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ประเด็นที่หน่ึง : การวิเคราะหสถานการณภายนอก (External Environment)  

ประเด็นพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

กลุม 1 กลุม 3 กลุม 1 กลุม 3 

1. นโยบายและกฎเกณฑของรัฐบาลและหนวยงาน

ของรัฐทีเ่กี่ยวของ 

 

- การทีเ่ปนมหาลัยใน 

กํากับของรัฐทําใหมีอสิระ

ในการบริหารจัดการใน

องคกร 

- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

นโยบาย Thailand 4.0 

หนุนเสริมไปสูการเปน

มหาวิทยาลัยสรางสรรค

นวัตกรรม 

- ภาครัฐสนับสนุนการวิจัย

ดานการสรางองคความรู

ใหมทางดานวิชาการและ

การผลิตมากขึ้น 

 

- ยุทธศาสตรประเทศ 

20 ป 

- ไทยแลนด 4.0 

- การกระจายอํานาจ

และการปกครองสวน

ทองถิ่น 

- นโยบายการวิจัยของ

ประเทศ 

ระเบียบกฎเกณฑของ

หนวยงานของรัฐมี

ขอจํากัดในการสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยในกํากับ 

- การเปลีย่นแปลง

นโยบายของรัฐ 

- การจัดสรรงบประมาณ 

2. สถานการณทางเศรษฐกิจโดยรวม  

 

- การขยายตัวของเมอืง 

และรายไดสูภูมิภาคมาก

ขึ้น  

- เศรษฐกิจที่ชะลอตัวของ

- ตลาดใหม AEC+จีน 

- การกระจายรายไดสู

ชุมชนตามนโยบายของ

รัฐ 

สภาพเศรษฐกจิของ

ภูมิภาคและประเทศมี

การชะลอตัวและกระทบ

ตอรายไดของผูปกครอง

- ภาวะเศรษฐกิจโลก

ถดถอย 

- ความไมแนนอนของ

ราคาผลผลิต 
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ทองถิ่นมสีวนทําให

ผูปกครองสนับสนุนการ

เรียนในพื้นที ่

สงผลตอการตัดสินใจใน

การสงบุตรหลานเรียน

ตอในระดับมหาวิทยาลัย 

ทางภาคเกษตร 

3. สภาพทางสังคม/วัฒนธรรม 

 

- วัฒนธรรมของชาว 

ภาคใตสนับสนุนการศึกษา

ใหกับบุตรหลาน 

- ภาวะสังคมผูสูงอายุ  

สนับสนุนการขยายการจัด

การศึกษาแบบเรียนรู

ตลอดชีวิต 

- จํานวน 

ประชากรโลกเพิม่ขึ้น 

- สังคมผูสูงอาย ุ

- การทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม/เชิงนเิวศ 

- ภูมิปญญาทองถิ่น 

- นครศรีธรรมราชเปน

ศูนยกลางทางอารยธรรม 

ประวัติศาสตร 

- ประชากรในวัย 

เรียนลดลง 

- เหตุการณความไมสงบ

ในพื้นที่ใกลเคียง 

- ขาดผูเชี่ยวชาญและ

แรงงานทีม่ีทักษะ 

- ขาดการสนับสนุนของ

รัฐบาล 

- การสงตอภูมปิญญา

ทองถิ่น 

- ความเหลื่อมล้ําทาง

สังคม 

4. เงื่อนไขดานเทคโนโลย ี

 

- ระบบเทคโนโลยี  

นํามาพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- เทคโนโลยีใน 

ปจจุบันและอนาคต

ตองการการผสานขาม

ศาสตร 

- เทคโนโลยี (โดยเฉพาะ

การสือ่สาร) เขามา

เกี่ยวของกบัชีวิต 

ประจําวัน 

- เทคโนโลยีเปลี่ยน 

แปลงอยางรวดเร็ว 

เขาถึงไดงาย และมรีาคา

ถูก 

- การใชเทคโนโลยีอยาง

เทคโนโลยีกาวหนาอยาง

รวดเร็วทําใหการปรบัตัว

ในรูปแบบการเรียนไม

ทันสมัย 

- ขาดการใชเทคโนโลยี

อยางสรางสรรค 

- การเทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว/

กาวหนา การลาสมัย

ของเทคโนโลย ี
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หลากหลาย เชน การ

สงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่นโดยใชเทคโนโลยี

เปนตัวชวย 

 

5. ความตองการและการตอรองของผูรบับริการ 

 

- ความตองการการ 

พัฒนาตนเองของ

ผูรบับริการในเขตภาคใตที่

มีความตอง การแตกตาง

จากพื้นที่อืน่ทําใหมวล.มี

โอกาสในการปรับตัวเพื่อ

ตอบสนองความตองการ 

-ผูรับบริการตองการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ

เฉพาะขั้นสงู 

เกิดลกูคากลุมใหมที่

ตองการเรียนรูเพิ่มเตมิ 

เฉพาะดานและ

หลากหลายมากขึ้น 

- ผูรบับริการมีความ 

ตองการลดลงและมี

อํานาจการตอรองสงู 

- ความตองการของ

ผูรบับริการมีความเปน

ปจเจก มีความตองการที่

เฉพาะตัวมากขึ้น 

- นักเรียนนอยลง  ลูกคา

ลดลง 

- ลูกคามีทางเลือกและ

ตอรองไดมากขึ้น 

6. ความสามารถในการตอบสนองและการตอรองของ 

Suppliers 

 

- ภาครัฐ 

- ภาคเอกชน 

- ประชาชน 

- ภาคการเมือง 

- ความรวมมือระหวาง

ภาคี 

- จ.นครม ี

ประชากรมากที่สุดของ

ภาคใต 

- มีโรงเรียนมัธยมมาก 

- การกระจายทุนวิจัยสู

ภาคใตตอนบน 

- คุณภาพของ. 

นักศึกษาแรกเขา 

- นโยบาย 

และตัวช้ีวัดผลผลิตของ

แหลงทุนมีความตองการ

สูงไมสอด คลองกบั

- การแขงขันแยงชิง

นักศึกษาระหวางสถาบัน  

ทําใหนักศึกษามีโอกาส

เลือกทีอื่นมากขึ้น 

- การเขาถึงครุภัณฑทํา

ไดยาก มีคนขายนอย สั่ง
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- Suppliersสามารถ

สนับสนุนและตอรองที่

หลากหลาย 

งบประมาณที่ใหและ

เวลาในการดําเนินการ 

มาไกล นานกวาจะได 

 

7. ลักษณะหรือสภาพในการแขงขัน 

 

มหาวิทยาลัยแขงขัน เขา 

World Ranking 

- การเปด AEC และการ

เขาสูสากล ทําให

นักศึกษาและบุคลากร

ตางชาติเขามาศึกษามาก

ขึ้น 

- ความรวมมือทาง

วิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 

- มีการสนับสนุนจาก

แหลงทุนภายนอกและ

ความรวมมือเครือขาย

การวิจัยภาคใตตอนบน 

มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น

จํานวนมากทั้ง

มหาวิทยาลัยของรัฐและ

เอกชน ขณะที่ประชากร

วัยเรียนลดลง 

- การไหลออกของ

บุคลากรและนกัศึกษา 

ที่มีคุณภาพไปที่อื่น 

- การปรับตัวใหมี

มาตรฐานสงูเพื่อเขาสู 

ระดับสากล 

8. บทบาทของคูแขงรายใหม 

 

มหาวิทยาลัยทีR่e-profile

ทําใหเดนในแตละดาน ทํา

ใหเกิดความรวมมือมากขึ้น 

มาตรฐานการเปด

สถาบันการศึกษาใหม 

ทําไดยากขึ้น 

มหาวิทยาลัยทั้งในและ

ตางประเทศทีม่ีรปูแบบ

การจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน หรือนอก

ที่ตั้ง 

- การเปดมหาวิทยาลัย

ใหมเฉพาะดานที่มีตนทุน

การจัดการเรียนการสอน

ต่ํา 

- คูแขงรายใหมที่ไมอยู

ในรูปของสถาบัน 
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การศึกษา 

- การเปดศูนยวิจัย

เฉพาะดานทําใหเกิดการ 

แยงชิงทุนวิจัย 

9. สภาพของบริการทดแทน 

 

ความตองการรูปแบบการ

เรียนรูเพื่อตอบโจทย

เฉพาะทาง 

ระบบการเรียนการสอน

แบบออนไลน 

การขยายตัวของแหลง

เรียนรูอื่นที่ไมใช

มหาวิทยาลัย 

ระบบการเรียนการสอน

แบบออนไลน 
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ประเด็นที่สอง : การวิเคราะหสภาพภายในของมหาวิทยาลัย (Internal Environment)  

ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง(Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

 กลุม 2 กลุม 4 กลุม 2 กลุม 4 

1. ความพรอม/พอเพียงของทรัพยากร 

1.1 ดานบุคลากรสายงานตางๆ 

1.2 ดานทุน/เงิน/เครื่องมือและอุปกรณ 

1.3 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- เครื่องมืออปุกรณ

เพียงพอ 

- มีพื้นที่ที่เปนสินทรัพยรอ

การพัฒนาอีกมาก 

- บุคลากรมีศักยภาพสูง 

ดานบุคลากรสายงานตางๆ 

- มีบุคลากรมีความรู

ความสามารถ เหมาะสมกบั

ตําแหนงงาน  

-  มีกระบวนการรับที่ชัดเจน 

เชน การกําหนดคุณวุฒิ 

ประสบการณ และคุณสมบัติ 

เฉพาะตําแหนง  

ดานทุน/เงิน/เครื่องมือและ

อุปกรณ 

- ไดรับงบประมาณประจําป

สนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งมี

ความยืดหยุนในการใชจาย 

 - เครื่องมืออุปกรณใน

หองปฏิบัติการทันสมัย 

-  มีพื้นที่กวางขวางสามารถ

ทําประโยชนจากพื้นที่เพือ่

รองรับการพฒันาในอนาคต

- จํานวนอาจารยที่ทําวิจัย

นอย 

- สัดสวนตําแหนงทาง

วิชาการนอย 

- จํานวนหลักสูตรทีร่องรับ

อุตสาหกรรมรายรอบนอย 

- ขาดแผนบริหารไอทีที่

ตอเนื่อง 

- ขาดการบริหารรายรับทีม่า

จากสินทรัพย 

- ขาดแผนการบํารุงรักษา

เครื่องมือ-อุปกรณ 

- ขาดพื้นที่สนับสนุนการ

เรียนการสอน 

- ขาดแผนพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

- ขาดการบริหารจัดการเรื่อง

การใชเครื่องมือที่มี

ดานบุคลากรสายงานตางๆ 

- ระบบงานไมสามารถให

บุคลากรทํางานไดเตม็ที ่

- บุคลากรบางสวนขาดความ

มุงมั่น 

- บุคลากรขาดการพฒันา

สอดคลองกบัการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื�อง

และ 

- เสียบุคลากรทีม่ีคุณภาพได

งาย 

- ขาดการเตรียมความพรอม

บุคลากรในการเขาสู

ตําแหนงทีสู่งขึ้น 

- บุคลากรขาด/เกินในบาง

หนวยงาน 

- ขาดอาจารยที่มีระดบัวุฒิ

ปริญญาเอกและตําแหนง
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ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง(Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอร

สวนบุคคล เพียงพอ 

 

 

 

ประสิทธิภาพ 

- ความคุมคาของการใช

เครื่องมือ 

- ขาดระบบฐานขอมลู

สําหรับการบริหาร 

- ขาดงบประมาณสนับสนุน

การดําเนินการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางวิชาการ 

- บุคลากรบางสวนไม

สามารถปรบัตัวเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 

ดานทุน/เงิน/เครื่องมือและ

อุปกรณ 

- งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

ไมเพียงพอที่จะพัฒนาได

อยางเต็มที ่

- อาคาร/วัสดุไมอยูในสภาพ

ที่เหมาะสมตอการใชงาน/ไม

เพียงพอ 

- เครื่องมืออปุกรณไม

เพียงพอ 

- พื้นที่ที่มีอยูบางสวนไม

พรอมเมื่อตองการใช

ประโยชน เชน อาคาร

กิจกรรมนกัศึกษา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเครอืขาย 
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ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง(Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

อินเตอรเน็ตยังไมเสถียรขาด

ประสิทธิภาพดานความแรง 

ความเร็ว ความทั่วถึง 

 

 

1. ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามพันธกิจ 

1.1 คุณคาของผลผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับ

การใชจายงบประมาณ 

1.2 คุณประโยชนของผลลัพธในการผลิต

บัณฑิตที่มีตอผูรบับริการ 

1.3 ตัวชี้วัดอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ผูใชบัณฑิตพึงพอใจตอ

คุณภาพของบัณฑิตใน

ระดับสูง 

คุณคาของผลผลิตเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใชจาย

งบประมาณ 

- การวิจัยมีผลงานเปนที่

ยอมรบัอยูใน 20 อันดับแรก

ของมหาวิทยาลัยไทย 

- งานบริการสังคมมีผลงาน

เปนทีป่ระจักษและยอมรับ 

- บัณฑิตมีความอดทน มุงมั่น

จริงจังในการทํางาน ไดรับคํา

ชมเชยอยางตอเนือ่ง 

- งานดานศิลปะและ

วัฒนธรรมสามารถรวมมอืกับ

เครือขายภายนอก และไดรบั

การประเมินดานการประกัน

- คาใชจายตอหัวในการผลิต

บัณฑิตสูงเมือ่เทียบกบัที่อื่น 

- โครงการบางโครงการไมได

คํานึงถึงความคุมคาในการ

ดําเนินงาน (ศูนยสรุาษฎร) 

 

คุณคาของผลผลิตเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใชจาย

งบประมาณ 

- งานวิจัยยังไมตอบสนอง

ความตองการของสังคมหรือ

นําไปใชประโยชนไดอยาง

เต็มที ่

- ขาดกระบวนการสราง

นักวิจัยรุนใหม 

- มีตนทุนตอหัวของบัณฑิต

สูง 

คุณประโยชนของผลลัพธ

ในการผลิตบัณฑิตที่มีตอ

ผูรับบริการ 

- ทักษะดานภาษาอังกฤษ
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ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง(Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

คุณภาพดีเยี่ยมติดตอกัน

หลายป 

คุณประโยชนของผลลัพธใน

การผลิตบัณฑิตที่มีตอ

ผูรับบริการ 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ระดับสูง 

ตัวชี้วัดอ่ืนๆตามที่

มหาวิทยาลยักําหนด 

รอยละบัณฑิตทีส่อบผาน 

การทดสอบวิชาชีพสูง(เชน 

หลักสูตรเภสัชศาสตร 

แพทยศาสตร เปนตน) 

 

 

ของบัณฑิตยังไมดพีอ 

- นักศึกษาขาดความมั่นใจ 

ตัวชี้วัดอ่ืนๆตามที่

มหาวิทยาลยักําหนด 

-ไมระบ ุ

1. คุณภาพของการใหบริการ 

1.1 การพัฒนาคุณภาพของการบริการ 

1.2 ความรวดเร็วในการปรบัระบบบรกิาร 

1.3 การสรางความสัมพันธกบัผูรับบริการ 

 

ระบบรวมบรกิารประสาน

ภารกิจ 

การพัฒนาคุณภาพของการ

บริการ 

ระบบรวมบรกิาร ประสาน

ภารกิจทําใหตนทุนในการ

ใหบรกิารต่ําและการ

- ขาดการสํารวจความพึง

พอใจของผูใชบรกิาร 

- ขาดความสัมพันธในเชิง

เครือขายกบัผูมสีวนไดสวน

เสีย 

การพัฒนาคุณภาพของการ

บริการ 

ระบบการบํารงุรกัษายังไมมี

ประสิทธิภาพ 

ความรวดเร็วในการปรับ
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ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง(Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ใหบรกิารรวดเร็ว 

ความรวดเร็วในการปรับ

ระบบบริการ 

ระบบรวมบรกิารทําให 

การปรับระบบทําไดรวดเร็ว 

การสรางความสัมพันธกับ

ผูรับบริการ 

มีการใชเทคโนโลยกีารสื่อสาร

หลายรูปแบบเชน โทรศัพท 

โทรสาร เครือขาย

คอมพิวเตอร 

- ขาดระบบ one stop 

service(บางหนวยงานยงัมี

ขั้นตอนการดําเนินงานมาก 

ลาชา) 

- ขาดความเชื่อมโยง

ระบบงานระหวางหนวยงาน 

- ขาดหอพักทีเ่พียงพอ

สําหรับรองรับนกัศึกษา 

ระบบบริการ 

ระบบรวมบรกิารประสาน

ภารกิจขาดประสทิธิภาพไม

เปนไปตามความคาดหวัง

ของผูรับบริการ 

การสรางความสัมพันธกับ

ผูรับบริการ 

สถานที่ทํางานมีความ 

หางไกลกันทําใหการสราง

ความสัมพันธแบบ face to 

face มีขอจํากัด 

 

1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

1.1 กระบวนการพฒันาการผลิตบัณฑิต 

1.2 กระบวนการการจัดการดานความ

ตองการหรอืการตลาด 

1.3 กระบวนการพฒันาการบรหิารดานตางๆ 

 

- การผลิตบัณฑิตที่เนน

การเรียนรูจากการปฏิบัติ

จริง 

- มีรูปแบบการเรียนการ

สอนทีห่ลากหลายที่เนน 

Active Learning 

- รูปแบบมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐทีโ่ดดเดนใน

กระบวนการพัฒนาการผลิต

บัณฑิต 

- มีระบบสหกิจที่เขมแข็ง 

- มีระบบการเรียนการสอน

แบบ active learning, 

work-based learning 

  

กระบวนการการจัดการดาน

- ขาดระเบียบรองรับใน

ฐานะมหาวิทยาลัยในกํากับฯ

ที่จะทํางานไดคลองตัว เชน 

ระเบียบสารบรรณ ที่ยังใช

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

อยู 

- ขาดการบรูณาการการ

พัฒนาบัณฑิต 

กระบวนการพัฒนาการ

ผลิตบัณฑิต 

อัตราการตกออก 

ของนักศึกษาสงู 

กระบวนการการจัดการ

ดานความตองการหรือ

การตลาด 

- บางหลักสูตรยังผลิตบัณฑิต
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ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง(Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

เรื่องของความคลองตัวใน

การบริหาร 

- กระบวนการควบคุม

คุณภาพและการบริหาร

หลักสูตร 

ความตองการหรือการตลาด 

- มีเครอืขายกับ

ผูประกอบการที่เขมแขง็ 

- มีการปรบัปรุงหลกัสูตรตรง

กับความตองการของตลาด

กระบวนการพัฒนาการ

บริหารดานตางๆ 

-ไมระบ ุ

- ขาดการสํารวจตลาดที่ตรง

เปาหมาย โดยบุคคลที่ 3  

- ขาดการกําหนดทิศทางเชิง

นโยบายที่เปนจุดเนนเฉพาะ

ดานการวิจัย 

- การพัฒนาบัณฑิตศึกษายัง

ไมมีทิศทางที่ชัดเจน 

- ขาดการทดสอบสมรรถนะ

นักศึกษากอนและหลงัสําเรจ็

การศึกษา 

- ขาดยุทธศาสตรเรื่องการ

พัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 

ไดไมตรงกับความตองการ

ของตลาด 

- บางหลักสูตรยังผลิตบัณฑิต

ไดไมเพียงพอกับความ

ตองการของตลาด 

กระบวนการพัฒนาการ

บริหารดานตางๆ 

- ขาดแผนระยะยาว 

- มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง

ผูบริหารบอยจนขาดความ

ตอเนื่อง 

1. ดานการพัฒนาองคการ 

1.1 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย 

1.2  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3  การพัฒนาคานิยมและวัฒนธรรมการ

ทํางาน 

 

ระบบไอทีทีท่ันสมัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

-ไมระบ ุ

การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ไมระบ ุ

การพัฒนาคานิยมและ

วัฒนธรรมการทํางาน 

-ไมระบ ุ

- ขาดแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล 

- ระบบการติดตามการ

พัฒนาบุคลากร 

- ขาดกระบวนการสราง

คานิยมและวัฒนธรรม

องคกรที่ชัดเจน (เชน 

กระบวนการสราง wisdom) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ขาดการวิเคราะหและวาง

แผนการพฒันาบุคลากร

รายบุคคลและของ

มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ขาดการสํารวจความ 
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ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง(Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

- ขาดการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลอยางตอเนื่อง 

ตองการการใชงานจาก

ผูใชงาน 

การพัฒนาคานิยมและ

วัฒนธรรมการทํางาน 

การสรางคานิยมของ 

มหาวิทยาลัยยงัขาดความ

ตอเนื่องจรงิจงัและยัง่ยืน 
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ประเด็นที่สาม : สรุปผลการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัย. 

 

สรุปผลการประเมินภายนอกและภายใน การจัดลาํดับและขอสังเกตท่ีนาสนใจ 

โอกาส (Opportunities) 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

 

อุปสรรคและขอจํากัด (Threats) 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 

S2 

S3 
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สรุปผลการประเมินภายนอกและภายใน การจัดลาํดับและขอสังเกตท่ีนาสนใจ 

S4 

S5 

S6 

จุดออน (Weaknesses) 

W1 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

 

  

 


