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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 วิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาดำเนินการ

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ แผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการจากแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฎิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ วิทยาลัยนานาชาติ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์ที่สอดคล้องของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามแผนที่กำหนด  

ตามยุทธศาสตร์ ที่  1.พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทั คคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด

ระดับความเชื่อมั่นของบุคคากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ระดับความ

เชื่อมั่น  ร้อยละ 100  ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย รวมถึงผลผลิตและตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ ของสำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( กพร.) และได้กำหนด จัดทำ

โครงการอบรมให้ความรู้ แนวทางการเบิกจ่ายทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากร 

วิทยาลัยนานาชาติ การติดตามผลการดำเนินการ การนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสาน

ความร่วมมือ ในการจัดทำจัดทำโครงการอบรมให้ความรู ้แนวทางการเบิกจ่ายทางการเงินและการจัดซื้อ

จัดจ้างให้กับบุคลากร ให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามพันธกิจของวิทยาลัย

นานาชาติในทุกๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือการบริหารจัดการให้มีความถูกต้อง โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้แผนปฎิบัติการด้าน

การจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากความจำเป็นของทรัพยากรด้านต่างๆ การพัฒนาและปรับปรุงใน

อนาคต การจัดซื้อจัดจ้างมีการวางแผนกำกับ และดูแลที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

ต่อองค์กรต่อไป  
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพันธกิจในการพัฒนางานวิจัยโดยมุ่งเน้น

ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อเป็นองค์กรระดับสากล สามารถแข่งขันได้ใน

สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง

และก้าวสู่สากล มุ่งความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติได้ 

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและการถ่ายทอดสู่การพัฒนาสังคม 
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1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.3 โครงสร้างวทิยาลัยนานาชาติ  
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

    1.4.1 แผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562 มีการกำหนดตัวชี้วัดไว้ 1 ตัวชี้วัด โดยมีผลการ
ดำเนินงานดังนี้ 

 
 

       

 

       จากแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไดด้ำเนินการตั้งงบประมาณตาม
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป้าประสงค์ของแผน วิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมภิบาล ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน ระดับความเชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัยผลการดำเนินงาน ระดับความเชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100 จึงทำให้ผลการดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุท่ีตั้งไว้   
1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป  

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ยกระดับจากโครงการจัดการศึกษาภาค
ภาษาอังกฤษที่ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ภายใต้แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใน
การเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของประชากร ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเข้ามามี
บทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพ่ือการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้าน
การศึกษาของประเทศ โดยมีนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ที่ทันสมัย มีความรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น เพ่ือให้บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติสามารถเป็นกำลังสำคัญของสังคมยุค Knowledge-
based และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 หรือ"ประเทศไทย 4.0" ที่เป็น Value-based Economyได้
อย่างมีคุณภาพ 

 ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม ด้วยเหตุผลจากจำนวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น และความต้องการพ้ืนที่ในการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้ระบบการเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ ยัง
จัดให้มีกิจกรรมเสริมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เช่นการศึกษาดูงานหน่วยงานตามความ
ร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา กิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพร่วมกับ
หน่วยงานตามความร่วมมือ  

 ในอนาคตวิทยาลัยนานาชาติ มีแผนในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ืออำนวยต่อ
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย การจัดบุคลากรทางสายวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพมาให้ความรู้ การเสริมภาษาท่ีสามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ การจัดตั้งศูนย์ Startup สำหรับ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการเนินงาน 
ระดับความเชื่อมั่นของบุคคากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ100 บรรลุ 
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กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น เพ่ือให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชน สังคม 
ศิษย์เก่า การจัดตั้งศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางอาชีพ โดยทุกกระบวนการ 
เน้นการพัฒนาทักษะ เสริมความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ตามเป้าประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

 

    1.5.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยนานาชาติแม่แบบที่ดขีองสังคม (Smart Archetype International College)  
 

 1.5.3 พันธกิจ (Mission) 

ผลติบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปและ วัฒนธรรม 

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

and conserve art and cultures  

 

1.5.4 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล  

2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม อาเซียนและนานาชาติ       

 3) อนุรักษ์ พัฒนาและถ่ายทอดศลิปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน 

6) เป็นวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 

      1.5.5 เสาหลัก (Pillar) 

1.1 1. ทุนความรู้ 

1.2 2. คุณธรรม 

1.3 3. เครือข่าย 

1.4 4. ความเป็นมืออาชีพ 

1.5 5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
 

1.5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

     ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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  1.5.7  อัตลักษณ์ (Identity) 

   เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มจีิตสาธารณะ 

 
 1.5.8  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

นิยามคำสำคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้น ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

         เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้ ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 1.5.9   ค่านิยมหลัก (Core Values) 

S : Strong Leadership  ภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง 

S : Service Mind  ใจบริการ 

R : Responsibility  ความรับผิดชอบ 

U : Unity   ความสามัคคี  

I  : Intelligence   ฉลาดคิดและเรียนรู้ 

C : Creativity   ความคิดสรา้งสรรค ์

    1.5.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

            ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  (Raise the University’s 

potential to become sustainable specialist) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to Link 

Local to Network) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ(Elevate the level of international recognition) 
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1.5.11 นโยบายการพัฒนาวิทยาลัย 

    วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มุ่งเน้น

ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อเป็นองค์กรระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในสภาพ 

แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและ 

ก้าวสู่สากล ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยนานาชาติจึงกำหนดนโยบายการพัฒนา ที่สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

       1. นโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาและปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีความ

คล่องตัวโดยยึดหลักธรรมภิบาล โดยใช้การบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) 

เพื่อให้วิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผาสุกให้กับ

บุคลากรทั้งองค์กร 

       2. นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน วิทยาลัยนานาชาติมุ่งสร้างเครือข่ายที่ดีกับ

นักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน  ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการประกอบวิชาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้กับนักศึกษาและศษิย์เก่า รวมทั้งการพัฒนาชุมชน 

       3. นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ 

มีความเป็นผู้นำในวิชาชีพ มีทักษะ และมีคุณภาพในระดับสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้

นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในอาเซียนและสากล (คุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องผ่านการ

สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 500 TOEIC 600 และมีความรู้ความสามารถ

ด้านวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ระดับสูง) 

       4. นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสร้างความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการ

แข่งขันในระดับชาติ อาเซียนและนานาชาติ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการ

ถ่ายทอดสู่การพัฒนาสังคม 

       5. นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งสร้างความพร้อมใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้

เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 

       6. นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และศลิปวัฒนธรรม มุ่งสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

และศลิปวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่สำคัญที่จะทำให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีความ

โดดเด่น บัณฑติมคีุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่วทิยาลัย/มหาวิทยาลัยต้องการ  

       7. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ มุ่งเน้นการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบูรณา

การการประกันคุณภาพให้อยู่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย 
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  1.5.12 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ

แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครอืข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : วิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี

กับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : วิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

1.5.13 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์

หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์คือ  

1.จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

2.จำนวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

3. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจำปี  

4.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนนิการตามเกณฑ์ QS  

5.จำนวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์  

6.ระดับความเช่ือม่ันและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

7.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  

8.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

9.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานตรงสาขาวิชา  

10.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดำเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย  

11.ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้

ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูเ้พื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

ตัวชีว้ัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์คือ  

1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย  

2.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจำและนักวิจัย  

3.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ  

4.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ  

5.จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์  (กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ)  

6.จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

7.จำนวนฐานความรู/้องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ  

8.ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือ

ผูน้ำชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด  

9.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย  (กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ) 

10.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก

คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อใหม้ีส่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์คือ  

1.ร้อยละของเครือข่ายที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

2.จำนวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
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3.ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มตี่อการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

4.ร้อยละของขอ้ตกลงความร่วมมอืที่ดำเนินการสำเร็จตามที่กำหนด 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์คือ  

1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking (เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย)  

2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่

ได้รับรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย  

3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรอืนานาชาติ  

4.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

5.ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด 

 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 นโยบายของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
      วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์นครปฐม เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพ่ือเป็นองค์กรระดับสากล สามารถแข่งขันได้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการเปิดประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและ
ก้าวสู่สากล ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยนานาชาติจึงกำหนดนโยบายการพัฒนา ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

        2.1.1) นโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัย 
 มุ่งเน้นพัฒนา และปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโดยยึดหลักธรรมภิบาล  โดยใช้การ
บริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้วิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและความผาสุกให้กับบุคลากรทั้งองค์กร 
       2.1.2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน 
 วิทยาลัยนานาชาติมุ่งสร้างความเครือข่ายที่ดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน  ตลอดจนเสริมสร้าง
ทักษะการประกอบวิชาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งการพัฒนาชุมชน 
 

       2.1.3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 พัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ มีความเป็นผู้นำในวิชาชีพ  มีทักษะ และมี
คุณภาพในระดับสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในอาเซียนและสากล 
(คุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 
500 หรือ TOEIC 600) โดยมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นอย่างดี 
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     2.1.4) นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
         มุ่งความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติได้ โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการถ่ายทอดสู่การพัฒนาสังคม 
     2.1.5) นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
         มุ่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ให้เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
 

     2.1.6) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม 
         มุ่งสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่สำคัญที่
จะทำให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีความโดดเด่น บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ี
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยต้องการ  
 

      2.1.7) นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 
         มุ่งเน้นการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบูรณาการการประกันคุณภาพให้อยู่ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.2.1 เพ่ือใหก้ารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัยนานาชาติ 
   2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
         2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 
         2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

    2.4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดทำแผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2.4.1.1 รวบรวมรายชื่อที่จะจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
   2.4.1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดทำแผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบันทึก 

ข้อความเพ่ือส่งคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาลงนามทางระบบ e-office 
             2.4.1.3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯให้กับคณะกรรมการทุกท่าน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรม
มาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ100 
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             2.4.1.4 เชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทบทวน/จัดทำแผนการดำเนินงานแผนปฎิบัติ
การด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางระบบ e - office 
         2.4.2 การจัดทำจัดทำแผนการดำเนินงานแผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2.4.2.1 ศึกษาแนวนโยบายการ/รับทราบนโยบายจากผู้บริหาร พร้อมศึกษาข้อมูลการจัดทำแผน 
 2.4.2.2 ประสานข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผน 
 2.4.2.3 จัดทำ (ร่าง) แผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

              2.4.2.4 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมตรวจสอบ พิจารณาแผนการดำเนินงานแผนปฎิบัติการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณา 
              2.4.2.5 ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานการแผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และมอบหมายปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม 
              2.4.2.6 ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผนการดำเนินงานแผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาลงนามอนุมัติแผน 
              2.4.2.7 จัดส่งแผนการดำเนินงานแผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและใช้เป็นแนวทางการในดำเนินงานของระดับหน่วยงาน 

 2.4.3 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานแผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.4.3.1 จัดทำปฏิทินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน  
 2.4.3.2 จัดทำแบบฟอร์มการรายงานผล และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา  
 2.4.3.3 จัดทำบันทึกข้อความติดตามผ่านระบบ E-office ตามรอบการติดตาม เช่น 3 หรือ 6  

เดือนเป็นต้น 
2.4.3.4 จัดส่งแบบฟอร์มการรายงานผลให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง ดำเนินการรายงานผล 
2.4.3.5 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามรอบการติดตาม พร้อมรายงานผู้บริหารทราบผ่านระบบ 
 E-office 

     2.4.4 การประเมินผลความสำเร็จตามวัถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานแผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.4.4.1 ออกแบบประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 
2.4.4.2 ประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตาม 

ปีงบประมาณ 
2.4.4.3 วิเคราะห์ผลความสำเร็จและรายงานผลให้กับผู้บริหารหรือมหาวิทยาลัยทราบ 
2.4.4.4 จัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงแผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีถัดไป 

       
ข้อเสนอแนะจาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านจัดซื้อจัดจ้าง  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 จากการวิเคราะห์
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ดังนี้ 
      1.จัดโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการเบิกจ่ายทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ บุคลากร 
วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อจะแจ้งให้ทราบถึง กฏระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามกฏระเบียบ 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
       2.ต้องดำเนินการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด และติดตามการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัด
จ้าง ของบุคลากร ให้ถูกต้องตามกฏระเบียบ 
 
 
 



 

14 | P a g e  
 

2.5 แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

กิจกรรมที่ 1:  ด้านการให้ความรู้กับบุคลากร 

1 โครงการอบรมให้ความรู้

แนวทางการจัดซื้อจัด

จา้งใหก้ับบุคลากร 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้

แนวทางการเบิกจ่าย

ทางการเงินและการ

จัดซื้อจัดจ้างให้กับ

บุคลากร วิทยาลัย

นานาชาติ 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้

แนวทางการเบิกจ่าย

ทางการเงินและการ

จัดซื้อจัดจ้างให้กับ

บุคลากร วิทยาลัย

นานาชาติ 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้

แนวทางการเบิกจ่าย

ทางการเงินและการ

จัดซื้อจัดจ้างให้กับ

บุคลากร วิทยาลัย

นานาชาติ 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้

แนวทางการเบิกจ่าย

ทางการเงินและการ

จัดซื้อจัดจ้างให้กับ

บุคลากร วิทยาลัย

นานาชาติ 

 

จันทนา อนุลีจันทร์ 

 
 

 
 

2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน 
 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและ 
สิ่งก่อสร้าง 

ลักษณะงาน (/)  วิธีการ (/) 

ออกแบบหรือ 
กำหนด 

คุณลักษณะ 
เฉพาะแล้ว 

แผนปฏิบัติการ แผนการจา่ยเงิน หมายเหต ุ

งาน/ 
โครงการ 

รายการ 

 
 

จำนวน 
(หน่วยนับ) 

งานต่อ 
เนื่องที่
ผูกพัน

งบประมา
ณปีต่อไป 

งานทีเ่สร็จ
ภายใน
ปี2564 

จัด 
ซ้ือ 

จัด 
จ้าง 

ประกวด 
ราคา 

(e-bidding) 

วิธ ี
อื่นๆ 

ระบุช่อง
หมายเหต ุ

ม ี
(/) 

ไม่มี 
(/) 

ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 (เดอืน/ปี) 

คาดว่า 
จะลงนาม 
ในสัญญา 
(เดอืน/ปี) 

คาดว่า 
จะม ี

การส่งมอบ 
ปี2564 

(เดอืน/ปี) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

อนุมตัิในป2ี564 
(บาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

หรือเงนิ 
สมทบ 
(บาท) 

 

1. 

ผลผลิต
ผู้สำเร็จ

การศกึษา
ด้าน

สังคมศาส
ตร ์

งานปรับปรุงห้องสนัทนาการโครงการ
ปรับปรุงห้องสันทนาการ เพือ่
การศกึษา Co-working Space 

1  - √  - √ √  - √  - ไตรมาส 1 ไตรมาส 1  - 8,000,000  -  
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
         การนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือ ในการจัดทำโครงการอบรมใหค้วามรู้

แนวทางการเบิกจ่ายทางการเงินและการจัดซือ้จัดจ้างให้กับบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ 

ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติที่
กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภาย ในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการ
เบิกจ่ายทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการ
บริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อย่างเป็นระบบ  
3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ
อบรมให้ความรู้แนวทางการเบิกจ่ายทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ   ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านการจัดซื้อจดัจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการเบิกจ่าย

ทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ  ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการเบิกจ่ายทางการ
เงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ   ของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 
             การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของ วิทยาลัยนานาชาติ
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
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แนวทางการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ความรู้กับผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทำการวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทำแผนปฎิบัติการดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


