช#วยงานบางส#วน 
 - หน#วยงานนอกโครงสร&างต&องใช&งบประมาณ 
 ภายในซ่ึงมีจํากัด 
 -พ้ืนท่ีบริการจังหวัดชัยนาทห#างจากกรุงเทพฯ 
 มีข&อจํากัดการบริหารรวมถึงการพัฒนาท&องถ่ิน 
Style 
-ท#านอธิการบดีมีการตัดสินใจเด็ดขาด -การทํางานเป�นรูปแบบราชการท่ีวิ่งไล#ตาม 
-ถ&ามีการสั่งการจากหน#วยเหนือท่ีขัดเจนจะมี สถาณการณ/ การขยับช&าไม#ทันสถาณการณ/ 
การให&ความร#วมมืออย#างเต็มท่ี -ไม#กล&าตัดสินใจต&องรอการคําสั่งจากศูนย/กลาง 
 -ขาดการทํางานเชิงรุก มีการสร&างพ้ืนท่ีปลอดภัย 
 -ยังติดยึดอยู#กับสายบังคับบัญชาหลักดังนั้น 
 การทํางานบูรณาการยังมีข&อจํากัด 
System 
-ระบบพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ เพราะมี -สายบังคับบัญชาบางหน#วยท่ีขับเคลื่อนยัง 
การสนับสนุนงบประมาณ และมีระเบียบในการ ไม#ชัดเจนเนื่องจากข&อจํากัดของหน#วยงานท่ี 
พัฒนาตนเองท่ีชัดเจน อยู#นอกโครงสร&าง 
-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค#อนข&างแข็ง -ระบบสังคมอุปถัมภ/ในการคัดเลือกคนเข&ามา 
มีระบบ MIS ใช&ในการบริหารจัดการ ทํางานในองค/กรในอดีต 
-ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนา -ระบบ MIS ผูกติดกับบริษัทมีข&อจํากัดในการ 
ท่ีดี พัฒนาปรับปรุงท่ีต&องพ่ึงพาบริษัทตลอดไป 
 -ความสําเร็จบางอย#างข้ึนกับความสามารถ 
 ของบุคคล จําเป�นต&องทําให&เป�นระบบ 
 -ระบบการศึกษาในป�จจุบันยังไม#ตอบสนองกับ 
 การเรียนรู&ในอนาคตเช#นระบบการสอนออนไลน/  
 ระเบียบการจัดการศึกษาต#าง ๆ 



 

 

๖๐ 
 

Strengths Weaknesses 
System 
 -ระบบในการสร&างหลักสูตรท่ีตอบโจทย/สังคม 
 ยังไม#ประสบความสําเร็จ 
 -ระบบการจัดสรรงบประมาณภายในมีจํากัด 
 ทําให&สัดส#วนงบประจํากับการพัฒนาไม#สมดุล 
 -ระบบการเบิกจ#ายงายประมาณยังล#าช&า 
 -ระบบบริการท่ีจะให&นักศึกษาเข&าถึงพ้ืนฐาน 
 การบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัยยังจํากัด 
 เช#นระบบสัญญาณอินเตอร/เน็ตเพ่ือการเรียน  
 ความแตกต#างของอุปกรณ/ต#างๆเช#นคอมพิวเตอร/ 
 รวมถึงระบบ One Stop Service ท่ีรัฐบาลวาง 
 นโยบายไว&ยังไม#เกิด  
 -ระบบเส&นทางการเติบโตในสายงานสนับสนุน 
 มีจํากัด 
 -ระบบการใช&พลังของศิษย/เก#ายังไม#เกิด 
 -ระบบสื่อสารองค/กรยังมีป�ญหาการถ#ายทอด 
 จากผู&บริหารไปสู#ผู&ปฏิบัติรวมถึงสื่อสารไปยัง 
 ภายนอก 
Staff  บุคลากร 
- จํานวนบุคลากรเพียงพอในการขับเคลื่อน -การเข&าสู#ตําแหน#งทางวิชาการในระดับ รศ. ศ 
 ยังมีสัดส#วนตํ่า 
 -มีป�ญหาสัดส#วนบุคลากรสายวิชาการต#อสาย 
 สนับสนุน ในสถาณการณ/ท่ีจํานวนนักศึกษา 
 ลดลง 
Skill   ทักษะ และความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 
- สาขาวิชาดนตรีและวิทยาศาสตร/การกีฬา -ทักษะการวิจัย ทําให&สัดส#วนการตีพิมพ/ต่ํา 
เป�นความเชี่ยวชาญได&รับการยอมรับ -ทักษะการสอน การถ#ายทอดความรู&ของอาจารย/ 
-ทักษะในการลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการ หลายๆท#าน 
Shared Value 
 -ยังขาดการสื่อสารให&แทรกซึมไปในวิถีการทํางาน 
  

 

 



ภาคผนวก ข 
การวิเคราะห* Strategic Outlook ด!านการศึกษา 

 จากการท่ีได&ตรวจสอบสภาวะแวดล&อมด&านการศึกษาของนักศึกษายุทธศาสตร/รุ#นท่ี ๑๓
ได&พบว#ามี Key Issueท่ีสําคัญได&แก# 
 ๑ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญคือการท่ีเทคโนโลยี
พัฒนาข้ึนทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษา มีการใช&ในการเรียนการสอน การค&นคว&าข&อมูล 
การติดต#อสื่อสาร  
 ๒ ช#องว#างระหว#างวัย (Generation GAP) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญคือการท่ีนักศึกษามีพฤติกรรม
เปลี่ยนไป ความสนใจในการต้ังใจเรียนท่ีแตกต#างจากสมัยก#อน มีความกล&าท่ีจะแสดงออกในมุมมอง
ของตนเอง จะสนใจเฉพาะประเด็นท่ีตนสนใจเป�นส#วนๆ ซ่ึงจะหวังให&นักศึกษานั่งต้ังใจเรียนเช#นอดีต
จะไม#สามารถพบได&อีกแล&ว จําเป�นท่ีผู&ใหญ#และครูอาจารย/ต&องทําความเข&าใจเด็กถึงลักษณะของวัย Z
และ อัลฟา ก#อนในขณะเดียวกันนักศึกษาต&องปรับตัวเพ่ือให&เข&าใจผู&ใหญ#ด&วยเช#นกัน 

 ๓ ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม (Inequality) เป�นป�ญหาท่ีสําคัญของประเทศ
ไทยประเทศไทยท่ีต&องยอมรับ ซ่ึงส#งผลกระทบต#อคุณภาพการศึกษา การเข&าถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐ 
ท่ีแตกต#างกัน  
 ๔ ความต&องการของประเทศ ซ่ึงมีผลกระทบมาจากการเข&ามาของมหาอํานาจ การ
เปลี่ยนข่ัวอํานาจท่ีเรียกว#า บูรพาภิวัฒน/ ซ่ึงประเทศจีนใช&นโยบาย BRI ในขณะท่ีประเทศอเมริกาได&ใช&
นโยบาย Indo pacific  การเข&ามาของจีนทําให&เป�นโอกาสท่ีต&องพยายามปรับตัวเพ่ือสร&างประโยชน/  
ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบทางด&ายขีดความสามารถในการแข#งขัน 
 ๕ ภาพอนาคต ในอนาคตเนื้อหาการเรียนรู&แบบดิจิทัลจะเข&ามาแทนท่ีและบทบาทใน
การศึกษา หนังสือท่ัวไปจะกลายเป�นเอกสารประกอบในเนื้อหารายวิชาท่ีเป�นทฤษฏีพ้ืนฐาน เนื่องจาก
เนื้อหาไม#ค#อยมีการเปลี่ยนแปลง แต#สําหรับเนื้อหารายวิชาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได&ตลอดเวลา เช#น 
เนื้อหาด&านคอมพิวเตอร/ และวิทยาการต#างๆ เนื้อหาการเรียนรู&แบบดิจิทัลจะเข&ามาแทนท่ีได&เพราะ
สามารถแก&ไขเนื้อหาภายได&สะดวก อีกท้ังข้ันตอนการผลิตหนังสือท่ัวไปจะใช& เวลานาน เนื้อหาการ
เรียนรู&แบบดิจิทัลจะทําให&ผู&ท่ีสนใจในเนื้อหาต#างๆ ได&มีความรู&จากเนื้อหานั้นๆ โดยท่ี   ไม#จําเป�นต&อง
เข&าเรียนในสถานศึกษา อนาคตของเนื้อหาการเรียนรู&แบบดิจิทัลไม#ได&ข้ึนอยู#กับผู&อ#านเท#านั้น   แต#ยัง
ข้ึนอยู#กับการพัฒนา และการคิดค&นรูปแบบใหม#ๆ เพ่ือทําให&มีความสะดวกในการอ#านให&มากข้ึน และ
ทําให&เนื้อหามีความน#าสนใจมากข้ึนนอกจากนั้นแล&วเนื้อหาการเรียนรู&แบบดิจิทัลจะเข&าไปทําให&เกิด
การเปลี่ยนแปลง       ในตลาดสิ่งพิมพ/เช#น หนังสือพิมพ/ วารสาร นิตยสาร เป�นต&น จะถูกผลิตมาใน
รูปแบบท่ีเป�นแบบดิจิทัลมากข้ึน     ในอนาคต ท้ังนี้ แนวโน&มของประเทศไทยในปo พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 
2022) การลดป�ญหาจากประเด็นความเหลื่อมล้ําด&านโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ด&วย Digital 
Learning  จะทําให&เกิดภาพ ดังนี้   



 

 

๖๒ 
 

   ๑) โครงสร&างพ้ืนฐานด&านดิจิทัลเพ่ือการศึกษาของประเทศ ในส#วนของ
สื่อสารหลักภายในประเทศ สามารถบริการได&อย#างต#อเนื่องและมีเสถียรภาพดีข้ึน สอดรับกับแนวโน&ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล   
   ๒) เยาวชนท่ีอยู#ในวัยเรียนมีทักษะด&านดิจิทัล และสามารถใช&เทคโนโลยีท่ี
สอดคล&องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง    
    ๓) ประชากรวัยแรงงานสามารถยกระดับความรู& ทักษะและสมรรถนะ
อาชีพท่ีสูงข้ึน   ๔) ประเทศมีระบบฐานข&อมูลขนาดใหญ# สําหรับใช&ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย/ ๖  Impact to Thailand    
   ๑) ผลกระทบด&านบวก (opportunity)    
       - ประชาชนมีความสามารถในการเข&าถึงอินเตอร/เน็ตและเทคโนโลยี
ได&มากข้ึน        -  วัยเรียน /วัยรุ#นมีทักษะในศตวรรษท่ี 21   
       -  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย#อม / ผู&ประกอบการรายใหม#เพ่ิมข้ึน 
      - ประชาชนมีการเรียนรู&ตลอดชีวิต แม&จะออกจากระบบการศึกษาแล&ว 
  ๒) ผลกระทบด&านลบ     
       - ข&อมูลข#าวสารจากสื่ออินเตอร/ เน็ต อาจส#งผลให& เยาวชนและ
ประชาชนเกิดค#านิยม ทัศนคติท่ีไม#ถูกต&อง และเกิดป�ญหาในสังคม – วัฒนธรรมในรูปแบบใหม#    
        - การขาดแคลนผู& เชี่ ยวชาญด&านการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบ
ป�ญญาประดิษฐ/ (AI) ของประเทศเม่ือเข&าสู#สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ  อาจจําเป�นต&องทบทวนเรื่องการ
ปรับรื้อระบบการศึกษาใหม# ให&สอดคล&องกับสถานท่ีทํางานในอนาคตท่ีจะถูกกําหนดโดยระบบ AI  
 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ค 
จํานวนและกลุEมบุคลากรท่ีรวมวิเคราะห*SWOT และโครงสร!างการบริหาร 
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โครงสร!างองค*กรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงสร!างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 



ประวัติยEอผู!ศึกษา 
ช่ือ-สกุล   ผู&ช#วยศาสตราจารย/ โกเมนทร/ บุญเจือ 

 

วัน เดือน ปYเกิด ๒๑ กุมภาพันธ/ ๒๕๑๒ 

 

การศึกษา 

- โรงเรียนหาดใหญ#วิทยาลัย 
- วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท/ (เพาะเลี้ยงสัตว/น้ํา) 
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระ (ประมง) 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ (การจัดการสิ่งแวดล&อม) 

ประวัติการทํางาน 

- บริษัทเจริญโภคภัณฑ/อาหารสัตว/จํากัด 
- อาจารย/ประจําวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท/ 
- หัวหน&าภาควิชาเกษตรศาสตร/ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 
- รองคณบดี ฝ�ายบริหาร คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 
- รองผู&อํานวยการศูนย/การศึกษาจันทรเกษมชัยนาท 
- คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
- ผู&ช#วยอธิการบดีฝ�ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตําแหนEงป�จจุบัน 

- ผู&ช#วยอธิการบดีฝ�ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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