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บริบทของวิทยาลัยนานาชาติ 

ช่ือหนวยงาน 

 วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ท่ีตั้ง 

 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม ต.คลองโยง  

          อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม  

ติดตอ  

 โทรศัพท 034 964 946  โทรสาร 034 964 945  เว็ปไซต www.ssruic.ssru.ac.th 

ประวัติความเปนมาโดยสังเขป  

 จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาของประเทศเพ่ือนบาน 

(นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา 2544) เปนตนมา รัฐบาลจึงสงเสริมและพัฒนาการศึกษายกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใน

สถาบันการศึกษานานาชาติซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีชาวตางชาติไดเขามาศึกษา หรือผูท่ีเขามาทํางานอยูในประเทศ

ไทย อาทิ นักศึกษา คณาจารยและผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนชาวตางชาติ เพราะบุคคลเหลานี้จะเปนสื่อกลางท่ี

ดีในการเผยแพรการจัดการศึกษาของไทยใหเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติมากข้ึน 

 การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาดานตางๆตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาและหลักสูตรการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของประชากรใหมีรูเทาทันและเปน

สวนหนึ่งของประชากรโลก (Global Citizens) ซ่ึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเขามามี

บทบาทอยางมาก ในการจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูโดยใชสื่อท่ีเปนสากล เชน ภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมในการแขงขันไดระดับนานาชาติ  

จากเหตุขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงได

สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใหเหมาะสม และสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางวิชาการท่ีทันสมัยและความรู

ภาคปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหสามารถเปนกําลังสําคัญของสังคมยุค 

Knowledge-based จึงไดจัดตั้งโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ข้ึนในปการศึกษา 2547 

และปรับเปนหนวยงานในกํากับโดยตั้งเปนวิทยาลัยนานาชาติ จัดการเรียนการสอน ณ อาคารศรีจุฑาภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร แตเนื่องจากจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยฯ 

จึงมีนโยบายในการขยายพ้ืนท่ีการศึกษา โดยในปการศึกษา 2558 ไดขยายพ้ืนท่ีการจัดการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มายังอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศูนยการศึกษาจังหวัด

http://www.ssruic.ssru.ac.th/
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นครปฐม ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย ในปการศึกษา 2558 ไดเปดการเรียนการ

สอน ในสาขาวิชาดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี  

1) สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

2) สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 

3) สาขาวิชาการโรงแรม 

4) สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ 

 

ระดับปริญญาโท  

1) สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  

  แตอยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางแขงขันกันมากข้ึน ดังนั้น

วิทยาลัยนานาชาติ จึงตองพัฒนาดานการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูระดับนานาชาติ โดยการสรางเครือขาย

ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

รวมถึงการจัดทําความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการ และงานวิจัยรวมกัน เพ่ือกาวใหทันโลกและสามารถ

ผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงคไดอยางมีคุณภาพ และมีศักยภาพตรงตามตลาดอุตสาหกรรมการบริการในอนาคต  

 

2. วิสัยทัศน (Vision) 

      วิทยาลัยชั้นนําในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงในระดับสากล 

      Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace 

3. พันธกิจ (Mission) 

      ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     To educate people, conduct research, provide academic services to communities and to 

promote and conserve art and cultures  

4. ภารกิจหลัก (Key result area) 

          1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับสากล มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง (ตองแสดงใหเห็นถึงความสามารถใน

การเปนผูนําในวิชาชีพ) ท่ีตรงกับความตองการดานแรงงานของชุมชน สามารถแขงขันและดํารงตนอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข  

       2. บริการทางวิชาการ อบรมวิชาชีพและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน สังคม อาเซียนและนานาชาติ

อยางมีคุณภาพ 

       3. อนุรักษ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 
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       4. วิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการเรียนการสอนและการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนา

ภูมิปญญาไทยสูอาเซียนและสากล  

5. เสาหลัก (Pillar) 

      ทรงปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม 

Wisdom, Alignment, Social Leadership 

6. วัฒนธรรมองคกร (Culture) 

      มีความดีงามและปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย  มีความรักใครปรองดอง ใหเกียรติและเคารพผูอาวุโส  

7. อัตลักษณ (Identity) 

      เปนผูนําดานการปฏิบัติ ถนัดวิชาการ สื่อสารภาษาอังกฤษสูสากล พัฒนาคนใหมีคุณธรรม 

      เปนผูนําดานการปฏิบัติและถนัดวิชาการ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถดานวิชาการ หรือมี

ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ และมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน มีความเปนผูนํา และทํางานเปนทีม สามารถ

นําหลักวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ นํามาประยุกต ใชในการปฏิบัติงาน ดวยความชํานาญ มีความรู 

คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองใหเปนนักปฏิบัติมืออาชีพ  

      ส่ือสารภาษาอังกฤษสูสากล หมายถึง บัณฑิตสามารถใชภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู การถายทอดความรู 

ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ และการนําไปใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช

ภาษาอังกฤษ เพ่ือการวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหขอมูล และการประเมินคาขอมูลอยางมีวิจารณญาณ 

      พัฒนาคนใหมีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจิต

สาธารณะในการสรางประโยชนเพ่ือสังคมและประเทศชาติตลอดจนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ตนเอง  

8. เอกลักษณ (Uniqueness) 

“เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล” 

     เนนความเปนวัง หมายถึง เปนหนวยงานท่ีสืบสานความเปนวังสวนสุนันทา มีการอนุรักษ ทํานุบํารุง และ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมดานตาง ๆ  

     เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล  หมายถึง เปนหนวยงานท่ีมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแขงไดระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรูของผูรับบริการไดอยางท่ัวถึง

และมีประสิทธิภาพ 
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9. คานิยมหลัก (Core Values) 

S:  Strong Leadership   มีภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง 

S:  Service     มีใจบริการ 

       R:  Respect    มีความเคารพ ยกยอง  

U:  Unity    มีความสามัคคี รวมใจ 

I:   Integrity    มีความซ่ือสัตย 

C:  Creativity    มีความคิดสรางสรรค 

10. นโยบายการพัฒนาวิทยาลัย 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยนครปฐม เปนหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ 

มุงเนนใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ือเปนองคกรระดับสากล สามารถแขงขันไดใน

สภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และการเปดประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความม่ันคงและกาว

สูสากล ผูบริหารสูงสุดของวิทยาลัยนานาชาติจึงกําหนดนโยบายการพัฒนา ท่ีสอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนา

ของมหาวิทยาลัย ไวดังนี้ 

      1) นโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัย 

 มุงเนนพัฒนา และปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัวโดยยึดหลักธรรมภิบาล  โดยใชการ

บริหารจัดการตามเกณฑบริหารจัดการองคกร เพ่ือใหวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมท้ังสรางแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานและความผาสุกใหกับบุคลากรท้ังองคกร 

      2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา และชุมชน 

 วิทยาลัยนานาชาติมุงสรางความเครือขายท่ีดีกับนักศึกษา ศิษยเกาและชุมชน  ตลอดจนเสริมสราง

ทักษะการประกอบวิชาชีพ การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับนักศึกษาและศิษยเกา รวมท้ังการพัฒนาชุมชน 

      3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 พัฒนานักศึกษาใหมีความโดดเดนทางดานภาษาอังกฤษ มีความเปนผูนําในวิชาชีพ  มีทักษะ และมี

คุณภาพในระดับสากลควบคูกับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแขงขันไดในอาเซียนและสากล 

(คุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตองผานการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 

500 หรือ TOEIC 600) โดยมีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพเปนอยางดี 

      4) นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

มุงความเปนเลิศและมีศักยภาพในการแขงขันในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติได โดยสงเสริมและ

สนับสนุนการทําวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนตอการเรียนการสอนและการถายทอดสูการพัฒนาสังคม 
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      5) นโยบายการพัฒนาการสรางความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 

มุงสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนท้ังดานการบริหารจัดการ การพัฒนาอาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา ใหเตรียมพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีความสุข 

      6) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ อัตลักษณ และศิลปวัฒนธรรม 

มุงสรางเอกลักษณ อัตลักษณ และศิลปวัฒนธรรม ใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานท่ีสําคัญท่ีจะทําให

นักศึกษาของวิทยาลัยมีความโดดเดน บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีตรงตามอัตลักษณ และเอกลักษณท่ีวิทยาลัย/

มหาวิทยาลัยตองการ  

      7) นโยบายดานการประกันคุณภาพ 

มุงเนนการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการประกันคุณภาพใหอยูในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหสอดคลองกับตัวชี้วัดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

11. เปาหมายการพัฒนาวิทยาลัย 

1) “มีคุณภาพชีวิตดีและมีความผาสุก” พัฒนาใหเปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง มีการบริหารจัดการตามเกณฑบริหารจัดการองคกร (EdPEx) มีการสรรหา รักษาและพัฒนา

บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน สราง ปรับปรุงอาคารสถานท่ี (ศูนยศาลายา) และสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี

ความผาสุก 

       2) “สามารถพ่ึงพาตนเองได” วิทยาลัยนานาชาติมุงบูรณาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและ

การวิจัย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพท้ังดานวิชาการและเชิงพาณิชย และตอยอดองคความรูสูการสราง

นวัตกรรมเพ่ือการบริการวิชาการแกสังคม และพัฒนาศักยภาพของคณะ (อาจารย บุคลากร ทรัพยากรและ

ทรัพยสินท่ีศูนยศาลายา) ใหมีความโดดเดน เพ่ือการบริการทางวิชาการตามความตองการของศิษยเกา ชุมชน 

และสังคม รวมท้ังสรางและใชประโยชนเครือขายในการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือสรางภาพลักษณขององคกร 

การหาลูกคา และการหารายไดเพ่ิมใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 

       3) “บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ” วิทยาลัยนานาชาติมุงพัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัย และพัฒนากระบวนการ

ผลิต เพ่ือความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต มีภาวะความเปนผูนําทางดานภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะ มี

คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ มีทักษะเฉพาะตัว มีความพรอมในการประกอบวิชาชีพ และ

สามารถดํารงตนอยูในสังคมท่ีมีสภาวะการแขงขันสูงได  

       4) “เปนชุมชนวิชาการ” วิทยาลัยนานาชาติมุงพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติใหเปนชุมชนวิชาการ โดย

สรางพรอมของอาคารสถานท่ี บุคลากร หลักสูตร และมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ

บริการวิชาการแกสังคม และสามารถแขงขันไดท้ังในทองถ่ิน ระดับชาติ อาเซียนและนานาชาติ  
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12. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

        ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

        ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางองคความรูและบริการวิชาการแกสังคม 

        ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเครือขายกับองคกรภายนอกท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

        ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางภาพลักษณขององคกร และสงเสริมการประชาสัมพันธ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยกระดับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานกาวไกลสูอาเซียนและสากล 

 

โครงสรางวิทยาลัยนานาชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการอํานวยการ  

ประจําวทิยาลัยนานาชาต ิ

คณบดวีทิยาลัยนานาชาติ 

คณะกรรมการบรหิาร 

วทิยาลัยนานาชาต ิ 

อธกิารบด ี
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โครงสรางการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ 
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โครงสรางสํานักงานวิทยาลัยนานาชาติ 

 



 

9 | P a g e  

 

 

โครงสรางงานผลิตผลงานวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานผลิตผลงานวิจัย 

งานท่ี 1/1 

   งานจัดโครงการพัฒนา

นักวิจัย 
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งานจัดโครงการพัฒนานักวิจัย 
     มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. จัดทําแผนงานโครงการพัฒนานักวิจัย 

2. เขียนโครงการพัฒนานักวิจัย 

3. จัดทําบันทึกขอความ/ สแกนเอกสาร/ เสนอคณบดี ลงนาม ผานระบบ E-Office  

4. จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

5. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

6. ดําเนินการจัดทําโครงการฯ 

7. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ นําเสนอผูบริหารและสวนงานท่ีเกี่ยวของ 
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ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําแผนงานโครงการพัฒนานักวิจัย 

 ดําเนินการจัดทํารางแผนงานการดําเนินโครงการเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงาน โดยกําหนดข้ันตอน

การปฏิบัติเปนรายกิจกรรมยอย (ตามเอกสารแนบท่ี 1) ประกอบดวย ข้ันตอนการประชาสัมพันธ เพ่ือสํารวจ

ความตองการของชุมชน ข้ันตอนการจัดเตรียมกอนการดําเนินงาน ติดตอประสานงานดานสถานท่ี วิทยากร 

จัดทําบัญชีรายชื่อผูเขารวมการอบรม ข้ันตอนการดําเนินงาน จัดทําโครงการฯควบคุมดูแลความเรียบรอย

ระหวางการดําเนินงาน และข้ันตอนการสรุปผลหลังจากดําเนินโครงการฯ 

นําเสนอตอคณะผูบริหาร เพ่ือรับคําแนะนําและปรับแกไขแผนงานตามขอเสนอ และจัดพิมพ

โครงการฯ 

  

(เอกสารแนบท่ี 1 การจัดทําแผนงานโครงการฯ) 

กิจกรรมของโครงการฯ 

(อธิบายตามรายกิจกรรมยอย) 

รายละเอียดการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน 

ข้ันท่ี  1 ประชาสัมพันธ 1. สํารวจความตองการการเขารวมโครงการฯ วัน......./เดือน........./ป....... 

ข้ันท่ี  2 จัดเตรียมกําหนดการ 2. ติดตอประสานงานสถานท่ี คณะติดตอ

วิทยากร และเตรียมความพรอมในการดําเนิน

กิจกรรม 

วัน......./เดือน........./ป....... 

ข้ันท่ี  3 จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ  

การเรียนรู 

3. จัดโครงการฯเพ่ือสรางความรูความเขาใจใน

การผลิตผลงานวิจัยท่ีมีมาตรฐาน และสามารถ

นําไปใชไดจริง 

วัน......./เดือน........./ป....... 

ข้ันท่ี 4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 4. ทบทวนผลลัพธการเรียนรูจากการจัด

กิจกรรม 
วัน......./เดือน........./ป....... 

ข้ันท่ี 5 ติดตามความกาวหนาและ

รายงานผล 

5. นําผลการติดตามมาประกอบการวาง

แผนการจัดกิจกรรมท่ี 
วัน......./เดือน........./ป....... 
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ข้ันตอนท่ี 2 เขียนโครงการพัฒนานักวิจัย 

 จัดทําโครงการฯใสรายละเอียดตามแบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการและกิจกรรม ระบุในแตละ

หัวขออยางชัดเจน (ตามเอกสารแนบท่ี 2) โดยมีหัวขอ ดังตอไปนี้ 

 1. ชื่อโครงการ 

 2. ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) 

 3. สถานภาพของโครงการ แบงเปน โครงการใหม, โครงการปกติ, และโครงการตอเนื่อง 

 4. ผูรับผิดชอบโครงการ ระบุ หัวหนาโครงการ และคณะผูดําเนินโครงการ 

 5. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  โดยแบงออกเปนขอยอยดังนี้ 

   5.1 กรอกขอมูลดานยุทธศาสตร 

    5.2 ระบุองคประกอบการประกันคุณภาพใหชัดเจน 

    5.3 ลักษณะโครงการจัดอยูในประเภท เลือกประเภทของโครงการใหตอบสนองกับการดําเนินงาน 

    5.4 องคความรูท่ีเกิดจากโครงการและกิจกรรม ระบุองคความรูท่ีเปน รูปธรรม และนามธรรม 

    5.5 มีการสํารวจความตองการของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน  

หรือหนวยงานวิชาชีพ 

   5.6 การบูรณาการโครงการและกิจกรรมกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและการเรียนการสอน 

 6. หลักการและเหตุผลในการจัดโครงการฯ 

 7. วัตถุประสงค ของการดําเนินโครงการฯ 

 8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ ท้ังเชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา 

 9. กลุมเปาหาย/ผูเขารวมโครงการ โดยระบุจํานวนใหชัดเจน 

 10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระบุวันเริ่มตน และวันสิ้นสุดโครงการ 

 11. พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

 12. แผนการดําเนินงาน ระบุข้ันตอนการดําเนินงาน และชวงเดือนท่ีปฏิบัติในแตละข้ันตอนใหชัดเจน 

 13. งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ และแหลงงบประมาณใหชัดเจน แบงแยกเปน 3 หมวด 

ไดแก คาตอบแทนวิทยากร, คาใชสอย และคาวัสดุ 

 14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 15. การประเมินผลโครงการ แบงเปน 3 หัวขอใหญ ไดแก ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย, 

ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย 

 16. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

* ท้ังนี้ตองกรอกรายละเอียดใหครบทุกหัวขอ 
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(เอกสารแนบท่ี 2 แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการและกิจกรรม) 
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ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําบันทึกขอความ/ สแกนเอกสาร/ เสนอลงนาม ผานระบบ E-Office 

       เขาใชระบบ E-Office ผาน http://eoffice.ssru.ac.th กรอกขอความในบันทึกขอความขออนุมัติ

โครงการฯ (ตามเอกสารแนบท่ี 3) โดยมีข้ันตอนการจัดทําบันทึกขอความ ดังนี้ 

 3.1 Log-In รหัสผานเพ่ือเขาใชระบบ E-Office กรอก ชื่อผูใช และ รหัสผาน เลือกเขาสูระบบ 

 
 

 3.2 เลือกหัวขอ สราง-สง 
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3.3 เลือกหัวขอ บันทึกขอความ (เนูดานซาย) 

 
 

 3.4 เลือกหัวขอ สรางเอกสาร “บันทึกขอความ (ไทย)” ใหม 
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3.5 กรอกขอมูลใหครบถวน (วันท่ี/ เรื่อง/ เรียน/ ขอความขออนุมัติ/ ระบุคําลงทาย) และ เลือก

บันทึกเอกสาร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุช่ือเร่ืองใหถูกตองและชัดเจน 

ตําแหนงผูรับเอกสาร 

ระบุขอความขออนมุัติโครงการฯ 

เลือกหรือระบุคําลงทาย 

เชน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ,  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห 
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 3.6 เลือกลงนามเอกสาร 

 
 

 3.7 เลือกผูรับเอกสารเอง 

 
 

     โดยระบุเสนทางการสงเอกสาร ดังนี้ 

 1) ฝายธุรการ   --- > ออกเลขท่ีสงเอกสาร 

 2) ฝายนโยบายและแผน  ---> รับทราบ/ใหความเห็น/เพ่ือโปรดดําเนินการและลงนาม 

 3) ฝายการเงิน   --- > รับทราบ/ใหความเห็น/เพ่ือโปรดดําเนินการและลงนาม 

 4) ฝายประกันคุณภาพ  --- > รับทราบ/ใหความเห็น/เพ่ือโปรดดําเนินการและลงนาม 

 5) หัวหนาสํานักงาน  --- > รับทราบ/ใหความเห็น/เพ่ือโปรดดําเนินการและลงนาม 

 6) คณบดี/ผูอํานวยการ  --- > อนุมัติ/อนุญาตงานและลงนาม 
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8. เลือก ลงนาม และสงเอกสารตามผูรับขางตน 
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(เอกสารแนบท่ี 3 ตัวอยางบันทึกขอความขออนุมัติโครงการฯ) 
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ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 สรุปรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการดําเนินงาน จากแผนงานโครงการฯ จัดทําคําสั่งฯ

โดยเขาระบบ E-Office จัดพิมพคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ โดยระบุชื่อโครงการ, เวลาและสถานท่ี พรอมท้ัง

ระบุชื่อหัวหนาโครงการ และคณะดําเนินงานใหชัดเจน (ตามเอกสารแนบท่ี 4) โดยมีข้ันตอนการจัดคําสั่ง

แตงตั้งฯ ดังนี้ 

 4.1 Log-In รหัสผานเพ่ือเขาใชระบบ E-Office กรอก ชื่อผูใช และ รหัสผาน เลือกเขาสูระบบ 

 
 

 4.2 เลือกหัวขอ สราง-สง 
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4.3 เลือกหัวขอ ใบคําสั่ง 

 
 

 4.4 เลือกหัวขอ สรางเอกสาร “ใบคําสั่ง” ใหม 
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 4.5 กรอกขอมูลใหครบถวน (เรื่อง/ ขอความคําสั่ง/ วันท่ี) และ เลือกบันทึกเอกสาร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุขอความคําส่ัง 

ระบุช่ือคําส่ัง 

เลือกวันท่ี เดือน ป ท่ีส่ัง 
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 4.6 เลือกหัวขอ สงไปลงนาม 

 
 

 4.7 เลือกหัวขอ เลือกผูรับเอกสารเอง 
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 4.8 เลือกผูตรวจเอกสาร (หัวหนาสํานักงาน), ผูลงนามเอกสาร (คณบดี/ผูอํานวยการ), ผูรับเอกสาร 

และ เลือกหัวขอ ปดหนาตาง ตามลําดับ 

 
 

 4.9 เลือกหัวขอ สงไปออกเลขและสงเอกสารตามผูรับขางตน 
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(เอกสารแนบท่ี 4 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน) 
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ข้ันตอนท่ี 5 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

 จัดทําเอกสารการประชุม และหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ระบุ วัน, เวลา และ

สถานท่ีใหชัดเจน พรอมท้ังหัวขอการประชุม (ตามเอกสารแนบท่ี 5) ระหวางการประชุมใหดําเนินการจด

บันทึกรายงานการประชุม เพ่ือนํามาจัดทําสรุปรายงานการประชุม (ตามเอกสารแนบท่ี 6) เสนอผูบริหารตอไป 

 

(เอกสารแนบท่ี 5 ตัวอยางหนังสือเชิญประชุม) 
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(เอกสารแนบท่ี 6 แบบฟอรมสรุปรายงานการประชุม) 
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ข้ันตอนท่ี 6 ดําเนินโครงการพัฒนานักวิจัย 

 ดําเนินการจัดอบรม โดยแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 

    6.1 กอนกําหนดจัดกิจกรรม (เตรียมการ)  

   เตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ อาทิเชน หนังสือเชิญวิทยากร (ตามเอกสารแนบท่ี 7), หนังสือเชิญเขา

รวมโครงการ, เอกสารประกอบการอบรม, ทะเบียนรายชื่อและใบลงเวลาการอบรม (ตามเอกสารท่ีแนบท่ี 8) 

   ติดตอฝายพัสดุกรอกแบบฟอรมขอยืมครุภัณฑ (ตามเอกสารแนบท่ี 9) เพ่ือใชดําเนินโครงการ 

ติดตอการขอใชสถานท่ีจัดอบรม พรอมท้ังจัดเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ 

 

(เอกสารแนบท่ี 7 ตัวอยางหนังสือเชิญวิทยากร) 
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(เอกสารแนบท่ี 8 แบบฟอรมใบลงเวลาการอบรม) 
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(เอกสารแนบท่ี 9 แบบฟอรมขอยืมครุภัณฑ) 
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   6.2 ระหวางการจัดกิจกรรม (ดําเนินงาน) 

   มีหนาท่ีดูแลการจัดกิจกรรม ตั้งแตการลงทะเบียน, แจกเอกสารประกอบการอบรม, การจดบันทึก

การอบรม รวมถึงดูแลอํานวยความสะดวกท้ังคณะวิทยากร และผูเขารวมอบรม    

   6.3 หลังกําหนดจัดกิจกรรม (เคลียรเอกสาร) 

   รวบรวมเอกสารทางการเงินตางๆ อาธิเชน ใบสําคัญรับเงินประเภทตางๆ, ใบเสร็จรับเงิน, หรือบิล

เงินสด (ตามเอกสารแนบท่ี 10) เพ่ือใชในการเบิกจายสงใหกับฝายการเงินดําเนินการตอไป 

 

(เอกสารแนบท่ี 10 ตัวอยางเอกสารทางการเงินตางๆ) 
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7. สรุปรายงานผลการดําเนนิโครงการเสนอผูบริหารและสวนงานท่ีเกี่ยวของ 

 จัดทําเลมสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ โดยใสรายละเอียดตามแบบฟอรมรายงานผลการ

ดําเนินโครงการฯ ระบุในแตละหัวขออยางชัดเจน แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 โครงการและคําขออนุมัติโครงการ ประกอบไปดวย บันทึกขอความขออนุมัติโครงการฯ 

และแบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการฯ (อางอิง ตามเอกสารแนบท่ี 2 และ 3) 

 สวนท่ี 2 สรุปการใชงบประมาณ โดยแบงเปน 3 หมวดหลัก ไดแก คาตอบแทนวิทยากร, คาใชสอย 

และคาวัสดุ 

 สวนท่ี 3 ประมวลภาพกิจกรรม 

 สวนท่ี 4 สรุปและประเมินผลโครงการฯ มีหัวขอดังตอไปนี้ (ตามเอกสารแนบท่ี 11) 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล ประกอบไปดวย 

   1.1 ชื่อ-นามสกุล 

   1.2 ตําแหนง 

   1.3 สังกัดหนวยงาน 

  ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินโครงการ 

   2.1 วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินโครงการ 

   2.2 ผูเขารวมโครงการ แบงเปน ผูบริหาร/อาจารย, เจาหนาท่ี, นักเรียน/นักศึกษา,  

     ศิษยเกา, อ่ืนๆ 

2.3 ผลท่ีไดรับจากการจัดโครงการครั้งนี้ 

  ตอนท่ี 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

   3.1 วัตถุประสงค บรรลุ/ไมบรรลุ 

   3.2 เปาหมาย บรรลุ/ไมบรรลุ 

   3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

   3.4 การเบิกจายงบประมาณ 

   3.5 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการฯ 

  ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ 

   4.1 ความตอเนื่องของโครงการจากปท่ีผานมา 

   4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินโครงการปตอไป 
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(เอกสารแนบท่ี 11 แบบฟอรมสรุปและประเมินผลโครงการฯ) 
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