
ล ำดับ (ใช้) จุดแข็ง

1
S02 มีการท างานเป็นทีม มุ่งม่ัน เสียสละทุ่มเทเวลาการท างาน และ
มีการปรึกษาหารือภายในและภายนอกส านักงานอธิการบดีในการ
ท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

พัฒนำระบบสวัสดิการให้กับพนักงาน สร้ำงกลไกในการส่งเสริม ก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
และยกย่องเชิดชูท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี

2
S01 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และเช่ียวชาญในงานท่ี
รับผิดชอบสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าในภารกิจท่ีรับผิดชอบแก่
บุคลากรและหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้
กันระหว่างงานในส านักงานอธิการบดี เพ่ือ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี

3
S03 ส านักงานอธิการบดีสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร
และส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพ่ือน
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

4
S05 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน
หน่วยงาน และน ามาประยุกต์ใช้ในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่องค์กร
คุณภาพ

พัฒนำระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

5
S08 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับส านักงานอธิการบดีในการพัฒนา
งานและส่งเสริมการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน

ส่งเสริมพัฒนาตนเองตามสมรรถนะประจ า
กลุ่มงาน

ล ำดับ ขจัด (จุดอ่อน)

1

W02 ส านักงานอธิการบดีควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับ
บุคคลและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างประสิทธิภาพ

จัดท ำแผนพัฒนาตนเอง ฝึกอบรม ศึกษาต่อ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ

2

W01 บุคลากรส านักงานอธิการบดีขาดทักษะภาษาอังกฤษ ซ่ึงมี
ความส าคัญในการติดต่อประสานงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

สร้ำงศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการ

ปฏิบัติงานและทักษะด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

3
W03 การถ่ายทอดความรู้ในลักษณะบูรณาการทางความรู้ร่วมกัน
ระหว่างกองภายในส านักงานอธิการบดียังไม่เพียงพอ

4
W05 การออกประกาศหรือแนวปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง ไม่
ทันสมัย และยังไม่ครอบคลุม

5
W04 การวางแผนและการบริหารจัดการ การใช้งบประมาณไม่ตรง
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

สร้ำง (Create)

แนวทำงตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (POSE:  Philosophy of Sufficient Economy)
ยุทธศำสตร์น่ำนน  ำสีครำม (BOSS: Blue Ocean Strategy Scheme)

IFAS (Internal Factor Analysis Summary) เลิก (Eliminate) ลด (Reduce) เสริม (Raise)

ปัจจัยหลักเชิงยุทธศำสตร์ : ล ำดับส ำคัญ 20 อับดับแรก : EFAS 
and IFAS - S W O T

จากปัจจัยยุทธศาสตร์เหล่านี้ จะน าไปสู่การ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ต่อไป
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สร้ำง (Create)

แนวทำงตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (POSE:  Philosophy of Sufficient Economy)
ยุทธศำสตร์น่ำนน  ำสีครำม (BOSS: Blue Ocean Strategy Scheme)

IFAS (Internal Factor Analysis Summary) เลิก (Eliminate) ลด (Reduce) เสริม (Raise)

ปัจจัยหลักเชิงยุทธศำสตร์ : ล ำดับส ำคัญ 20 อับดับแรก : EFAS 
and IFAS - S W O T

ล ำดับ (ช้อน) โอกำส

1

O04 มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน/สถาบันอ่ืน 
ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้
กันระหว่างงานในส านักงานอธิการบดี เพ่ือ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี

2
O06 เป็นแหล่งข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันด้านการบริหารเพ่ือการตัดสินใจ
ท่ีส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

เลิกใช้ฐำนข้อมูลท่ีไม่ทันสมัย ให้แต่ละงาน
จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

3

O03 หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับ
การท างานของส านักงานอธิการบดีเป็นองค์กรศูนย์กลางของ
มหาวิทยาลัย

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
ส านักงานอธิการบดี

4

O01 การปรับเปล่ียนระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 พ.ศ. 2560 ท าให้ทราบหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติในการ
จัดซ้ือจัดจ้างให้ถูกต้องและเหมาะสม

ลดขั นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
งบประมาณ

5
O07 มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันสนับสนุนการบริหารและการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

สร้ำงแอพพลิเคช่ันส าหรับผู้บริหาร

ล ำดับ (จัดกำร) ภัยคุกคำม/อุปสรรค

1

T05 ระบบสารสนเทศบางระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ัน  ยังเป็นลักษณะ
แยกส่วน  ยังไม่ได้เช่ือมโยงให้เกิดความสามารถในการบูรณาการ
แลกเปล่ียนข้อมูล  และส่งต่อกิจกรรมระหว่างกัน

ยกเลิกการใช้งานระบบท่ีเป็นระบบย่อย ให้จัด
กลุ่มระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ระบบไหน
ท่ีมีอยู่แล้วก็ให้มาใช้ระบบท่ีเสถียรท่ีสุด

2

T04 มหาวิทยาลัยมีหลายแห่งท าให้เกิดการแข่งขันการรับนักศึกษา
สูงส่งผลต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

พัฒนำส่ือสารประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเก่ียวกับ
การรับสมัครนักศึกษา

3
T03 ภาครัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการไม่เพียงพอ

4
T02 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการและกิจกรรม
ลดลง

ลดโครงการท่ีไม่จ าเป็นในการพัฒนา
ระบบงาน

5
T01 นโยบายของรัฐไม่ต่อเน่ืองและชัดเจน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานเชิงรุกได้
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