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แนวคิดหลักในการจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 – 2560 
 

 ภายใต้การแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่รวดเร็ว 
และขีดจ ากัดด้านทรัพยากรที่นับวันจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น
ของภาคส่วนต่างๆ ให้ได้อย่างสมดุล ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพทั้ งในด้านการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จะเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
ให้สามารถยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิและยั่งยืน    
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าวเป็นอย่างดี จึ งให้ความส าคัญกับการบ่มเพาะ 
พัฒนาศักยภาพ ปลูกฝังจิตส านึกของเยาวชน เพ่ือให้เป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้จัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการ
ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีกรอบชี้น าการพัฒนาในอนาคตที่ชัดเจน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะยาว (Roadmap) 12 ปี (ปีการศึกษา 2552 –2563) หรือเรียกว่า “ Vision 2020 
” โดยกรอบแนวคิดส าคัญของการพัฒนาในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2552-2554  ได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่เริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นจุดแข็งหรือศักยภาพเดิมที่มีอยู่ สามารถพัฒนาต่อยอดได้ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2555-2557  เน้นการเสริมความเข้มแข็งในการ
พัฒนา ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยก าลังก้าวเข้าสู่แผนกลยุทธ์ในฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2560 ซึ่งมีจุดเน้นในการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation) จากนั้น ปีการศึกษา 2561-2563 ก็จะเข้าสู่แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 เน้นถึงความยั่งยืน 
(Sustainment)  

 ในช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสัมนาร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือระดม
ความคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558-2560  ทั้งนี้คณะท างานได้ทบทวนแผนฯ และ
วิเคราะห์บริบทต่างๆ ตลอดจนใช้การวิเคราห์ SWOT (SWOT Analysis) และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในแผนฯดังต่อไปนี้ 

 “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย โดยมี
นวัตกรรมหรือ ผลผลิตทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ โดย มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนัก
ปฏิบัติเชิงรุก (PROACTIVE PRACTITIONER) สามารถท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและมี
ความสุข”  

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะท างานได้ก าหนดเป้าประสงค์ 3 ประสงค์ ประกอบด้วยเป้าประสงค์หลัก 2 ด้าน 
ได้แก่ เป้าประสงค์ด้านหลักสุตรและผลงานวิชาการ มุ่งเน้นสาขาความเป็นเลิศ (Areas  of Excellence) และ
เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาผู้เรียนและบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (PROACTIVE 
PRACTITIONER) สามารถท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และในส่วนเป้าประสงค์สนับสนุน 1 ด้านได้แก่ 
เป้าประสงค์ด้านบริหารจัดการ 
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 ทั้งนี้ คณะท างานได้จัดท าแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) เพ่ือเป็นการแปลงแผนฯไปสู่การปฎิบัติตาม
แผนภาพด้านล่าง 
 

  
  

 โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 4 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองในระดับเอเชีย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคการผลิตจริงและน าเสนอทางเลือกให้กับสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการทาง
วิชาการ เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ สนับสนุนการพัฒนาภาครัฐ/เอกชนและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนและบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ พร้อมด ารงชีวิตในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและสังคมอนาคต ซึงยุทธศาสตร์ที่ 1-3 เป็นตัวขับเคลื่อน (Drive) ในเป้าประสงค์ด้านผลงานในสาขาความ
เป็นเลิศ (Areas  of Excellence) และยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นตัวขับเคลื่อน (Drive) ในเป้าประสงค์ด้านการผลิตบัณฑติ
ที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (PROACTIVE PRACTITIONER) สามารถท างานและด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ในการนี้ 
คณะท างานได้ก าหนดยุทธศาสตร์สนับสนุนไว้อีก 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประชาสัมพันธ์/ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และการพัฒนาสู่สถาบันการศึกษาระดับสากล/นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ การพัฒนา
บุคลากร การจัดองค์กรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการประกันคุณภาพ และการเงิน ที่มีความทันสมัย  และ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 

นอกจากนี้ คณะท างานได้พิจารณาก าหนดกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะวิชา 
โดยใช้ตาราง BCG Matrix (Boston Consultant Group Matrix) ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
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ตารางนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนแบ่งทางการตลาดอันได้แก่จ าวนนักศึกษาของแต่ละคณะวิชา กับ

การเติบโตของตลาดการรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่ายังมีบางคณะวิชาตกอยู่ในพ้ืนที่เฝ้า
ระวัง (Dog Area) และพ้ืนที่ต้องสงสัย (Question Mark Area) ซ่ึงหมายความว่าหากอยู่ในสภาพการณ์เช่นนี้จะมี
ผลกระทบกับรายรับของมหาวิทยาลัย คณะวิชาที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
หรือหาแนวทางเพ่ือชดเชยรายได้ท่ีลดลง   
 จากสภาพการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ในแผนฯฉบับนี้ได้ก าหนดสาขาความเป็นเลิศ (Areas of          
Excellence) โดยพิจารณาแนวโน้มต่างๆท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และภาวะการแข่งขันในเวทีโลก รวมไป
ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนด นวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการท่ีมความโดดเด่นใน 5 สาขาอันได้แก่  

    1.  ด้านกีฬา หมายถึง ผลงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และธุรกิจกีฬา รวมถึง
การน าเอากีฬาและการออกก าลังกายมาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพ  ประกอบด้วย การออกก าลังกายและ
กีฬาขั้นพ้ืนฐาน (เด็กและเยาวชน) กีฬาอาชีพ ความเป็นเลิศเพ่ือการแข่งขัน และกีฬาและนันทนาการเพ่ือมวลชน 

             2.  ด้านสุขภาพ หมายถึง ผลงานที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับสุขภาวะกับสังคมและชุมชนรวมถึงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมสูงอายุในอนาคต  ประกอบด้วยด้านโภชนาการ ด้านการออกก าลังกาย และ 
ด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
  3. ด้านการบิน หมายถึง ผลงานที่เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและอุตสาหกรรมการบิน
แบบครบวงจร ประกอบด้วยการขนส่งทางอากาศ (Air Cargo)   การบริการภาคพ้ืน/บนอากาศยาน (Ground 
Service & Inflight Service) การจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)  วิศวกรการบิน/ช่างบ ารุง
อากาศยาน ผู้ควบคุมอากาศยาน 

4. ด้านการพัฒนาสังคม หมายถึง ผลงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ หรือมีส่วนช่วยในการพัฒนา 
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สังคมตามบริบทของสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นความปรองดอง ลดความเหลื่อมล้ า การอยู่รวมกันในสังคม
หลากหลายวัฒนธรรม ประกอบด้วย ชุมชนสังคมเข้มแข็ง สังคมสูงอายุ(Aging Society)  และ 

5. ด้านผลผลิตทางวัฒนธรรม (Cultural Product) หมายถึงผลงานที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ใน 
ด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว โดยการน าวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย ความเป็นไทย (Thainess) วิถีขึวิ
ตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นอกจากนีค้ณะท างานได้วิเคราะห์ศักภาพของคณะวิชาในการด าเนินการกับความน่าสนใจของตลาด โดยใช้
ตาราง GE Nine Cell Matrix พบว่าทุกคณะวิชามีศักยภาพในการด าเนิน การและอยูในความน่าสนใจของตลาด อีก
ทั้งไม่มีคณะวิชาใดตกอยู่ในพื้นท่ีเฝ้าระวัง ตามแผนภาพด้านล่าง 
 

 
 

 


