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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและท่ีมำ 

 วิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีการบริหารราชการให้
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
วิทยาลัยนานาชาติจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัย และมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือการก ากับ ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีความคาดหวังว่าจะน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดท าขึ้นให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ช่วงที่ 1 (5 ปีแรก) ของแผนระยะ 15 
ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง ระบบ
และกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนวิทยาลัยนานาชาติมุ่งส ่ “การเป็นวิทยาลัยนานาชาติที่
เป็นแม่แบบที่ดีของสังคม”  ซึ่งการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะบังเกิดผลอย่างเป็นร ปธรรมได้นั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปส ่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม
และจริงจัง รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับการก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีพ.ศ. 2563 เป็นกิจกรรมส าคัญที่มุ่ง
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อม ลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ    เพ่ือเสนอให้ผ ้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ   ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพของวิทยาลัยนานาชาติจึงได้ก าหนด
แนวทางและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ปรับปรุง
วิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี และใช้ในการวางแผนในปีต่อไป  การติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจ าปีม ี

 
1.2 วัตถุประสงค ์

 (1) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ประเมินความส าเร็จตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (2) เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   (3) เพ่ือน าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี ไปใช้ในการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนานาชาติ 
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1.3 สำระส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มี

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือ  แบ่งสาระส าคัญใน
การประเมินผลงานเป็น  3  ส่วน  คือ 

(1) การติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการปฏิบัติราชการ ทุกเดือน  
(2) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรม ช่วง 6 และ 12 เดือน 
(3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ และข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารจัดการ 
ข้อม ลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ต้องมีความถ กต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และผ่าน

การพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนน าเสนอผ ้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ   เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ ต้อง
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรและนักศึกษาให้มากที่สุด 
 
1.4 ระบบและกลไกกำรติดตำมและประเมินผล 

ระบบการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี  2563 และน าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานวิทยาลัย โดยมีระบบการด าเนินการเป็นล าดับ ดังนี้ 

(1) แต่งตั้งผ ้ก ากับ และผ ้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(2) คณะกรรมการจัดท าแผนฯก าหนดแนวทางและกรอบประเมินผลการปฏิบัติการ และจัดท าค ่มือการ

ติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
(3) คณะกรรมการจัดท าแผนฯ พิจารณาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน 
(4) ผ ้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และประเมินตนเอง 
(5) ผ ้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติการทุกเดือน 
(6) คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติการ 
(7) สรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือพิจารณาให้

ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการด าเนินการ 
กลไกในการด าเนินงานที่ส าคัญ คือคณะกรรมการจัดท าแผนฯ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบทบาทหน้าที่ ในการก าหนดแนวทางและกรอบ
ประเมินผลการปฏิบัติการ  รับผิดชอบในการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งให้ค าแนะน า 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของผ ้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม ประกอบด้วย 

(1) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    ประธานกรรมการ 
(2) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ 
(3) รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ      กรรมการ 
(4) หัวหน้าสาขาวิชา      กรรมการ 
(5) หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการ 
(6) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  เลขานุการ   



3 
 

 
 

 ระบบและกลไกส าคัญที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานวิทยาลัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ 
ด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการของผ ้รับผิดชอบโครงการ  /กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านบริหาร ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  ด้านกิจการนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา และน าผลการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน รอบ 6 และ 12 เดือน เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ใช้ในการพิจารณาก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  

ระบบและกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนการปฏิบัติงาน คือ 
การเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติการในปีถัดไป และท าให้การจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการของ
ปีถัดไปครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 
 
1.5 กรอบกำรประเมิน 

 การประเมินผลแผนการปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นการประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการย่อยตามพันธกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย  4 
ด้าน ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตะทัคคะอย่างยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา  
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ และรายงานความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะท าให้ทราบผลส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการส ่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  การประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์จะแสดงถึงความส าเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ จึงได้ก าหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การ
ประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผลแผนการปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยนานาชาติ  เป็นการประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการย่อยตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน  คือ   

(1) แผนปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน   
(2) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  
(3) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
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(4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ก าหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
ขั้นตอนที่ 2 น าผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ 

กรณีตัวช ี้ว ัดทีก่ำหนดไว้เป็นค่า ร้อยละ 

ค่าร้อยละความส าเร ็จ =  ผลการด าเนินงานจร ิง  x 100 
  เป้าหมายตามแผน 
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บทที่ 2 

แผนยุทธศำสตร์วิทยำลัยนำนำชำติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ปรับปรุงปีพ.ศ. 2562  
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติกำรตำมภำรกิจด้ำนต่ำงๆ  

ของวิทยำลัยนำนำชำติ 
 

2.1 แผนยุทธศำสตร์วิทยำลัยนำนำชำติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ปรับปรุงปีพ.ศ. 2562  
     ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

         วิสัยทัศน์ (Vision) 
      วิทยาลัยชั้นน าในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพส งในระดับสากล  
     Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace 

      พันธกิจ (Mission) 
           ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

     ภำรกิจหลัก (Key result area) 
        1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง(ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ 
                        ในการเป็นผ ้น าในวิชาชีพ) ที่ตรงกับความต้องการด้านแรงงานของชุมชน สามารถแข่งขันและ 
                        ด ารงตนอย ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
        2. บริการทางวิชาการ อบรมวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนสังคม อาเซียนและ 
                        นานาชาติอย่างมีคุณภาพ 
        3. อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปและวัฒนธรรมไทยส ่สากล 
        4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความร ้และนวัตกรรมส ่การเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน 
                        พัฒนาภ มิปัญญาไทยส ่อาเซียนและสากล  

     เสำหลัก (Pillar) 
        ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

Wisdom, Alignment, Social Leadership 

วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
        มีความดีงามและปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย  มีความรักใคร่ปรองดอง ให้เกียรติและเคารพ 
                     ผ ้อาวุโส  
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   อัตลักษณ์ (Identity) 
        เป็นผ ้น าด้านการปฏิบัติ ถนัดวิชาการ สื่อสารภาษาอังกฤษส ่สากล พัฒนาคนให้มีคุณธรรม 

         เป็นผู้น ำด้ำนกำรปฏิบัติและถนัดวิชำกำร หมายถึง บัณฑิตที่มีความร ้ ความสามารถ 
ด้านวิชาการ หรือมีทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีความเป็น
ผ ้น าและท างานเป็นทีมสามารถน าหลักวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ น ามาประยุกต์ ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ด้วยความช านาญ มีความร ้ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ  

         สื่อสำรภำษำอังกฤษสู่สำกล หมายถึง บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนร ้ 
                     การถ่ายทอดความร ้ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์ และการน าไปใช้ในการ 
                     ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการวิเคราะห์ข้อม ล การสังเคราะห์ข้อม ล และ 
                     การประเมินค่าข้อม ลอย่างมีวิจารณญาณ 
         พัฒนำคนให้มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตเป็นผ ้มคีุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 

และมีจิตสาธารณะในการสร้างประโยชน์เพ่ือสังคมและประเทศชาติตลอดจนปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง  

   เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“เน้นความเป็นวัง ปล กฝังองค์ความร ้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดช  เป็นองค์กรแห่งการเรียนร ้ส ่สากล” 

      เน้นควำมเป็นวัง หมายถึง เป็นหน่วยงานที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา มีการอนุรักษ์ ท านุ 
 บ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  

      เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่สำกล  
     หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนร ้ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถแข่งได้ระดับชาติและ 
     ระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกร ปแบบ การเรียนร ้ของผ ้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี 
     ประสิทธิภาพ 

   ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
        S:  Strong Leadership   มีภาวะผ ้น าที่เข้มแข็ง 
       S:  Service     มีใจบริการ 
       R:  Respect    มีความเคารพ ยกย่อง  
        U:  Unity    มีความสามัคคี รวมใจ 
        I:   Integrity    มีความซื่อสัตย์ 
        C:  Creativity    มีความคิดสร้างสรรค์ 
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นโยบำยกำรพัฒนำวิทยำลัย 
         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศ นย์นครปฐม เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่า
คณะ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือเป็นองค์กรระดับสากล สามารถแข่งขันได้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการเปิดประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและก้าวส ่
สากล ผ ้บริหารส งสุดของวิทยาลัยนานาชาติจึงก าหนดนโยบายการพัฒนา ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 
        1. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัย 
               มุ่งเน้นพัฒนา และปฏิร ประบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโดยยึดหลักธรรมภิบาล  โดย 
                         ใช้การบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) เพ่ือให้วิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
                         ส งขึ้น รวมทั้งสร้างแรงจ งใจในการปฏิบัติงานและความผาสุกให้กับบุคลากรทั้งองค์กร 
        2. นโยบำยกำรพัฒนำนักศึกษำ ศิษย์เก่ำ และชุมชน 
               วิทยาลัยนานาชาติมุ่งสร้างความเครือข่ายที่ดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน  ตลอดจน 
                         เสริมสร้างทักษะการประกอบวิชาชีพ การเรียนร ้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า 
                         รวมทั้งการพัฒนาชุมชน 
        3. นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 

พัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ มีความเป็นผ ้น าในวิชาชีพ  มีทักษะ 
และมีคุณภาพในระดับสากลควบค ่กับคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้
ในอาเซียนและสากล (คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความร ้ด้าน
ภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 500 TOEIC 600 และมีความร ้ความสามารถด้าน
วิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากผ ้ใช้บัณฑิตอย ่ระดับส ง) 

        4. นโยบำยกำรพัฒนำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ 
มุ่งความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติได้ โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความร ้ใหม่ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการถ่ายทอดส ่การพัฒนา
สังคม 

        5. นโยบำยกำรพัฒนำกำรสร้ำงควำมพร้อมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
     มุ่งสร้างความพร้อมในการเข้าส ่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา 

   อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้เตรียมพร้อมในการเข้าส ่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง 
   มีความสุข 

        6. นโยบำยกำรพัฒนำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม 
มุ่งสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานที่ส าคัญ
ที่จะท าให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีความโดดเด่น บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ท่ีวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยต้องการ  
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        7. นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
      มุ่งเน้นการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบ รณาการการประกันคุณภาพให้อย ่ใน 
                         การปฏบิัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
                         มหาวิทยาลัย 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตะทัคคะอย่างยั่งยืน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

  ประสิทธิผล 1.1 วทิยาลัยเอตทัคคะ

ท่ีมีความย่ังยนืและ

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ

ประกันคุณภาพภายใน

ประจ าปี 

คะแนน 

เฉลี่ย 
≥  ≥         ≥4.20 ≥4.25 ≥4.35 ≥4.35 ≥   ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการ

บริหารจัดการด้วยระบบ 

คุณภาพ 

 โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา  

 1.1.2 ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีได้รับการยก

ยอ่งหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือ 

นานาชาติ (1) 

ร้อยละ -   0.20   0.ถ0   0.50   0.50 1.1.2.1สนับสนุนให้

นักศกึษาสง่ผลงาน ทาง

วชิาการ งานวจิัยและ

งานสร้างสรรค์เข้า

ประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ 

โครงการสนับสนุน

การสง่ผลงานของ

นักศกึษาเข้า

ประกวด (A) 

รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษาฯ 

 สาขาวิชา 

 

คุณภาพ

บริการ 

1.2 บัณฑิตมคีุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของ

วทิยาลัยเป็นท่ียอมรับ

ของผู้ใช้บัณฑิตและ 

สังคม และมีทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอกตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(2) 

ระดับ

คะแนน 

            ≥4.30  ≥4.30              ≥4.35  ≥4.35  ≥4.35 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูร

ณาการการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัย

อย่างมปีระสิทธิภาพ ใน

การสร้างทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 

 โครงการจดัการ

เรียนการสอน สวน

สุนันทา 4.0 

(SSRU4.00) 

  -กิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน

ด้านสังคมศาสตร์ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี (3) 

ร้อยละ            ≥88.00            ≥88.00 ≥91.00 ≥91.00 ≥91.00 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

 ประสิทธิภาพ 1.3 วทิยาลัยมกีาร 

บูรณาการ การจัดการ

เรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมและสนับสนุน

การสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์

สอดคล้องตามอัต

ลักษณข์อง

มหาวทิยาลัย 

1.3.1รัอยละของนักศกึษา

ท่ีได้รับการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

(startup) 

ร้อยละ - - ≥2.0

0 

≥2.0

0 

≥2.0

0 

1.3.1.1ส่งเสริมละพัฒนา 

มุง่ให้นักศกึษาได้รับการ

พัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจ

หรือผู้ประกอบการรุ่น

ใหม(่startup) 

โครงการสร้างและ

บ่มเพาะนักศกึษาให้ 

‘ออกตัว”(startup) 

เป็นเจ้าของกิจการ 

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัยฯ 

ศูนย ์stratup 

 1.3.2 คะแนนเฉลี่ย

ความพงึพอใจเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา 

คะแนน

เฉลี่ย 
≥4.25 ≥4.25 ≥4.45 ≥4.45 ≥4.45 1.3.2.1 ส่งเสริมและ

พัฒนานักศกึษาให้

เป็นไปตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาและมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี 

พงึประสงค์ 

 โครงการพัฒนา

นักศกึษาตาม

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์และอัต

ลักษณส์วนสุนันทา 

  

   1.3.3 ร้อยละของ

สาขาวิชาที่ส่งนักศกึษา

เข้าประกวด 

ร้อยละ - - ≥50.0

0 

≥50.0

0 

             ≥50.00 1.3.3.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้สาขาวิชา

บ่มเพาะและเสริม

ความรู้ ทักษะให้กับ

นักศกึษาในการสร้าง

ผลงานเข้าประกวด 

 โครงการป้ัน

นักศกึษาสูเ่วที

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

  

1.3.4 ร้อยละของ

ผลงาน วจิัยนักศึกษาที่

ผ่านการน าเสนอจาก

ร้อยละ - - ≥60.0

0 

≥60.0

0                                

             ≥60.00 1.3.4.1ส่งเสริมและ 

 สนับสนุนการน าเสนอ 

 ผลงานวจิัยของกศึกษา 

 โครงการน าเสนอ

ผลงานวจิัย (Mini-

conferrence) ของ
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

การจัด Mini-

Conference (4) 

 ในระดับนานาชาต ิ นักศกึษา (A) 2 

  1.3.5 จ านวนผลงาน 

วจิัยของนักศกึษาท่ีได้

น าเสนอในระดับ

นานาชาติ 

ผลงาน - - 2 2 2   โครงการพัฒนา

นักศกึษาสูก่ารวจิัย

ในระดับนานาชาต ิ

  

 1.4 หลักสูตรมี

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

ท้ังในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชา

เอตทัคคะท่ีมีคะแนน

ประเมินตัง้แต ่60 

คะแนนขึ้นไป 

คะแนน - - 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับ

คุณภาพของสาขาวิชา

เอตทัคคะให้สามารถ

แข่งขันในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

โครงการพัฒนา

สาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ (A) 3  

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 -ส านักงาน

คณบดี            

 -สาขาวิชา 

 1.4.2 ร้อยละของ

หลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่าน

ตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ 

สกอ. โดยไดค้ะแนนไม ่

ต่ ากว่าระดับ 3.01 (6) 

ร้อยละ ≥60.0

0 

≥70.0

0 

≥80.0

0 

≥80.0

0 

≥80.0

0 

1.4.2.1 พัฒนาหรอื

ปรับปรุงหลักสูตรของ

วทิยาลัยให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

 โครงการบริหาร

หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-ส านักงาน

คณบดี            

 -สาขาวิชา 

การพัฒนา

องคก์าร 

1.5 บุคลากรทุกระดับ

มคีวามรู้ ทักษะ

ทัศนคติในการ

1.5.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ ≥25.0

0 

≥25.0

0 

≥25.0

0 

≥25.0

0 

≥25.0

0 

1.5.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากร

ศกึษาตอ่และเพ่ิม

โครงการเพิ่ม

ต าแหนง่ทาง

วชิาการ(A)4 

คณบดี  -ส านักงาน

คณบดี            

 -สาขาวิชา 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

ปฏบัิตงิาน ตลอดจนมี

ความ ก้าวหนา้ในสาย

อาชีพ  

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่มวีุฒปิริญญา

เอก  

        โครงการศกึษาตอ่

ในระดับท่ีสูงขึ้น 

  

  1.5.3 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับการ

พัฒนา 

ร้อยละ - - ≥98.0

0 

≥98.0

0 

≥98.0

0 

1.6.3.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร

ท้ังสายวชิาการและสาย

สนับสนุนวชิาการให้

สามารถปฏบัิตงิานได้

อย่างมอือาชพี 

 โครงการพัฒนา

บุคลากรสู่มอือาชพี 

คณบดี   -ส านักงาน

คณบดี  

  1.5.4 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย(8) 

ร้อยละ ≥20.0

0 

≥25.0

0 

≥30.0

0 

≥30.0

0 

≥30.0

0 

1.8.5.1 พัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร 

 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน 

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 1.6 บุคลากรมีการ

ปฏบัิตงิานท่ีตอบสนอง

ตอ่ความต้องการของ

ผู้รับบริการ และทันต่อ

1.6.1 ร้อยละของ

กระบวนการปฏบัิตงิานท่ี

ได้รับการปรับปรุงและ

พัฒนา 

ร้อยละ - - ≥80.0

0 

≥80.0

0 

≥80.0

0 

1.6.1.1สร้างเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมของ

กระบวนการปฏบัิตงิาน

โครงการปรับปรุง

กระบวนการ

ปฏบัิตงิาน 

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน 

 

 -ส านักงาน

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

สถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง 

ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 1.7 มหาวทิยาลัยมี

การประยุกตใ์ชห้ลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการ

พัฒนาและเกิดธรร

มาภบิาล 

1.7.1 ระดับความเชื่อม่ัน

ของบุคลากรตอ่ระบบ

บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภบิาลของ

วทิยาลัย(9) 

ระดับ

ความ

เชื่อม่ัน 

≥4.51 ≥4.51 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75  1.7.1.1ปรับปรุงระบบ

กลไกการก ากับองคก์ร 

 โดยประยุกตใ์ชห้ลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและหลักธรรมา 

โครงการก ากับ

องคก์รท่ีด ี

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน 

 -ส านักงาน

คณบดี 

         ภบิาลในการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย

ให้มีความยืดหยุน่และ

คล่องตัว 

   

 1.8 มหาวทิยาลัยมี

อาคารสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวก

ท่ีรองรับการ

ด าเนนิการตามพันธ

กิจได้อยา่งครบถ้วน 

1.8.1ความพงึพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมี

ตอ่อาคารสถานท่ีและ 

สิ่งอ านวยความสะดวก

ของวิทยาลัย 

ระดับ

ความ 

พงึพอใจ 

 ≥4.01  ≥4.40  ≥4.55 ≥4.5

5 

 ≥4.55  1.8.1.1พัฒนาและปรับ 

ปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยต่อการเรียน 

รู้และการบริหารงาน 

โครงการปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

  

 -ส านักงาน

คณบดี 

1.8.1.2 พัฒนาและปรับ 

ปรุงอาคารหอ้งเรียน 

ห้องปฏบัิตกิารและภูมิ

ทัศน์ท่ีเป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดลอ้มให้พร้อม

 โครงการปรับปรุง 

 อาคารสถานท่ี 

 ภูมิทัศน์ท่ีเป็นมติร 

 ตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

 

 -ส านักงาน

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

ส าหรับหารจัดการเรียน

การสอนและภารกิจ

อื่นๆ 

 1.9 มหาวทิยาลัย

สามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์เพื่อใชใ้น

การปฏบัิตติาม

ภารกิจ 

1.9.1 ร้อยละของงบ

รายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ดา้นการ

บริการวิชาการและวิจัย

ตอ่อาจารย์ประจ า (10)  

บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดหา

รายได้ของหนว่ยงาน

ตา่งๆอยา่งเป็นระบบ 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 

 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่อยา่งยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

  ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวชิาการ 

วจิัยและงาน

สร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

2.1.1 ร้อยละของผลงาน

วชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัย (11) 

ร้อยละ                                           ≥30          ≥30 ≥40 ≥40 ≥40 2.1.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงาน วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยให้ได้รับการต ี

 โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยในระดับชาติ

และนานาชาติ(A)5 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา  
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

พมิพเ์ผยแพร่ในระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ 

  2.1.2 ร้อยละผลงานของ

นักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญา

โท ที่ได้รับการตพีมิพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

ร้อยละ ≥3.0

0 

≥3.0

0 

≥18.00 ≥18.00 ≥18.00 2.1.4.1ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน าผลงาน 

วจิัยหรืองานสร้างสรรค์

ของนักศกึษาและผู ้

ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษาให้ได้รับ

การตพีมิพเ์ผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการส่งเสริม

การตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิัยของ

นักศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

 2.2 ผลงานวจิัยหรือ

งานสร้าง สรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน ์

และให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได ้

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใชป้ระโยชนต์อ่

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด(12) 

ร้อยละ ≥60.0

0 

≥60.0

0 

≥62.0

0 

≥62.0

0 

≥62.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ถา่ยทอด

องคค์วามรู้จากงาน 

วจิัยให้เกิดประโยชน์

กับชุมชนรวมท้ังบูรณา

การการสอนด้วย 

โครงการถ่ายทอด

องคค์วามรู้ท่ีได้

จากการวจิัยและ

นวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาชุมชน 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 -สาขาวิชา 

 

  2.2.2จ านวนชุมชนท่ีพ่ึง 

พาตนเองได้จากผลงาน 

วจิัยและงานนวัตกรรม 

ชุมชน - - 5 5 5 นวัตกรรมร่วมสมัย

ตอบสนองThailand 

4.0 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

 2.3 ผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด     

อนุสิทธิบัตร หรอื

สิทธิบัตร 

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัย 

งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุ

สิทธิบัตร หรอืสทิธิบัตร 

ผลงาน - ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 2.3.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงาน วจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับการ

จดอนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตร 

โครงการส่งเสริม

การจดอนุสิทธิบัตร

หรือสิทธิบัตร 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 

คุณภาพ

บริการ 

2.4 มหาวทิยาลัยเป็น

ศูนยก์ลางแห่งการ

เรียนรู้ และบริการทาง 

วชิาการแกชุ่มชน 

โรงเรียน  

2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้

ท่ีเพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ 

องค์

ความรู้ 
≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 2.4.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการเพิ่มองค์

ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ 

 โครงการเพิ่ม

จ านวนองคค์วามรู้

ในแหล่งเรียนรู้ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

 วสิาหกิจชุมชน กลุ่ม

อาชีพ ผู้ประกอบการ

ใหม ่และท้องถิ่น ให้มี

ความให้เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา 

2.4.4 ร้อยละของรายได้

ของครัวเรือนท่ีเข้าร่วม

โครงการเพิ่มขึ้น(16) 

ร้อย

ละ 

            -                 -  30.00 30.00 30.00 2.4.4.1ส่งเสริมการให้ 

บริการวิชาการโดยเนน้

การสร้างความเข้มแข็ง

อย่างย่ังยนืให้กับชุมชน 

โรงเรียนวสิาหกิจชุมชน 

กลุ่มผู้ประกอบการใหม่

และท้องถิ่น 

โครงการบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

แก้ปัญหาความ

ยากจนของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

(A)6 

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

  2.4.6 จ านวนโรงเรียนท่ี

ได้รับการสง่เสริมความ

รักความสามัคค ีความมี

ระเบียบวนิัยเข้าใจสิทธิ

หนา้ที่ตนเองและผู้อ่ืน 

โรงเรียน -          - -           - 2 2 2  โครงการส่งเสริม

ความรักสามัคค ี

ความมีระเบียบวนิัย 

เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของ

ตนเองและผู้อ่ืน 

  

  2.4.8 จ านวนผลิตภัณฑ์

ชุมชน OTOP ท่ีได้รับการ

พัฒนาคุณภาพอย่างนอ้ย 

1 ระดับ 

ผลิต 

ภัณฑ ์

- - 1 1 1  โครงการยกระดับ

ผลิตภัณฑช์ุมชน 

OTOP 

  

  2.4.10นักเรียนในท้องถิ่นท่ี

มคีะแนนผลการทดสอบ

ทางการศกึษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน(O-NET)แตล่ะ

วชิาผ่านเกณฑ์คะแนน 

(วทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษดขีึน้) 

ร้อยละ - - ≥30 ≥30 ≥30  โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

ศกึษาระดับชาติ 

(O-NET) ท่ี

สอดคล้องกับบริบท

พื้นท่ี 

  

 2.5 มหาวทิยาลัยมี

งานวจิัยท่ีตอบสนอง

ตอ่ความต้องการของ

แหลง่ทุน 

2.5.1เงินสนับสนุนงาน 

วจิัย หรืองานสร้างสรรค์ 

ตอ่อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

บาท/
คน 

≥25,00

0 
≥25,00

0 
≥25,00

0 

≥25,00

0 
≥25,000 2.5.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดหา

แหลง่ทุนงานวิจัยโดย

อาศัยเครอืขา่ย 

โครงการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัยโดย

อาศัยเครอืขา่ย 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษย 

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  2.5.2 ร้อยละของผลงาน 

วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ได้ร่วมมอืกับภาค 

อุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่า

ในระดับ ชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อผลงานวจิัย

และงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด 

ร้อย

ละ 

           ≥3.00 ≥3.00            ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00      

 2.6 งานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ มีคุณภาพ

ได้ตามมาตรฐาน และ

เป็นท่ียอมรับในระดับ 

ชาติและนานาชาตติาม

เกณฑ์สภาพ 

2.6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

วจิัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ีได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

ด้านการวจิัยงาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

 โครงการพัฒนา

ระบบ/กลไกด้านการ

วจิัยและนวัตกรรม 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 -ส านักงาน

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

 ประสิทธิภาพ 2.7 วารสารวิชาการท่ี

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2.7.1 จ านวน

วารสารวิชาการท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ 

(17) 

วารสา

ร 

1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับ

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน 

 โครงการยกระดับ

คุณภาพวารสารวิชา 

การสูม่าตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

  

 2.8 มหาวทิยาลัยมี

กระบวนการบริการ

วชิาการ ท่ีได้มาตรฐาน 

สอดรับกับความ

ตอ้งการของท้องถิ่น

และสังคม 

2.8.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบ

การให้บริการวิชาการ

แก่สังคมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาที่

ก าหนด 

ระดับ

ความ  

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบ

การบริการวิชาการท่ี

สอดคล้องกับความ

ตอ้งการ และเป็น

ประโยชนต์อ่ท้องถิ่น

และสังคม 

โครงการพัฒนา

ระบบการบริการ

วชิาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวจิัยฯ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

 2.9 มหาวทิยาลัยมี

กระบวนการด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒน 

ธรรมท่ีได้มาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับในระดับ 

ชาติหรือนานาชาต ิ

2.9.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศกึษาท่ีก าหนด 

ระดับ

ความ  

ส าเร็จ 

- - 5 5 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

กิจกรรมสง่เสริมการ

บ ารุงศิลป 

วัฒนธรรม 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

 2.10 อาจารย์และ

นักวจิัยมศีักยภาพใน

การริเร่ิมสร้างสรรค์ 

งานวจิัย นวัตกรรม 

และการบริการ

2.10.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยท่ีมีผลงานวิจัย

(18) 

ร้อย

ละ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 2.10.1.1พัฒนาศักย 

ภาพของบุคลากรหรือ

นักวจิัยให้มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์งาน 

วจิัยและนวัตกรรม

โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

วชิาการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

  ประสิทธิผล 3.1 เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นมีสว่นร่วมใน

การพัฒนาและเกิด

ความ สัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีผลผลิตท่ี

เป็นประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย(19) 

ร้อยละ   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.1.1.1 สนับสนุนการให้

เครอืขา่ยและท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัยตาม

ภารกิจ (การผลิต

บัณฑิต การวิจัย บริการ

วชิาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  โครงการการมีสว่น

ร่วมของเครอืขา่ย

และท้องถิ่นในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

 3.1.2 จ านวนเครอืขา่ยท่ี

มสี่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

เครอืขา่ย 5 5 5 5 5   

คุณภาพ

บริการ 

3.2 มหาวทิยาลัยมี

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยและท้องถิ่นท่ี

หลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยความร่วมมอืใน

ประเทศท่ีมีการ

ด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง

(20) 

ร้อยละ - ≥40.0

0 

≥75.0

0 

≥75.0

0 

≥75.0

0 

3.2.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่ม

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยภายในประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัย 

โครงการความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ภายในประเทศ (A)7 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

         3.2.1.2สนับสนุนการ

ด าเนนิกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมอื

ของเครอืขา่ยและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัดกจิกรรม

ตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครอืขา่ย

และท้องถิ่น 

  

 3.3  มหาวทิยาลัยมี

การด าเนนิ การจัด

กิจกรรมความร่วมมอื

กับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ    

3.3.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยตา่งประเทศท่ีมี

การจัดกิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย(21) 

ร้อยละ ≥20.0

0 

≥50.0

0 

≥65.0

0 

≥65.0

0 

≥65.0

0 

3.3.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่ม

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยและ

เครอืขา่ย 

โครงการความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ (A)8 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

ประสิทธิ 

ภาพ 

3.4 มหาวทิยาลัยมี

กระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความ

ร่วมมอืกับท้องถิ่น 

องคก์รภาครัฐ ภาค 

เอกชน องคก์รวิชาชพี 

ผู้ประกอบ การ ศษิย์

เก่า และตา่งประเทศ 

3.4.1 ระดับความส าเร็จ

ของกระบวนการ/กลไกใน

การสร้างความร่วมมอื

กับเครอืขา่ย 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการหรือกลไก

การสร้างความร่วมมอื

กับเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา

และปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

การพัฒนา 

องคก์าร 

3.5 มหาวิทยาลัยมี

การพัฒนาฐานขอ้มูล

3.5.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/ปรับปรุง

ระดับ

ความ 

5 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรอื

ปรับปรุงฐานขอ้มูลใน

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงฐานขอ้มูล

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการ

 -ส านักงาน

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

เครอืขา่ยส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ย ส าเร็จ การบริหารจัดการท่ีเอื้อ

ตอ่การสร้างความ 

สัมพันธ์กับเครอืขา่ย 

และท้องถิ่น 

เครอืขา่ยในการ

บริหารจัดการ 

นักศกึษา  -สาขาวิชา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

  ประสิทธิผล 4.1 มหาวทิยาลัยเป็น 

ท่ีรู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนนิการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย(22) 

ร้อยละ   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4.1.1.1 สนับสนุนการ

สร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับ

นานาชาต ิ

  โครงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (U-

Ranking) (A) 9 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

  4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย 

บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยท่ี

ร้อยละ - ≥0.5

0 

≥1.00 ≥1.00 ≥1.00 4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการ

แข่งขันทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสริม 

การประกวดผลงาน

วชิาการสูเ่วทีระดับ 

ชาติและนานาชาต ิ

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

ได้รับรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

 4.2 ความมีช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ ≥80.0

0 

≥80.0

0 

≥93.0

0 

≥93.0

0 

≥93.0

0 

4.2.1.1 พัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธ์และการ

บริการให้ตรงตามกลุ่ม 

เป้าหมายท้ังในระดับ 

ชาติและนานาชาต ิ

 

โครงการ

ประชาสัมพันธ์  

เชงิรุก 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

 

 -ส านักงาน

คณบดี 

คุณภาพ

บริการ 

4.3 นักศกึษา

ชาวต่างชาติเข้าศึกษา

ตอ่ในสาขาวิชา 

4.3.1 จ านวนนักศกึษา

ชาวต่างชาติ/นักศกึษา

แลกเปลี่ยน(23) 

คน - 2 2 2 2 4.3.1.1 สนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนนักศกึษา

ชาวต่างชาต ิ

โครงการแลกเปลี่ยน

นักศกึษานานาชาติ 

(A)10 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 -ส านักงาน

คณบดี 

 -สาขาวิชา 

ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหาร

จัดการภายในท่ี

สามารถตอบสนองตอ่

ความเป็นนานาชาต ิ

4.4.1 จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาติ 

คน - 1 1 1 1 4.4.1.1 ส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน

ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

โครงการจัดจ้าง

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยชาวตา่งชาต ิ

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

 

 -ส านักงาน

คณบดี 

การพัฒนา 

องคก์าร 

4.5 มหาวทิยาลัยมกีาร

ใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครื่องมือตา่งๆ  

4.5.1 ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุงเว็บไซต์

(24) 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

- 5 5 5 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยแีละเครื่องมือ

ตา่งๆของ Social Media 

โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์ 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

 

 -ส านักงาน

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

ของ Social Media    ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ในการประชาสัมพันธ์ 

 

 

2.2 แผนปฏิบัติกำรวิทยำลัยนำนำชำติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

 มติปิระสทิธิผล 

1.1 วทิยาลัยเอตทัคคะ

ท่ีมีความย่ังยนืและ

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกัน

คุณภาพภายในประจ าป ี

คะแนน 

เฉลี่ย 

4.44 4.47 n/a  ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหาร

จัดการด้วยระบบ คุณภาพ 

 โครงการประกันคณุภาพ

การศึกษา 

250,00

0 

รองฝ่าย

แผนงานฯ 

 ฝ่ายแผนงาน 

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาต ิ 

ร้อยละ 0.5 0.35 0.76 ≥4.45 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศกึษา

ส่งผลงานทางวิชาการ งาน 

วจิัยและงานสร้างสรรค์เข้า

ประกวดในระดับชาติและ

โครงการส่งเสริม

ผลงานของนักศึกษา

เข้าประกวดในระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ  

- รองฝ่าย

กิจการ 

 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

นานาชาต ิ

 มติคิุณภาพบริการ 

1.2 บัณฑิตมคีุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ ของ

วทิยาลัยเป็นท่ียอมรับ

ของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคม และมีทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 

21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพ

ของบัณฑิตปริญญาตรี โท 

เอกตาม กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (2) 

ระดับ

คะแนน 

           4.49             4.46            4.62           ≥4.51 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการ

การสอนดว้ยนวัตกรรมร่วม

สมัยอย่างมปีระสิทธิภาพ ใน

การสร้างทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

  โครงการจัดการเรียน 

  การสอนสวนสุนันทา  

  4.0 (SSRU4.0) 

 

 รองฝ่าย

วชิาการ 

 ฝ่ายวิชาการ 

1.2.2ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญา ตรีท่ีได้งานท าและ

การประกอบ อาชีพอสิระ

ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 100    94.32   ≥92.00 -กิจกรรมการจัดการ

เรียนการสอน ด้าน

สังคมศาสตร์ 

6,400,000    

 

 มติปิระสิทธภิาพ 

1.3 วทิยาลัยมกีาร 

บูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมและสนับสนุน

การสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการสง่เสริมหรือ

พัฒนาให้กับนักศกึษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

 

0 0.00 4.45 ≥4.50 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา

นักศกึษาให้เป็นไปตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลัย ราช

ภัฏสวนสุนันทาและมีคุณ 

ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 โครงการพัฒนา

นักศกึษาตาม

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์และอัตลักษณ์

สวนสุนันทา 

200,00

0 

รองฝ่าย

วชิาการ 

 ฝ่ายวิชาการ 

1.3.2 ร้อยละของสาขาวิชาที่ ร้อยละ           0            50            60            ≥60.00 1.3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน  โครงการป้ันนักศกึษา 5,000 รองฝ่าย  ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

สอดคล้องตาม       

อัตลักษณข์อง

มหาวทิยาลัย 

ส่งผลงานของนักศกึษาเข้า

ประกวด 

ให้สาขาวิชาบม่เพาะและเสริม

ความรู้ ทักษะให้กับนักศกึษา

ในการสร้างผลงานเข้าร่วม

ประกวดในเวทีระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

สู่เวทีระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

วชิาการ 

 

 

1.3.3 ร้อยละของผลงานวจิัย

นักศกึษาท่ีผ่านการน าเสนอ

จากการจัด Mini-Conference 

ร้อยละ 0 0 60 ≥80.00 

 

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การน าเสนอผลงานวจิัยของ

นักศกึษาในระดับนานาชาต ิ

 โครงการน าเสนอผล 

งานวจิัย(Mini-confer- 

rence)ของนักศกึษา  

25,000 รองฝ่าย

วชิาการ 

 ฝ่ายวิชาการ 

1.3.4 จ านวนผลงานวจิัยของ

นักศกึษาท่ีได้น าเสนอใน

ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0 2 ≥2   โครงการพัฒน

นักศกึษาสูก่ารวจิัยใน

ระดับนานาชาติ 

5,000  

 1.3.5 ร้อยละนักศกึษาท่ีสอบ

ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ระดับ B1 

    ≥20      

1.4 หลักสูตรมี

มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังในระดับ 

ชาติและนานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชา

เอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมิน

ตัง้แต ่60 คะแนนขึ้นไป 

คะแนน 1 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ

สาขาวิชาเอตทัคคะให้

สามารถแขง่ขันในระดับชาติ

และนานาชาติ 

โครงการพัฒนา

สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

5,000 รองฝ่าย

วชิาการ 

 ฝ่ายวิชาการ 

 1.4.2 ร้อยละของหลักสูตร

ท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์

ร้อย

ละ 

100 100.00 100.0

0 

≥95.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุง

หลักสูตรของวิทยาลัยให้เป็นท่ี

 โครงการบริหาร

หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

5,000 รองฝ่าย

วชิาการ 

 ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

ประกันคุณภาพหลักสูตรของ 

สกอ. โดยไดค้ะแนนไม่ต่ ากว่า

ระดับ 3.01 (6) 

ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

 1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรท่ี

จ านวนนักศกึษาไม่เป็นไปตาม

แผนรับได้รับการพัฒนา (ใช้

หลัก 3 ป. ปรับ ปิด เปิด) 

ร้อย

ละ 

0 0 0 80 1.4.3.1 ปรับ ปิด เปิด) โครงการการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรใช้

หลัก 3 ป. ปรับ ปิด เปิด 

30,000 รองฝ่าย

วชิาการ 

 ฝ่ายวิชาการ 

 1.4.6 จ านวนหลักสูตรหรือ

รายวชิา online 

หลักสูตร

หรือ

รายวชิา 

 

 

 

 

0 0 0 1 1.4.4.1 การเปิดโอกาสการ

เรียนรู้ไรข้ีดจ ากัด 

 โครงการสนับสนุนการ

ผลิตสื่อการเรียนรู้

ออนไลน์ 

5,000 รองฝ่าย

วชิาการ 

 ฝ่ายวิชาการ 

        โครงการจดัการเรียน

การสอนในแตล่ะ

รายวชิาโดยจะใชง้าน

ผ่านระบบ MOOC 

5,000   

         โครงการพัฒนาระบบ 

 การสอน e-Learning 

5,000   

 

 มติกิารพัฒนาองค์การ 

1.5 บุคลากรทุกระดับ

มคีวามรู้ทักษะ

ทัศนคติในการ

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

ร้อยละ 18.92 21.62 19.51 ≥26.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรศกึษาตอ่และเพ่ิม

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

5,000 รองฝ่าย

บริหาร 

 ฝ่ายบริหาร 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

ปฏบัิตงิาน ตลอดจน 

มคีวามก้าวหนา้ใน

สายอาชพี  

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่มวีุฒปิริญญาเอก  

ร้อยละ 24.32 24.32 21.59 ≥40.00   โครงการศกึษาตอ่ใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

-   

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ี

ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 100 100 100 ≥98.00 1.5.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรท้ังสายวชิาการและ

สายสนับสนุนวชิาการให้

สามารถปฏบัิตงิานได้อย่างมอื

อาชีพ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร

สู่มอือาชพี 

550,00

0 

รองฝ่าย

บริหาร 

 ฝ่ายบริหาร 

 1.5.4 ร้อยละของบุคลากรท่ี

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษา 

อังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 67.92 100 61.82 ≥35.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 

 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

15,000 รองฝ่าย

บริหาร 

 ฝ่ายบริหาร 

1.6 บุคลากรมีการ

ปฏบัิตงิานท่ีตอบสนอง 

สนองตอ่ความต้องการ

ของผู้รับบริการและทัน

ตอ่สถานการณท่ี์

เปลี่ยนแปลง 

1.6.1 ร้อยละของกระบวนการ

ปฏบัิตงิานท่ีได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

ร้อยละ 0 

 

0 68.42 ≥80.00 1.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

การพัฒนานวัตกรรมของ

กระบวนการปฏบัิตงิานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุง

กระบวนการ

ปฏบัิตงิาน 

- รองฝ่าย

แผนงาน 

 ฝ่ายแผนงาน 

1.7 มหาวทิยาลัยมี

การประยุกต ์ใชห้ลัก

1.7.1 ระดับความเชื่อม่ันของ

บุคลากรตอ่ระบบบริหาร

ระดับ

ความ

5 4.99 4.99 ≥4.8  1.7.1.1 ปรับปรุงระบบกลไก

การก ากับองคก์รโดยประยุกต ์

โครงการก ากับองค์กร

ท่ีด ี

4,236,2

00 

รองฝ่าย

แผนงาน 

 ฝ่ายแผนงาน 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงในการพัฒนา

และเกิดธรรมาภบิาล 

จัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลของวทิยาลัย 

เชื่อม่ัน ใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและหลักธรรมาภบิาล

ในการบริหารจัดการของ

มหาวทิยาลัยให้มีความ

ยดืหยุ่นและคล่องตัว 

1.8 มหาวทิยาลัยมี

อาคารสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกท่ี

รองรับการด าเนนิการ

ตามพันธกิจได้อยา่ง

ครบถ้วน 

1.8.1 ความพงึพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวย

ความสะดวกของวทิยาลัย 

ระดับ

ความ 

พึง

พอใจ 

4.8 4.65 4.8 ≥4.55  1.8.1.1พัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ ให้

เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และ

การบริหารงาน 

โครงการปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

15,000 รองฝ่าย

บริหาร 

 ฝ่ายบริหาร 

    1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุง

อาคารหอ้งเรียนหอ้ง 

ปฏบัิตกิารและภูมิทัศน์ท่ีเป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้มให้พร้อม

ส าหรับหารจัดการเรียนการ

สอนและภารกิจอื่น 

 โครงการปรับปรุงอาคาร

สถานท่ี  ภูมิทัศน์ท่ีเป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

361,90

0 

รองฝ่าย

บริหาร 

 ฝ่ายบริหาร 

1.9 มหาวทิยาลัย

สามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์เพื่อใชใ้น

การปฏบัิตติาม

1.9.1 ร้อยละของงบรายได้

จากโครงการจัดหารายได้

ด้านการบริการวิชาการและ

วจิัยตอ่อาจารย์ประจ า  

บาท/

คน 

- 59,227

. 43 

36,11

9.05 

25,000 

 

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดหารายไดข้อง

หนว่ยงานตา่งๆอยา่งเป็น

ระบบ 

โครงการจัดหารายได้

ด้วยการบริการ

วชิาการ 

- รองฝ่าย

วจิัยฯ 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

ภารกิจ 

                                                                                                                                                                                                                                         

12,123,100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่อยา่งยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

มติปิระสทิธิผล 

2.1 ผลงานวชิาการ 

วจิัยและงานสร้าง 

สรรค์ได้รับการตพีมิพ ์

เผยแพร่ในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงาน

วชิาการ วจิัยหรืองานสร้าง 

สรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย  

ร้อยละ 37.84 85.95 58.54 ≥55 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การน าผลงานวจิัย หรอืงาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับ

การตพีมิพเ์ผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

วจิัยของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ 

- รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

 2.1.2 ร้อยละผลงานของ

นักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่

ได้รับการตพีมิพ ์หรอืเผยแพร่

ร้อยละ - - 70 ≥18 2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การน าผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยของ

นักศกึษาและผู้ส าเร็จ

- รองฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ บัณฑิต ศกึษาให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผย แพร่ในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

การศึกษาในระดับชาติ

และนานาชาติ 

2.2 ผลงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน ์

และให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ได้รับการน าไปใช้ประโยชนต์อ่

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 

ร้อยละ 19.00 75.86 90.00 ≥65 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ถา่ยทอดองค์ความรู้จาก

งานวจิัยให้เกิดประโยชนก์ับ

ชุมชนรวมท้ังบูรณาการการ

สอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

ตอบสนองThailand4.0 

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ท่ีได้จากการ 

วจิัย และนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาชุมชน  

- รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

มติคิุณภาพบริการ 

2.4 มหาวทิยาลัยเป็น

ศูนยก์ลางแห่งการ

เรียนรู้และบริการทาง

วชิาการแกชุ่มชน 

โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ 

ประกอบการใหม ่และ

ท้องถิ่นให้มคีวาม

เข้มแข็งอย่างย่ังยนื

ตามศาสตร์พระราชา 

2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้ท่ี

เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ

วชิาการ 

องค์

ความรู้ 

0 0 n/a 1 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การเพิ่ม  องคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้ 

โครงการเพิ่มจ านวน

องคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้  

5,000 รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

2.4.5 ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์

ความยากจนและ/หรือ

ยกระดับรายได้ครัวเรือน 

ร้อยละ 0 0 60 60      

2.4.6 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการท่ีเกี่ยวกับการนอ้ม

น าพระราโชบายดา้นจัด

คน/

จังหวัด 

   ≥70  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

การศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

คุณลักษณะคนไทยท่ีพึง

ประสงค์ท้ัง 4 ประการสู่การ

ปฏบัิตใินพืน้ท่ีบริการของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

2.5 มหาวทิยาลัยมี

งานวจิัยท่ีตอบสนอง

ตอ่ความต้องการของ

แหลง่ทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

บาท/คน 34,457 50,811 34,341 ≥25,00

0 

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย

โดยอาศัยเครอืขา่ยจาก

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐหรือ

ภาคบริการ 

โครงการจัดหาแหล่งทุน

งานวจิัยโดยอาศัย

เครอืขา่ย 

- รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 

 2.5.2 จ านวนเครอืขา่ยดา้น

การวจิัยและนวัตกรรมท่ีมี

ความร่วมมอืกับเครอืขา่ยจาก

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรือภาคบริการ 

จ านวน    1  โครงการการวจิัยและ

นวัตกรรมเพื่อกาพัฒนา 

สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

- รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 

 2.5.3 จ านวนผลงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมอืกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรือภาคบริการในระดับชาติ

หรือ    ระดับนานาชาติ 

จ านวน    1   โครงการการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อการสร้าง

องคค์วามรู้พืน้ฐานของ

ประเทศ 

- รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

 2.5.4 จ านวนผลงานวจิัย 

นวัตกรรมหรืองานสทิธิบัตรท่ี

น าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์ 

จ านวน    1   โครงการการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อสร้าง

ความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ 

- รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 

2.6 งานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ มีคุณภาพ

ได้ตามมาตรฐาน และ

เป็นท่ียอมรับในระดับ 

ชาติและนานาชาติ

ตามเกณฑ์คุณภาพ 

2.6.1 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนนิงานวิจัย งานนวัตกรรม

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้

มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

0 5 n/a 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกใน

การด าเนนิงานดา้นการวจิัย 

งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐาน

และเป็นท่ียอมรับ 

 โครงการพัฒนาระบบ/

กลไกด้านการวจิัยและ

นวัตกรรม 

- รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 

2.7 วารสารวิชาการท่ี

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.7.1 จ านวนวารสาร 

วชิาการท่ีได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติ  

วารสาร 

 

0 0 0 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสาร 

วชิาการให้ไดคุ้ณภาพและ

มาตรฐาน 

 โครงการยกระดับ

คุณภาพวารสาร 

วชิาการสูม่าตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ 

252,00

0 

รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 

2.8 มหาวทิยาลัยมี

กระบวนการบริการ

วชิา การท่ีได้มาตรฐาน

สอดรับกับความ

ตอ้งการของท้องถิ่น

2.8.1 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบการให้ 

บริการวิชาการแก่สังคมตาม

เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

ท่ีก าหนด 

ระดับ

ความ  

ส าเร็จ 

0 0 3 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการ

บริการวิชาการท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการและเป็น

ประโยชนต์อ่ท้องถิ่นและ

สังคม 

โครงการพัฒนาระบบ

การบริการวิชาการ 

- รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

และสังคม 

2.9 มหาวทิยาลัยมี

กระบวนการด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒน 

ธรรมท่ีได้มาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับในระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ 

2.9.1 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาที่

ก าหนด 

ระดับ

ความ  

ส าเร็จ 

0 0 3 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกใน

การด าเนนิงานดา้นท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

กิจกรรมสง่เสริมการ

บ ารุงศิลป วัฒนธรรม 

5,000 รองฝ่าย

กิจการ

นักศกึษา 

 ฝ่ายกจิกรรม

นักศกึษา 

2.10อาจารย์และ

นักวจิัยมศีักยภาพใน

การ ริเร่ิมสร้างสรรค์ 

งานวจิัย นวัตกรรมและ

การบริการวชิาการ

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยท่ีมี

ผลงานวจิัย 

ร้อย

ละ 

86.

49 

86.4

9 

83.

33 

≥85 

70 

2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรหรือนักวจิัยให้มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

งานวจิัยและนวัตกรรมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย 

10,000 รองฝ่าย

วจิัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 

                                                                                                                                                                                                                                        

272,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลกาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563  

 มติปิระสทิธิผล 

3.1 เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นมีสว่นร่วมใน

การพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครอืขา่ยท่ี 

มผีลผลิตท่ีเป็นประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 3.1.1.1 สนับสนุนการให้เครอื 

ข่ายและทอ้งถิ่นมสี่วนร่วมใน

การพัฒนามหาวทิยาลัยตาม

ภารกิจ(การผลิตบัณฑิต การ

วจิัย บริการวิชาการ และการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  โครงการการมีสว่นร่วม

ของเครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

5,000 รองฝ่าย

วจิัยฯ 

 ฝ่ายวิจัยและ 

3.1.2 จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

เครอืขา่ย 5 5 5 5    

 มติคิุณภาพบริการ 

3.2 มหาวทิยาลัยมี

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยและท้องถิ่น

ท่ีหลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของเครอืขา่ย

ความร่วมมอืในประเทศท่ีมี

การด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง 

ร้อยละ 0.00 100 100 ≥100.0

0 

3.2.1.1พัฒนาหรอืเพิ่มความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ยภายใน  

ประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชนก์ับมหาวทิยาลัย 

โครงการความร่วมมอื

กับเครอืขา่ยภายใน 

ประเทศ  

5,000 รองฝ่าย

กิจการ

นักศกึษา 

 

 

 

 ฝ่ายกจิกรรม

นักศกึษา 

 3.2.2 จ านวนเครอืขา่ยความ

ร่วมมอืระหว่างกิจการ

นักศกึษากับองค์กรภาครัฐ 

เครอืขา่ย 0 0 0 ≥1 3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนนิ

กิจกรรมตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

-โครงการจัดกจิกรรม

ตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครอืขา่ยและ

5,000 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลกาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563  

และเอกชน 3.2.2.1 ผลักดันให้มเีครอืขา่ย

ความร่วมมอืระหว่างกิจการ

นักศกึษากับองค์กรภาครัฐ 

และเอกชน 

ท้องถิ่น 

-โครงการสร้างเครอืขา่ย

ความร่วมมอืระหว่าง

กิจการนักศกึษากับ

องคก์รภาครัฐและเอกชน 

10,000  

3.3  มหาวทิยาลัยมี

การด าเนนิการจัด

กิจกรรมความร่วมมอื

กับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ    

3.3.1 ร้อยละของเครอืขา่ย

ตา่งประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 0 100 81.82 ≥70.00 

 

3.3.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชนก์ับมหาวิทยาลัยและ

เครอืขา่ย 

โครงการความร่วมมอื

กับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ  

40,000 รองฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่าย

วชิาการ 

 มติปิระสทิธิภาพ 

3.4 มหาวทิยาลัยมี

กระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความ

ร่วมมอืกับท้องถิ่น 

องคก์รภาครัฐ ภาค 

เอกชน องคก์ร 

วชิาชีพ ผู้ประกอบ 

การ ศษิยเ์ก่า และ

3.4.1 ระดับความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไกในการ

สร้างความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการหรือกลไกการ

สร้างความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยและท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการเครอืขา่ย 

- รองฝ่าย

กิจการ

นักศกึษา 

 ฝ่ายกจิกรรม

นักศกึษา 

3.4.2 จ านวนหนว่ยงานช้ันน า

ในประเทศไทยท่ีนักศกึษาไป

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี

(อันดับ1-10) 

หนว่ย 

งาน 

0.00 0.00 0.00 ≥40 
 

3.4.2.1 พัฒนาหลักสูตร

ร่วมกับสถานประกอบการชัน้

น าท้ังในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

โครงการความร่วมมอื

ทางวิชาการกับ

สถานศกึษาและสถาน

ประกอบการ 

10,000 รองฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่าย

วชิาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลกาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563  

ตา่งประเทศ       3.4.2.2 สร้างความร่วมมอื

ด้านวิชาการกัสถานศกึษา

และสถานประกอบการชัน้น า

ของประเทศ(อันดับ1-10) 

โครงการความร่วมมอื

ฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ 

- รองฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่าย

วชิาการ 

 มติกิารพัฒนาองค์การ 

3.5 มหาวิทยาลัยมี

การพัฒนาฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.5.1 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ย 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรอืปรับปรุง

ฐานขอ้มูลในการบริหาร

จัดการท่ีเอื้อตอ่การสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครอืขา่ย

และท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยในการบริหาร

จัดการ 

- รองฝ่าย

บริหาร 

 ฝ่าย

เทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

                                                                                                                                                                                                                                           

75,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลกาด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 
2560 2561 2562  2563 

4.1 มหาวทิยาลัยเป็น

ท่ีรู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

4.1.1 ระดับความส าเร็จของ

การด าเนนิการตามแผนการ

จัดอันดับมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 0 100 4 5 

 

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้าง

ผลงานตาม  แนวทางการจัด

อันดับมหาวทิยาลัยให้  เป็นท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

  โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-

Ranking)  

- รอง

ฝ่ายวืจัยฯ 

 ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

 4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย 

บทความวิชาการ งานสร้าง 

สรรค์ นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นักวจิัยท่ีได้รับรางวัลระดับ 

ชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

ร้อยละ 0 0 0 ≥2.50 4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการ

แข่งขันทาง  วชิาการใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

 

 

โครงการส่งเสริมการ

ประกวดผลงานวชิาการ

สู่เวทีระดับชาติ  และ

นานาชาติ 

10,000 รอง

ฝ่ายวืจัยฯ 

 ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

4.2 ความมีช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 96.30 95.00 94.17 ≥92.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธ์และการบริการ

ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการ

ประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

630,00

0 

รองฝ่าย

บริหาร 

ฝ่ายบริหาร 

มติคิุณภาพบริการ 

4.3 นักศกึษา

ชาวต่างชาติเข้าศึกษา 

4.3.1 จ านวนนักศกึษา

ชาวต่างชาต/ินักศกึษา

คน 0 5 4 50 

 

4.3.1.1 สนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนนักศกึษา

โครงการแลกเปลี่ยน

นักศกึษานานาชาติ  

80,000 รองฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่าย

วชิาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลกาด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่าเปา้ 

หมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 
2560 2561 2562  2563 

ตอ่ในสาขาวิชา แลกเปลี่ยน ชาวต่างชาต ิ

มติปิระสทิธิภาพ 

4.4 ระบบบริหารจัด 

การภายในท่ีสามารถ

ตอบสนองตอ่ความ

เป็นนานาชาต ิ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยท่ีเป็นชาวตา่งชาติ 

คน 0 5 4 4 4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

โครงการจัดจ้าง

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยชาวตา่งชาต ิ

- รองฝ่าย

บริหาร 

ฝ่ายบริหาร 

มติกิารพัฒนาองค์การ 

4.5มหาวทิยาลัยมกีาร

ใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครื่องมือตา่งๆ ของ 

Social Mediaท่ีทันสมัย 

ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4.5.1 ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไซต์ 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

5 5 3 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยแีละเครื่องมือตา่งๆ 

ของ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์ 

โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์ 

25,000 รองฝ่าย

บริหาร 

ฝ่ายบริหาร 

                                                                                                                                                                                                                                       

745,000 
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เพ่ือการปฏบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จึงได้มอบหมายให้ผ ้รับผิดชอบตามภาระหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการตาม
ภารหน้าที่ จ านวน 20 แผน และมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เป็นผ ้ก ากับการด าเนินงาน 

 

2.3 แผนปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 

 วิทยาลัยนานาชาติได้ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมีการจัดสรรงบประมาณใน
โครงการ/กิจกรรมลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัส โควิด-19 ท าให้ในช่วง
กลางปี มีการปรับลดงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐ และน าไปส ่การปรับลดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปีงบประมาณพ .ศ. 2563 เหลือตัวชี้วัดที่วิทยาลัยต้องด าเนินการ
ทั้งสิ้น จ านวน 42 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จ านวน 18 ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิทางปัญญาจ านวน 11 ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น จ านวน 7 ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ จ านวน 6 ตัวชี้วัด  
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บทที่ 3 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 
  
 การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติให้
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือให้ผ ้บริหารและผ ้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปส ่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ จึงได้จัดท าระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความร ้และสร้างความเข้าใจในวิธีการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องให้กับ
ผ ้รับผิดชอบ เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นร ปธรรม 

2. ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผล
การปฏิบัติราชการเป็นประจ าทุกๆ เดือน พร้อมทั้งให้ผ ้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน เพ่ือน าไปส ่การตัดสินใจของผ ้บริหาร 

3. ประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ก าหนดของแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ และ
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

3.1 วิธีกำรติดตำมและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) การติดตาม 

      วิทยาลัยมีการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ และมีการบันทึกผลการด าเนินงานพร้อม
หลักฐานในระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกเดือน และรายงานผลภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หลังสิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนนั้นๆ 

 (2) การประเมินผล 

      วิทยาลัย โดยผ ้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล ด าเนินการ (1) ศึกษาข้อม ลจากเอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ เช่น รายงานการประชุม  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน แผนการด าเนินงาน และภาพถ่าย  (2) จากรายงานของ 
ผ ้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผ ้ก ากับด แลตัวชี้วัด และผ ้จัดเก็บข้อม ล (3) สังเกตจากการปฏิบัติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและด แลเอกสาร/ข้อม ล การมีส่วนร่วมของผ ้ด าเนินการ 
ระบบฐานข้อม ล 
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3.2 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 การประเมินผลการด าเนินงานในการนี้ เป็นการประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆของวิทยาลัยนานาชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวน หรือ ร้อยละ โดยการใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑ์
มาตรฐานสากลตามที่เห็นสมควร 

(2) ตัวชี้วัดตามข้ันตอนการด าเนินงาน (Milestone) มีระดับคะแนน ดังนี้ 
     คะแนนระหว่าง 4.50 – 5.00   มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเลิศ 
  คะแนนระหว่าง 3.50 – 4.49   มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเยี่ยม 
  คะแนนระหว่าง 3.00 – 3.49   มีผลการปฏิบัติงานระดับดี 
  คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.99   มีผลการปฏิบัติงานระดับพอใช้ 
  คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.49   มีผลการปฏิบัติงานต้องปรับปรุง 

     โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ไว้ดังนี้ 

        1) ระดับความพึงพอใจ 
 ระดับคะแนน           เกณฑ์การให้คะแนน 

              คะแนน 1 ระดับน้อยที่สุด   มีคะแนนเฉลี่ย ที่ระดับ 0.00-1.49 

              คะแนน 2 ระดับน้อย   มีคะแนนเฉลี่ย ที่ระดับ 1.50-2.49 

              คะแนน 3 ระดับปานกลาง   มีคะแนนเฉลี่ย ที่ระดับ 2.50-3.49 

              คะแนน 4 ระดับมาก   มีคะแนนเฉลี่ย ที่ระดับ 3.50-4.49 

              คะแนน 5 ระดับมากที่สุด   มีคะแนนเฉลี่ย ที่ระดับ 4.50-5.00 

     2) ระดับความส าเร็จ 

              ระดับคะแนน                            เกณฑ์การให้คะแนน 

              1 มีการแต่งตั้งคณะท างาน 

              2 มีแผนการด าเนินงาน และเสนอให้ผ ้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

              3 มีการติดตามการด าเนินงาน และรายงานผลต่อผ ้บริหาร 

              4 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

              5 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ และกลไกท าให้ผลงานดีขึ้น 
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3.3 ผลกำรประเมินแผนปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

      3.3.1 ผลกำรประเมินแผนปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

        วิทยาลัยนานาชาติ ได้ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในรอบ 11 เดือน มีการประเมินตนเอง พบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุแล้ว  28  ยังไม่บรรลุ 14 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จ านวน 18 ตัวชี้วัด บรรลุผล 11 
                   ไม่บรรลุ 7 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่และสิทธิทางปัญญาจ านวน 11 ตัวชี้วัด  
                   บรรลุ 5 ไม่บรรลุ 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น จ านวน 7 ตัวชี้วัด บรรลุ 7  
                   ไม่บรรลุ 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ จ านวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุ 5 ไม่บรรลุ 1          

       ปัญหำ อุปสรรค 

1) ตัวชี้วัดและเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์ขอองโรคไวรัส โควิด -19 ท าให้ 
ผ ้รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการกิจกรรมที่สนับสนุนได้ครบถ้วน 

2) มีการลดงบประมาณท่ีจัดสรรให้จัดท ากิจกรรม ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

3) มีการเปลี่ยนแปลงผ ้รับผิดชอบตัวชี้วัด ท าให้ขาดความเข้าใจในการด าเนินงาน 

                ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1) ควรพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบจัดท าแผนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายในทุก

ระดับ โดยใช้องค์ความร ้และทฤษฎีการปฏิบัติที่ใหม่และทันสมัย 
    2) ควรพัฒนาระบบที่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ผ ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น 
3) ควรจัดชี้แจงและการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการและการก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จ และการใช้ระบบ PDCA ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ให้กับบุคลากรอย่าง
จริงจังและอย่างต่อเนื่อง และใช้การจัดการความร ้ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง 
หน่วยงาน 

 4) การก ากับติดตามการด าเนินงานต้องท าเป็นประจ าและอย่างจริงจัง เพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้น          
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

รอบ 11 เดือน 

บรรลุ/ 

ไม่บรรล ุ
ผู้ก ากับดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

1.1 วทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความ

ยั่งยืนและได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคณุภาพภายใน

ประจ าป ี

คะแนน 

เฉลี่ย 

4.44 4.47  ≥4.35 N/A  รองฝ่ายแผนงาน

ฯ 

 ฝ่ายแผนงาน 

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

ร้อยละ 0.5 0.35 0.76 ≥0.40 0.16  รองฝ่ายกิจการ  ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

1.2 บัณฑิตมคีุณภาพตามอัต

ลักษณ ์ของวิทยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคม และมีทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต

ปริญญาตรี โท เอกตาม กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2) 

ระดับ

คะแนน 

           4.49             4.46            4.62           ≥4.51 4.66 บรรล ุ รองฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายวิชาการ 

1.2.2ร้อยละของบัณฑิตปริญญา ตรีท่ีได้งาน

ท าและการประกอบ อาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 100    94.32   ≥92.00 94.05 บรรล ุ    

 

1.3 วทิยาลัยมกีาร บูรณาการ

การจัดการเรียนการสอนท่ี

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมการสง่เสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

 

0 0.00 4.45 ≥4.50 3.15  รองฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายวิชาการ 

1.3.5 ร้อยละนักศกึษาท่ีสอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 

ร้อยละ    ≥20 

 

0.09  รองฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายวิชาการ 

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังในระดับ ชาติและ

นานาชาติ 

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนน

ประเมินตัง้แต ่60 คะแนนขึ้นไป 

สาขา 

วชิา 

 

1 1 1 ≥1 1 บรรล ุ รองฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายวิชาการ 

 1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตาม ร้อย 100 100.0 100.0 ≥95.00 100 บรรล ุ รองฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

รอบ 11 เดือน 

บรรลุ/ 

ไม่บรรล ุ
ผู้ก ากับดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. 

โดยได้คะแนนไมต่่ ากวา่ระดับ 3.01 (6) 

ละ 0 0 

 1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรท่ีจ านวนนักศกึษา

ไมเ่ป็นไปตามแผนรับได้รับการพัฒนา(ใชห้ลัก 

3 ป.ปรับปิด เปิด) 

ร้อย

ละ 

0 0 0 80 N/A  รองฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายวิชาการ 

 1.4.6 จ านวนหลักสูตรหรือรายวชิา online หลักสูตร

หรือ

รายวชิา 

0 0 0 1 1 บรรล ุ รองฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายวิชาการ 

1.5 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้

ทักษะทัศนคติในการปฏบัิตงิาน 

ตลอดจน มีความกา้วหนา้ในสาย

อาชีพ  

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ 18.92 21.62 19.51 ≥26.00 20.51 บรรล ุ รองฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหาร 

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มวีุฒิ

ปริญญาเอก  

ร้อยละ 24.32 24.32 21.59 ≥40.00 28.21    

 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 100 100 ≥98.00 98.48 บรรล ุ รองฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหาร 

 1.5.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษา อังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 67.92 100 61.82 ≥35.00 91.07 บรรล ุ รองฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหาร 

1.6 บุคลากรมีการปฏบัิตงิานท่ี

ตอบ สนองต่อความตอ้ง การ

ของผู้รับบริการและทันตอ่

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏบัิตงิานท่ี

ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

ร้อยละ 0 

 

0 68.42 ≥80.00 71.43  รองฝ่ายแผนงาน  ฝ่ายแผนงาน 

1.7 มหาวทิยาลัยมกีารประยุกต ์ 1.7.1 ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรตอ่ ระดับ 5 4.99 4.99 ≥4.80 5 บรรล ุ รองฝ่ายแผนงาน  ฝ่ายแผนงาน 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณพ.ศ.  

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

รอบ 11 เดือน 

บรรลุ/ 

ไม่บรรล ุ
ผู้ก ากับดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563  

ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงในการพัฒนาและเกิด

ธรรมาภบิาล 

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ของวิทยาลัย 

ความ

เชื่อม่ัน 

1.8 มหาวทิยาลัยมอีาคาร

สถานท่ีและสิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการด าเนนิการ

ตามพันธกิจได้อยา่งครบถ้วน 

1.8.1 ความพงึพอใจของนักศึกษา/บุคลากร

ท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความ

สะดวกของวทิยาลัย 

ระดับ

ความ 

พึง

พอใจ 

4.8 4.65 4.8 ≥4.55 4.82 บรรล ุ รองฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหาร 

    

1.9 มหาวทิยาลัยสามารถ

บริหารจัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏบัิติ

ตามภารกิจ 

1.9.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ดา้นการบริการวิชาการและ

วจิัยตอ่อาจารย์ประจ า  

บาท/

คน 

- 59,227. 

43 

36,119.

05 
12,000 35,237.18 บรรล ุ รองฝ่ายวจิัยฯ  ฝ่ายวิจัยฯ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่อยา่งยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลกาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

รอบ 11 เดือน 

บรรลุ/ 

ไม่บรรล ุ
ผู้ก ากับดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 

2.1 ผลงานวชิาการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ได้รับการตพีมิพ ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วิจัยหรือ

งานสร้าง สรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ

หรือนานา ชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย  

ร้อยละ 37.84 85.95 58.54 ≥55 97.44 บรรล ุ รองฝ่ายวจิัยฯ ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 
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นานาชาติ 

2.2 ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้

ประโยชน ์และให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใชป้ระโยชนต์อ่

ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท้ั์งหมด 

ร้อยละ 19.00 75.86 90.00 ≥65 86.67 บรรล ุ รองฝ่ายวจิัยฯ ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู้และบริการทาง

วชิาการแกชุ่มชน โรงเรียน 

วสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชพี ผู้ 

ประกอบการใหม ่และท้องถิ่นให้

มคีวาม 

2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้ท่ีเพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรียนรู้บริการวชิาการ 

องค์

ความรู้ 

0 0 n/a ≥1 1 บรรล ุ รองฝ่ายวจิัยฯ ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

2.4.6 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกับ

การนอ้มน าพระราโชบายดา้นจดัการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง

ประสงค์ท้ัง 4 ประการสู่การปฏบัิตใินพืน้ท่ี

บริการของมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

คน/

จังหวัด 

   ≥70 N/A  รองฝ่ายวจิัยฯ ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 

2.5 มหาวทิยาลัยมงีานวจิัยท่ี

ตอบสนองตอ่ความต้องการของ

แหลง่ทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

บาท/คน 34,45

7 

50,81

1 

34,341 ≥25,000 33,828.21 บรรล ุ รองฝ่ายวจิัยฯ ฝ่ายวิจัย 

2.5.3 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีได้ร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรือภาคบริการในระดับชาติหรือ    ระดับ

นานาชาต ิ

จ านวน             ≥1 2    

2.6งานวจิัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงานวจิัย งานนวัตกรรม

ระดับ

ความ 

0 5 n/a 5 N/A  รองฝ่ายวจิัยฯ ฝ่ายวิจัย 
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ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับ

ในระดับ ชาติและนานาชาตติาม

เกณฑ์คุณภาพ 

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

ส าเร็จ 

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ  

วารสาร 

 

0 0 0 1 N/A  รองฝ่ายวจิัยฯ ฝ่ายวิจัย 

2.8 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการ

บริการวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 

สอดรับกับความต้อง การของ

ท้องถิ่น 

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

ระบบการให้ บริการวิชาการแกส่ังคมตาม

เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ท่ีก าหนด 

ระดับ

ความ  

ส าเร็จ 

0 0 3 5 N/A  รองฝ่ายวจิัยฯ ฝ่ายวิจัย 

2.9 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการ

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒน 

ธรรมท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

ในระดับ ชาติหรือนานาชาต ิ

2.9.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

ระบบท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ระดับ

ความ  

ส าเร็จ 

0 0 3 5 N/A  รองฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

 ฝ่ายกจิกรรม

นักศกึษา 

2.10อาจารย์และนักวิจัยมี

ศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์

งานวจิัย นวัต กรรมและบริการ

วชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยท่ีมีผลงานวิจัย 

ร้อยละ 86.49 86.49 83.33 ≥70 84.62 บรรล ุ รองฝ่ายวจิัยฯ ฝ่ายวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลกาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

รอบ 11 เดือน 

บรรลุ/ 

ไม่บรรล ุ
ผู้ก ากับดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563    

3.1 เครอืขา่ยและท้องถิ่นมีสว่น

ร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครอืขา่ยท่ี 

มผีลผลิตท่ีเป็นประโยชนต์อ่มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 บรรล ุ รองฝ่ายวจิัยฯ  ฝ่ายวิจัยและ 

3.1.2 จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เครอืขา่ย 5 5 5 5 5 บรรล ุ รองฝ่ายวจิัยฯ  ฝ่ายวิจัยและ 

3.2 มหาวทิยาลัยมคีวามร่วมมอื

กับเครอืขา่ยและท้องถิ่นท่ี

หลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของเครอืขา่ยความร่วมมอืใน

ประเทศท่ีมีการด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง 

ร้อยละ 0.00 100 100 100.00 100.00 บรรล ุ รองฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

 ฝ่ายกจิกรรม

นักศกึษา 

3.3  มหาวทิยาลัยมกีาร

ด าเนนิการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ    

3.3.1 ร้อยละของเครอืขา่ยตา่งประเทศท่ีมี

การจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 0 100 81.82 ≥50.00 

 

100.00 บรรล ุ รองฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวิชาการ 

3.4 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการ/

กลไกในการแสวงหาความ

ร่วมมอืกับท้องถิ่น องคก์ร

ภาครัฐ ภาค เอกชน องคก์ร

วชิาชีพ     ผู้ประกอบ การ ศษิย์

เก่า และตา่งประเทศ 

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/

กลไกในการสร้างความร่วมมอืกับเครอืขา่ย 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 บรรล ุ รองฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

 ฝ่ายกจิกรรม

นักศกึษา 

3.4.2 จ านวนหนว่ยงานช้ันน าในประเทศไทย

ท่ีนักศกึษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(อันดับ

1-10) 

หนว่ย 

งาน 

0.0
0 

0.00 0.00 ≥30 
 

45 บรรล ุ รองฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวิชาการ 

3.5 มหาวิทยาลัยมกีารพัฒนา

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ยส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอ้มูลเครอืขา่ย 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 บรรล ุ รองฝ่ายบริหาร  ฝ่าย

เทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลกาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

รอบ 11 เดือน 

บรรลุ/ 

ไม่บรรล ุ
ผู้ก ากับดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563    

ประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.  

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

รอบ 11เดือน 

บรรลุ/ 

ไม่บรรล ุ
ผู้ก ากับดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563 

4.1 มหาวทิยาลัยเป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการ

ตามแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 0 100 4 5 1 บรรล ุ รองฝ่ายวจืัยฯ  ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวิชาการ 

งานสร้าง สรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับ 

ชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

และนักวิจัย 

ร้อยละ 0 0 0 ≥2.50 2.63 บรรล ุ รองฝ่ายวจืัยฯ  ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

4.2 ความมีช่ือเสียงของ

มหาวทิยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 96.30 95.00 94.17 ≥92.00 98.40 บรรล ุ รองฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

4.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิข้า

ศกึษา ตอ่ในสาขาวิชา 

4.3.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาติ/นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

คน 0 5 4    ≥40 

     

53 บรรล ุ รองฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่ายวิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.  

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

รอบ 11เดือน 

บรรลุ/ 

ไม่บรรล ุ
ผู้ก ากับดูแล 

ฝ่าย

รับผดิชอบ 

2560 2561 2562  2563 

 

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ี

สามารถตอบสนองตอ่ความเป็น

นานาชาติ 

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาติ 

คน 0 5 4 4 5 บรรล ุ รองฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

4.5 มหาวทิยาลัยมกีารใช้

เทคโนโลยแีละเครื่องมือตา่งๆ 

ของ Social Media    ท่ีทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณไ์ด้อยา่ง

มปีระสิทธิภาพ 

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง

เว็บไซต์ 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

5 5 3 5 4  รองฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 
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3.3.2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
3.3.2.1 ผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนเอตทัคคะ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 

         ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักส ตรที่
เป็นจุดเน้นของวิทยาลยัส ่เอตทคัคะให้
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดีข้ึน 

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะ ที่มี
คะแนนประเมินตั้งแต่ 60 คะแนน    
ขึ้นไป 

1 สาขา 1 สาขา 

      วิทยาลัยนานาชาติ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาส ่เอตทัคคะ โดยเลือกสาขาวิชาธุรกิจการบินเป็น
สาขาที่ได้รับการพัฒนาส ่เอตทัคคะ ได้รับการประเมินที่ระดับคะแนน 78 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

               ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
      ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 การวิเคราะห์การ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแผนเอตทัคคะ พบว่า มีข้อควรพัฒนาและปรับปรุงดังนี้ 
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผ ้รับผิดชอบหลักส ตรและอาจารย์ประจ าหลักส ตรทุกท่านตีพิมพ์

ผลงานวิจัย/วิชาการ ในวารสารที่อย ่ในฐานข้อม ลที่เป็นที่ยอมรับทุกปี 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผ ้รับผิดชอบหลักส ตรเข้าส ่ต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการ

ก ากับติดตามและพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนารายบุคคล 
   3. สนับสนุนและส่งเสริม ผลักดันการส่งนักศึกษาเข้าประกวดและให้ได้รับรางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติ 
                  3.3.2.2 ผลกำรประเมินแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 

         ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความ
ยั่งยืน และได้รับการยอมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
2. มหาวิทยาลัยมีการบ รณาการการ
จัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมและ
สนับสนนุการสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

1. ระดับความร ้ ความเข้าใจ ของ
นักศึกษาเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ 
แนวทาง หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ 
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลการ
ประเมินวัตถุประสงค์กิจกรรมบรรลุ
เป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

≥ 4.00 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ระดับความ

4.71 
 
 

85 
 
 
 

4.71 
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 เก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา 

พึงพอใจ 
≥ 4.45 

  

ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
นักศึกษา ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นประสบการณ์นอก
ห้องเรียนที่ส่งเสริมความร ้ใหม่ๆ และฝึกประสบการณ์ในการท างานเป็นทีมให้แก่นักศึกษา แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงให้กิจกรรมส าคัญอย่างกีฬาสุนันทาสามัคคีไม่สามารถจัด
ได้ และกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งต้องปรับเปลี่ยนร ปแบบมาเป็นออนไลน์ เพ่ือให้กิจกรรมสามารถคงด าเนินการได้และมี
ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
     จากผลการประเมินและการร่วมกันพิจารณาปัญหาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข มีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง 3 ประเด็น ดังนี้  
       1. กิจกรรมในปีการศึกษา 2563 ควรมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมจิตอาสา ที่นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคิด วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินกิจกรรมมากข้ึน เพ่ือให้ครบทุกองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
            2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการประกวดแข่งขัน โดยร่วมมือกับสาขาวิชาเพ่ือ
ผลักดันให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในระดับชาติและนานาชาติ 
            3. ส่งเสริมความสามารถเฉพาะบุคคลที่จะเป็นส่วนในการช่วยผลักดันให้นักศึกษาสนใจที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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                  3.3.2.3 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 
          ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยเป็นศ นย์กลางแห่งการ
เรียนร ้และบริการวิชาการแก่สังคม 

 

1. ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการ
ด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั “เน้นความเป็นวัง”  
2. จ านวนฐานความร ้ /องค์ความร ้/
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในศ นย์เรียนร ้/

แหล่งเรียนร ้ 

≥4.51 
 
 

1 ฐาน 

4.63 
 
 

1 ฐาน 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเอกลักษณ์ โดยมี 2 
กิจกรรมหลัก คือ 1) กิจกรรมแหล่งเรียนร ้วิทยาลัยนานาชาติ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดย
น าเสนอในร ปแบบการเรียนร ้ผ่านสื่อออนไลน์ 2) กิจกรรมเรียนร ้ความเป็นวังสวนสุนันทา ซึ่งนักศึกษาได้เรียนร ้
ประวัติความเป็นมาของวังสวนสุนันทาผ่านร ปแบบสื่ออนไลน์ โดยทั้ง 2 กิจกรรมมีผลการด าเนินงานในระดับดี มี
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญเป็นจ านวนมาก  

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ผลจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มีความเห็น

ว่าการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเอกลัษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในด้านการเป็นแหล่งเรียนร ้และ
การบริการวิชาการส ่สังคม มีนักศึกษา สนใจเข้าร่วม และมีความพึงพอใจอย ่ในระดับมาก 

กิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาการรับร ้ในเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ 

- กิจกรรมพัฒนาเอกลักษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถ
น าไปใช้ในอนาคตได้ 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งองค์ความร ้ของวิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือเผยแพร่ต่อชุมชนและสังคม 
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                 3.3.2.4 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
         ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและเกิดความสัมพนัธ์ที่
ดีกับมหาวิทยาลัย 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ
ในประเทศที่มีการด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง 

≥75.00 100 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติได้ด าเนินกิจกรรมด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย โดยจัดกิจกรรมที่ดึงเอาเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ตามกลุ่มเครือข่ายย่อย คือ  

1. กิจกรรมกับเครือข่ายศิษย์เก่า ได้มีการจัดบรรยายให้ความร ้แก่ศิษย์เก่าเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

2. กิจกรรมกับเครือข่ายชุมชน ได้มีการจัดกิจกรรมที่ส าคัญทางศาสนาโดยร่วมกับวัดป่าศรีถาวร
คลองโยง 

3. กิจกรรมกับเครือข่ายสถานประกอบการ ได้มีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ
การบินไทย และครัวการบินไทย  

4. กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ ได้มีการจัดอบรมและสอบวัดสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
                     จากผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือสรุป
แนวทางและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่าย และท้องถิ่น ได้
สรุปแนวทางการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเครือข่ายทั้งสิ้น 4 เครือข่าย ประกอบด้วย 

1.  เครือข่ายศิษย์เก่า ควรน าข้อม ลที่ได้จากฐานข้อม ลเดิมในร ปแบบ Excel เข้าไปส ่ฐานข้อม ล
ศิษย์เก่าในร ปแบบเว็บไซต์ที่ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนร ้
พร้อมให้ความร ้เสริมแก่ศิษย์เก่าในกิจกรรม Job Fair 2019 และกิจกรรมอบรมให้ความร ้เกี่ยวกับการทดสอบ
สมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้เพ่ิมพ นความร ้ 

2. เครือข่ายชุมชน ควรจัดให้มีการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
วิทยาลัย เรียนร ้องค์ความร ้ที่อย ่ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยซึ่งมีบุคคลที่เป็นภ มิปัญญาของท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ช่วยในการน าเสนอองค์ความร ้ให้แก่นักศึกษา   

3. เครือข่ายสถานประกอบการ ควรจัดให้มีการร่วมกิจกรรมระหว่างวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ และการจัดให้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สถานประกอบการเป้าหมายในการ
สร้างกิจกรรมเครือข่าย เช่น ครัวการบินไทย โดยมีกิจกรรมส่งนักศึกษาไปด งานฝึกงาน และทดลองฝึกปฏิบัติการ
ท างานที่ครัวการบินไทย  



56 
 

 
 

4. เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ ควรร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  เช่น การจัด
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่วิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญอย ่ ได้แก่ สาขาการบิน สาขาผ ้ขับรถแท๊กซี่ และ สาขา
ผ ้ประกอบการอาหารริมทาง Street Food เป็นต้น  
 

                 3.3.2.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

          ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 
2. ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
ได้รับการน าไปใชป้ระโยชน์ 
3. มหาวิทยาลัยมีงานวจิัยที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของแหล่งทุน 
4.งานวิจัยหรืองานสร้าง สรรค์ มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
ตามเกณฑ์คุณภาพ 
5. บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์การบริการวิชาการ วจิัย
และนวัตกรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
6. มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความ
ยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
7. มหาวิทยาลัยเปน็ที่ร ้จักและยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

1. ร้อยละของผลงานวจิัยที่บ รณา
การเข้ากับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ 
2. ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพรใ่น
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า 
3. ร้อยละผลงานวิจัยงานนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ได้รบัการน าไป 
ใช้ประโยชน์ต่อผลงาน วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด 

ร้อยละ 40 
 
 

ร้อยละ  55 
 
 
 

ร้อยละ  65 

100 
บรรลุ 

 
123.08 
บรรลุ 

 
 

86.67 
บรรลุ 

  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับงบประมาณในการท าวิจัยจากงบประมาณ
ภายนอก จ านวน 2 โครงการ โดยได้รับทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) และองค์การสะพานปลา โดยได้งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด 1,319,300 บาท  
  ทั้งนี้วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 
โดยมีบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฐานข้อม ล SCOPUS) ทั้งหมด 30 บทความ 
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ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข 
  ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จากการ
วิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย พบว่า มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ดังนี้ 

1. วิทยาลัยนานาชาติควรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยแบบ
ชุดโครงการ เพ่ือเป็นโอกาศในการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น 

2. วิทยาลัยนานาชาติควรมีแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนอาจารย์ประจ าวิทยาลัย ในการ
สร้างผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีสามารถยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรได้ 
 
                3.3.2.6 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

          ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มหาวิทยาลัยเปน็ศ นย์กลางแห่งการ
เรียนร ้และบริการวิชาการแก่สังคม 
2. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการ
วิชาการทีไ่ด้มาตรฐาน และสอดรับกับ
ความต้องการของสังคม 

ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 60 ร้อยละ 66.66 
 

  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการบริการวิชาการตามแผนการปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการ มีทั้งหมด 3 โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเพ่ิมจ านวน องค์ความร ้ในแหล่งเรียนร ้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และ โครงการ
ส่งเสริมคร เพ่ือสร้างบทเรียนออนไลน์ เพ่ือยกระดับการศึกษาไทย  
  ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
ชุมชนต าบลวัดแค  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ทางวิทยาลัยฯ ได้ขอยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลวัดแค ซึ่งเป็นพ้ืนที่การ
ให้บริการของโครงการ ได้ขอยกเลิกกิจกรรมทั้งหมด ไม่อนุญาตให้เข้าจัดกิจกรรมอบรมใดๆ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข 
  ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จาก
การวิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ พบว่า มีข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง ดังนี้ 
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วิทยาลัยนานาชาติควรขยายความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หรือหน่วยงานบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ตรงต่อตามความต้องการขององค์กร หรือชุมชน เพ่ือบ รณาการ
องค์ความร ้ของวิทยาลัยส ่ชุมชน 
 

                 3.3.2.7 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

         ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยนานาชาติมีกระบวนการด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมตามเกณฑ์อุดมศึกษาที่
ก าหนด 
2. ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีทัศนคติคา่นิยม ความมี
สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ระดับ 5 
 
 
 

ร้อยละ 85 

5 
 
 
 

89 

 
  ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่น ากิจกรรมส าคัญตามประเพณีไทยมาเผยแพร่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม โดย
กิจกรรมที่ส าคัญที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทั้งจัดกิจกรรม และเรียนร ้จากการปฏิบัติจริง คือกิจกรรมลอยกระทง ที่
นักศึกษาได้มีโอกาสในกาจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ และร่วมกันท ากระทงเพ่ือเข้าประกวด นอกจากกิจกรรม
ดังกล่าวแล้วยังมีกิจกรรมที่ส าคัญทางศาสนาอีกส่วนหนึ่ง แต่เนื่องด้วยภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ท าให้บางกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนร ปแบบไปเป็นออนไลน์ หรือลดจ านวนผ ้เข้าร่วมกิจกรรมลง เช่น 
กิจกรรมเรียนร ้ความเป็นวังสวนสุนันทา ที่เรียนร ้จากวีดิโอออนไลน์แทน 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
      ผลจากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงสิลปวัฒน
ธรรม ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสรุปแนวทางและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแผนปฏิบัติ
การด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปได้ว่าการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่
ปฏิบัติในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นแนวทางท่ีดี มีกระบวนการ P D C A เป็นตัวควบคุมการด าเนินกิจกรรมมาก
ขึ้น นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเช่น กิจกรรมลอยกระทงที่นักศึกษาได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม
การประกวดนางนพมาศ และการแข่งขันท ากระทง  
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                3.3.2.8 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพมีทักษะ ความร ้ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนา 

 

≥98    ร้อยละ 100 

 

          
            โดยวิทยาลัยนานาชาติได้มีการสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ผลงานและเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับทางมหาวิทยาลัย โดยจัดแบ่งแบ่งเป็น 2 
กลุ่มท่ี 1 Fast Track และกลุ่มที่ 2 โครงการปกติ และผลักดันให้บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยได้เข้ารับการพัฒนา
ตนเองให้ตรงสายงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ โดยการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
การพัฒนาให้กับอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ และมีการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากับมหาวิทยาลัย ท า
ให้อาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุได้รบัการพัฒนาทุกคน 

            ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข 
  ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2563 จากการวิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรพบว่า มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้ 

ส่งเสริมการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path) ของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ แสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร มี
ส่วนช่วยในการสร้างขวัญก าลังใจ และรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร รวมทั้งเป็นการป ทางส ่การสร้างพนักงานที่มีคุณค่า
ให้แก่องค์กรระยะยาว โดยการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ เป็นเครื่องมือในการก าหนด
ความก้าวหน้าในการท างาน ท าให้พนักงานท า  งานอย่างมีเป้าหมายและก าหนดหนทางไปส ่ความส าเร็จของ
เป้าหมาย 
 
           3.3.2.9 แผนปฏิบัติกำรด้ำนแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 

      ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

1 .เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการด าเนินงานที่

1.ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของวิทยาลัยนานาชาติ 

≥4.0 ความพึงพอใจอย ่ที่
ระดับ 5.0 
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เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวส ่
มหาวิทยาลยัแม่แบบที่ดีของสังคม 

)ระดับความพึงพอใจ(  

2.เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความทุ่มเทในการปฏบิัติงาน และมี
ความผ กพันกับองค์กร 

1 .ระดับความผ กพันของบุคลากร
ต่อวิทยาลัยนานาชาติ (ระดับความ
ผ กพัน) 

≥4.0 ความพึงพอใจอย ่ที่
ระดับ 5.0 

 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย มีการด าเนินงานที่มุ่งเน้นคุณธรรม  บริหารด้วยหลักธรรมาภิ

บาลองค์กร การสร้างความผ กพันต่อองค์กร (  Employee engagement) และสร้างความภาคภ มิใจในองค์กรโดยเน้น 
ความโปร่งใส และ เปิดเผยทุกกระบวนการ ได้แก่ กิจกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานบุคลากรตาม นโยบาย ของ
วิทยาลัย กิจกรรม ก าหนดตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ร่วมกัน รวมถึงมีการจัด
ให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ  

วิทยาลัยมีการสร้างขวัญก าลังใจ และสวัสดิการให้กับบุคลากรผ่านระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของเพ่ือช่วยให้บุคลากรใช้ทักษะ ความร ้ ความสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมี  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฏิบัติงานในระดับที่พึงปรารถนาขององค์กร  มีการ
สื่อสารให้บุคลากรในส่วนราชการรับทราบถึงกรอบการประเมินผล และแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือปฏิทิน
กิจกรรม ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

นอกจากนี้ วิทยาลัยยังส ารวจความต้องการจ าเป็นของคุณภาพชีวิตต่อระบบการท างานของ  บุคลากร 
ในการจัดสวัสดิการ มีการจัดสวัสดิการที่เอื้อ ต่อการสร้างแรงจ งใจได้แก่ กิจกรรมให้ความร ้ เกี่ยวกับสวัสดิการแก่ 
บุคลากร รวมถึงการมีสวัสดิการรถรับ-ส่ง,ประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่เพิ่มเติมจากประสังคม เงินรางวัลโบนัสประจ าปี  

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข 
  ผลตามประชุมคณะกรรมการด้านการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2563 จากการวิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า 
มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้ 

1. พัฒนาร ปแบบการประชุมติดตามงานโดยการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ให้เป็นไปใน
ลักษณะเวทีแลกเปลี่ยนเรียนร ้ 
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                 3.3.2.10 แผนปฏิบัติกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

         ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับร ้ภาพลักษณ์
และการให้บริการหน่วยงาน 

≥92.00 98.40 

 
   ในปี พ.ศ. 2563  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร ได้ด าเนินแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็ปทางการศึกษาขนาดใหญ่  
เช่น เว็ปไซต์ Dek-D.com  Eduzone.com  เว็ปบอร์ดการศึกษา  facebook หลักของวิทยาลัย  ด าเนินการ 
ส่งข้อม ลไปยัง facebook งานแนะแนวของแต่ละโรงเรียนและติดต่อประสานงานยังคร ผ ้รับผิดชอบงานแนะแนว
ของทางโรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 101 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็นรายภาคท้ังหมด 5 ภ มิภาค ดังนี้ 

ภำคเหนือ : จ านวน 18 โรงเรยีน ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 
ภำคใต้     : จ านวน 24 โรงเรียน ในจังหวัดชุมพร สุราษฎรานี นครศรีธรรมราช กระบี่  ภ เก็ต 

ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ภำคกลำง :  จ านวน 47 โรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม 

อยุธยา นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก  
ภำคตะวันตก : จ านวน 16 โรงเรียน ในจังหวัดตาก การญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ 
ภำคตะวันออก : จ านวน 5 โรงเรียน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ผลที่ได้รับการตอบรับ

ที่ได้ด าเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าสมัครเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา จ านวน 116 คน  

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สามารถวิเคราะห์การ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน การประชาสัมพันธ์เชิงรุก พบว่า มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างมาก ในการที่จะแนะแนว
ในสาขาวิชาที่จะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเข้าศึกษา ในการเข้าแนะแนวตามห้องก็สามารถได้ผลดีใน
ระดับหนึ่ง แต่หากต้องการกระตุ้นให้เกิดความต้องการมากกว่าความสนใจคือการท าให้นักเรียนได้เห็นสถานที่จริง 
บรรยากาศของความเป็นมหาวิทยาลัยจริง โดยการท าหนังสือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา 
บรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ  
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2. ประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ร ปแบบ ให้เป็นที่ร ้จัก จ าได้  โดยการเชิญชวนให้นักเรียนในระดับ
อ่ืนๆ ได้ร่วมท ากจิกรรมต่างๆ เช่น การแต่งหน้า ท าผม ร่วมถึงการแต่งกาย ที่เสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับนักเรียน  

3.การสนับสนุนการจัดนิทรรศการวันภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษา และด้าน
อ่ืนๆ ให้กับโรงเรียนบริเวณโดยรอบ 

 
                3.3.2.11 ผลกำรประเมินแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือต่ำงประเทศ 

        ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศ 

3.3.1 ร้อยละของเครือข่าย
ต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับวิทยาลัย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 

 
ในกำรด ำเนนิงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ที่ผ่ำนมำวิทยำลัยได้ร่วมท ำกิจกรรมแลกเปลี่ยน

นักศึกษำกับมหำวิทยำลัย วิทยาลัยนานาชาติได้ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มี MOU โดยการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน ดังนี้ 

1. University of Hradec Králové : 
    (1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาจ านวน 1 คน ระยะเวลา 6 ม.ค.63-30 

เม.ย.63             
     (2) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาจ านวน 4 คน ระยะเวลา 17 ส.ค.62-

25 ธ.ค.62               
    (3) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ชาวไทยไปศึกษาจ านวน 5 คน ระยะเวลา 24 ก.ย.62-25 

ธ.ค.62 
2. Metropolitan University of Prague (MUP) 
    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยไป 4 คน ระยะเวลา 1 ก.พ.63- 30 มิ.ย.63 
3. uilin University Of Aerospace Technology China 
    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ชาวจีนจ านวน  33 คน ระยะเวลา 1 ก.ย.-2 ธ.ค.62    
4. De Montfort University 
    ความร่วมมือจัดท าหลักส ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Joint Degree (3+1)  สาขาวิชา

ผ ้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (หลักส ตรนานาชาติ) 
5. Griffith University 
   ความร่วมมือจัดท าหลักส ตร Aviation Joint Degree (3+1)  สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักส ตร

นานาชาติ) 
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6. Heilongjiang Quantum International AviationTraining Management Co., Ltd. 
   (1) คัดเลือกนักศึกษาจากจีนเพ่ือเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรม

ระยะสั้น 6 เดือน ถึง 1ปี ให้แก่นักศึกษาการจัดการธุรกิจการบินจากประเทศจีน 
พบว่า University of Hradec Králové , Metropolitan University of Prague และ Guilin 

University Of Aerospace Technology China ซึงเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านได้เป็นอย่างดีและยังมี
โครงการความร่วมมือการท าหลักส ตรร่วมกับ Griffith University และ De Montfort University รวมถึงได้รับ
ความร่วมมือจาก Heilongjiang Quantum International Aviation Training Management Co., Ltd. จาก
ประเทศจีนในการจัดหารนักศึกษาชาวจีนเพ่ือเข้าร่วมการเรียนการสอนและฝึกอบรมระยะสั้นในอนาคตหลังจาก
สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงไป 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข 
ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้าน การขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม 2563 จากการวิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน การขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ พบว่า ควรปรับการเข้าร่วมกิจกรรมและความร่วมมือกับต่างประเทศเนื่องด้วยสถานการณ์ 
COVID-19 ท าให้การเดินทางเพ่ือร่วมกิจกรรมอาจเป็นไปได้ยากในปีหน้า ซึ่งต้องมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสม 

   
                3.3.2.12 แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

        ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน  

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถ
หาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อย ่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้

ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับความ
เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสีย่ง
ทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อป ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การ
ด าเนินงานจะบรรลผุลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว ้

ร้อยละของงานที่มีการด าเนนิ การ
ตามจุดควบคุมที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

  

จากผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ ฯ ได้ประเมินความเสี่ยง
จ านวน  2 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ได้แก่ จ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการ ฯ ประเมินความเสี่ยงในระดับส งมาก และ ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การเปลี่ยนแปล ง
สภาพแวดล้อมภายนอก มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ คณะกรรมการ ฯ 
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ได้ประมินความเสี่ยงในระดับส ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีนโยบายการลดความเสี่ยง เพ่ือให้ยอมรับความ
เสี่ยงได้ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  

จากการวิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การประเมินความเสี่ยงควรต้องพิจารณา โดยจัดให้ผ ้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด

การมองภาพในองค์รวม และพิจารณาลดความเสี่ยงควรในด้านที่มีผลกระทบรุนแรงก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดกับวิทยาลัย 

2. แผนการควบคุมภายใน เป็นแผนมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  ซึ่งควรปรับให้ครอบคลุม
หลาย ๆ กิจกรรมของหน่วยงานย่อยด าเนินการด้วย 

3. เกิดสภาวะโรคระบาด COVID-19 ขึ้นส่งผลให้คณะกรรมการ ฯ ต้องน าความเสี่ยงนี้ไป
ประกอบการประเมินความเสี่ยงในปีถัดไป 

 
                 3.3.2.13 แผนกำรจัดกำรควำมรู้ วิทยำลัยนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  

         ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดี (องค์
ความร )้ จากที่อย ่ในตัวบุคคล และ
แหล่งเรียนร ้อ่ืนๆ ที่ครอบคลุมด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย พร้อมทั้งน ามาจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
2) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคลากรน าแนวปฏิบัติทีด่ีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

1   (ตัวบ่งชี้  5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ  )ข้อ  5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความร ้ทั้งที่มีอย ่ในตัวบุคคล ทักษะของ
ผ ้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนร ้
อื่นๆ ตามประเด็นความร ้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
2)  จ า น วนองค์ ค ว าม ร ้ ที่ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผล
สัมฤทธิ์  

2 องค์ความร ้ 4 องค์ความร  ้
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ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ ได้ด าเนินงานการ
จัดการความร ้ จ านวน 4 กลุ่มองค์ความร ้ ดังนี้ 

 1. กลุ่มองค์ความร ้การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนร ้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. กลุ่มองค์ความร ้การเลือกใช้ร ปแบบการวิเคราะห์ข้อม ลให้เหมาะสมกับงานวิจัยใช้ replace 

all 
 3. กลุ่มองค์ความร ้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความร ้นวัตกรรม 
 4. กลุม่องค์ความร ้การพัฒนาการปฏิบัติงาน : เรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ซึ่งทุกกลุ่มองค์ความร ้ได้ด าเนินกิจกรรม 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดองค์ความร ้หลักที่ส าคัญต่อ

หน่วยงาน 2) เสาะแสวงหาความร ้ที่ต้องการ 3) ปรับปรุง ดัดแปลง ความร ้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 4) น าความร ้ที่ได้จากการจัดการความร ้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 5) น าประสบการณ์จากการ
ท างาน และการประยุกต์ใช้ความร ้มาแลกเปลี่ยนเรียนร ้ และสกัดออกมาเป็นขุมความร ้  และ 6) รวบรวมความร ้
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข/แนวทำงเสริม 
 จากการประชุมการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความร ้  ในวันที่ 19 สิงหาคม 

2563 พบว่าในแต่ละแผนได้ถอดบทเรียนและสกัดองค์ความร ้จากอาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยเป็นหลัก เพ่ือให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนร ้กันอย่างกว้างขวาง จึงควรด าเนินการผลักดันให้มีการส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความร ้ กิจกรรม KM Share & Learn ที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้จัดขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลงานองค์ความร ้ที่วิทยาลัยนานาชาติได้จัดท าขึ้น 4 องค์ความร ้ 

 
            3.3.2.14 แผนกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563      

        ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิง่
อ านวยความสะดวกที่รองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่าง
ครบถ้วน 

1.8.1 ความพึงพอใจของ
นักศึกษา/ บุคลากรที่มีต่ออาคาร
สถานที่ และสิง่อ านวยความ
สะดวกของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 ≥4.55 

ในการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงภ มิทัศน์ภายใน
และภายนอกอาคาร เช่น การปรับปรุงลานจอดรถด้านทิศตะวันออกของอาคารวิทยาลัยนานาชาติ และ ปรับปรุง
พ้ืนที่โถงกลาง ปรับปรุงเวที ติดตั้งน้ าพุรอบอาคาร จัดท าแผ่นกันในห้องเรียน เพื่อเว้นระยะห่าง เนื่องจาก
มาตรการ COVID-19 ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อของมหาวิทยาลัย ฯ  
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ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
   ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านการปรับปรุงภ มิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จากการ

วิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้ 
 1. ฝ่ายอาคารสถานที่ควรมีปฏิทินในการตรวจเช็คระบบสาธารณ ปโภคต่างๆ เช่น ถัง

ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน เครื่องส บน้ าดับเพลิง เป็นต้น เพ่ือเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีอายุการท างานนานขึ้น และเตรียมความพร้อมให้สามารถใช้งานได้อย ่เสมอ 

 2. วิทยาลัยนานาชาติควรสนับสนุนสิ่งการเรียนร ้ อุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และความต้องการของอาจารย์ผ ้สอน รวมทั้งจัดซื้อ จัดหามาใหม่ น ามาทดแทนตัวที่เสีย หรือมี
ปัญหาใช้งานไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 
                  3..3.2.15  ผลกำรประเมินแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ   
 พ.ศ. 2562 

          ผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อม ลใน
การบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและทอ้งถ่ิน 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/
ปรับปรุงฐานข้อม ลเครือข่าย 

5 5 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมี
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ
ของ Social Mediaที่ทันสมัยในการ
สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
เว็บไซต ์

5 5 

  

จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายเทคโนโลยี ฯ ได้มีการสนับสนุนและบริการ
ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งมีการบริการเครือข่ายไร้สายเพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ 
และวิทยาลัย ฯ ได้เพ่ิมช่องทางการติดต่อทาง Social Media เช่น Line@SSRUIC, Twitter @SSRUIC, Face 
book @SSRUIC Suansunandha และ Informatioin ssruic, Instagram @SSRUIC Youtube @SSRUIC 
Official @SSRU PR เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผน ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 ตามผลการประชุมคณะกรรมการ ฯ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 คณะกรรมการได้วิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานดังนี้ 



67 
 

 
 

1. วิทยาลัยนานาชาติควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อม ลเครือข่าย เพ่ือให้มีฐานข้อม ลเครือข่าย
ส าหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

2. วิทยาลัยนานาชาติควรปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์  (Social 
Media) เพ่ือมีการใช้งานเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

3. วิทยาลัยนานาชาติควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อม ลข่าวสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพ่ิม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยและบุคคลภายนอก และเพ่ือติดต่อ
สอบถามและตอบข้อสงสัยของนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ต่อไป 
 
                 3.3.2.16 ผลกำรประเมินแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

         ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน  

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการ บรรลตุาม
เป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2564) 

ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วดั
ของแผนปฏิบัติการ 

80 59.52 

 
จากผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัย ฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เพื่อสนับสนุนโครงการและตัวชี้วัดของวิทยาลัย ฯ ซึ่งวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในก ากับ ซึ่งต้องด าเนินการ
บริหารจัดการงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด ให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และบ รณาการ
โครงการและตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย   

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านกลยุทธ์ทางการเงิน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 จากการ

วิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. เนื่องจากวิทยาลัย ฯ เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการหารายได้ เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการ

สอน และปฏิบัติตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ฯ จึงควรสร้างหลักเกณฑ์การใช้จ่ายให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้ น 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีเสถียรภาพทางการเงินของวิทยาลัยเอง โดยเฉพาะเรื่องกองทุน 

2. จัดจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกัน เพ่ือการลดการใช้จ่ายงบประมาณ และจัด
ตารางเวลาการจัดกิจกรรมไม่ให้ซ้ าซ้อน และให้รีบจัดท ากิจกรรมให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3  

2. สร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบทางการเงินและงบประมาณให้แก่อาจารย์และบุคลากร ให้
มากขึ้น โดยเฉพาะผ ้บริหารระดับหลักส ตร และอาจารย์ใหม่  

3. ปรับปรุงการเขียนแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้มีความชัดเจน และค านึงถึงต้นทุนการจัด
ให้เหมาะสม 
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4. จัดท าบริการวิชาการ การวิจัย และโครงการหารายได้ เพ่ือจัดหางบประมาณในการบริหาร
จัดการในวิทยาลัย 
 
                  3.3.2.17  ผลกำรประเมินแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดหำรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน สนิทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ 

รายได้จากโครงการจัดหารายได้
ด้านการบริการวิชาการและวิจัย
ต่ออาจารย์ประจ า 

25,000 บาท / 
คน 

35,237.18 บาท / 
คน 

บรรลุ 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดโครงการประเภทจัดหารายได้ ทั้งหมด 

5 โครงการ แบ่งเป็นประเภทโครงการบริการวิชาการ 4 โครงการ และโครงการวิจัย 1 โครงการ มียอดเงินรวม
ทั้งสิ้น 1,374,250 บาท 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข  
ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านการจัดหารายได้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จากการ

วิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้ 
1. วิทยาลัยนานาชาติควรก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการหารายได้ โดยให้สาขาวิชาทุก

สาขา ต้องจัดโครงการบริการวิชาการประเภทหารายได้ให้มากขึ้น  
2. วิทยาลัยนานาชาติควรขยายความร่วมมือกับหน่วยงายภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

เพ่ือร่วมจัดท าหลักส ตรบริการวิชาการระยะสั้นประเภทหารายได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการให้บริการ
วิชาการแก่ธุรกิจนั้นๆ 
                   3.3.2.18 แผนปฏิบัติกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

        ผลกำรด ำเนินงำน 

 

ต้นทุนรวมท้ังสิน้ของวิทยาลยันานาชาติ              892.00              560.00      332.00        59.29

1. จดัการเรียนการสอนหลักสูตร 892 560 332 59.29

      1.1.1 สาขาวิชาบริหารธรุกจิระหว่างประเทศ 87 81 6 7.41

      1.1.2 สาขาวิชาผู้ประกอบการธรุกจิดจิทิลั หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 6 10 -4 -40.00

 1.2.1 สาขาวิชาการโรงแรม 96 67 29 43.28

1.2.2 สาขาวิชาธรุกจิการบนิ 622 332 290 87.35

      1.2.3 สาขาวิชาการจดัการทอ่งเทีย่ว 78 64 14 21.88

      1.3.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศกึษา 3 6 -3 -50.00

สาขาวิชา
จ านวน นศ. ท่ีมี

อยู่จรงิ

จ านวน นศ. 

ณ จดุคุ้มทุน
ผลต่าง %
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จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ ได้ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา บริหารธุริกิจระหว่างประเทศ สาขาวชาผ ้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาธุกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา โดย
วิทยาลัย มีต้นทุนดังนี้ ต้นทุนของวิทยาลัย จ านวน  65,687,641.15 บาท และมีต้นทุนจากการปัน่วนค่าใช้จ่าย
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 3,264,740.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,952,381.15 บาท โดยมีจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 892 คน ละมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหัว รวม 48,396.03 บาท วิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการจัดการจัดท าการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วย แล้วผลปรากฎว่า สาขาที่ไม่คุ้มทุน คือสาขาวิชาผ ้ประกอบการดิจิทัล และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ซึ่งวิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือปิดหลักส ตรเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพส งสุดในการด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย สามารถวิเคราะห์การ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พบว่า มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้ 
1. วิทยาลัยควรมีการวางแผนการรับนักศึกษา การบริหารจัดการ และจัดท ากิจกรรมของ

วิทยาลัย และสาขาวิชา เพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยการบ รณาการการจัดกิจกรรม เพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพส งสุด 

2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการบริหาร และ การจัดท ากิจกรรมที่ไม่ตอบตัวชี้วัดที่ก าหนด หรือ 
จัดท ากิจกรรมตามตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ผ่านการประเมินแล้ว  

3. ใช้วิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือบ รณาการตัวชี้วัดต่าง ๆ จากภายนอก และภายในวิทยาลัยฯ  
4. วิทยาลัยควรพิจาณาใช้หลักเกณฑ์ 3 ป (ปรับ ปิด เปิด) กับหลักส ตรที่ไม่คุ้มทุน 

 
                  3.3.2.19 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

         ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

วิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
และเกิดธรรมภิบาล 

ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรม
มาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥ 4.80 ร้อยละ 5.00 

 
  จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ 2563  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ วิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างครุภัณฑ์  หุ่นจ าลองฝึกปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นส ง แบบเต็มตัวแบบผ ้ใหญ่  และโครงการงานปรับปรุงพ้ืนโถง
กลาง วิทยาลัยนานาชาติ แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข 
ผลตามการประชุมคณะกรรมการด้านจัดซื้อจัดจ้าง  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 จากการ

วิเคราะห์การประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้ 
1.จัดโครงการอบรมให้ความร ้แนวทางการเบิกจ่ายทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ

บุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือจะแจ้งให้ทราบถึง กฎระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างได้ถ กต้องตามกฏ
ระเบียบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 2. ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด และติดตามการเบิกจ่ายการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของบุคลากร ให้ถ กต้องตามกฏระเบียบ  

 
               3.3.2.20 แบบสรุปกำรประเมินแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
         ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

เป้ำประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

บุคลากร และนักศึกษามีทัศนคติ 
ค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริต 

1.5.1 จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ  

≥1 8 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ท า
กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

75 100 

 
ในการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนผลักดันในการ

สร้างให้บุคลากร และนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต โดยจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
สังคมและจิตสาธารณะ ดังนี้ 

1) จิตอาสาพาน้องเรียน กิจกรรมนันทนาการด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อ.คลองโยง  จังหวัดนครปฐม 

2) จิตอาสาพาน้องเรียน กิจกรรมปล กป่าชายเลน ณ ต าบลคลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม 
3) จิตอาสาพาน้องเรียน กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพ่ือสุนัขและแมว ณ บ้านแสงตะวัน 

กรุงเทพมหานคร 
4) จิตอาสาพาน้องเรียน กิจกรรมปล กป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 

จังหวัดเพชรบุรี 
5) จิตอาสา กิจกรรมสร้างสวนสวย ให้กับพ้ืนที่ภายในวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา  จังหวัดนครปฐม 
6) จิตอาสา กิจกรรมฟังธรรมและท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในบริเวณวัดป่าศรีถาวร ต.บางแก้ว

ฟ้า นครปฐม 
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7) จิตอาสา กิจกรรม SSRUIC we care ครั้งที่ 1 ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผ ้ที่ได้รับ
ผลกระทบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-2019 โดยการแจกอาหาร น้ าดื่ม ยา และของใช้ที่จ าเป็นให้กับ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม  

8) จิตอาสา กิจกรรม SSRUIC we care ครั้งที่ 2 รับบริจาคสิ่งของ และน าไปช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ให้กับผ ้ที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-2019 ให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง จำกผลกำรประเมินแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ผลตามการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากการวิเคราะห์

การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ดังนี้ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับบุคลากร

ภายในและนักศึกษาม เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ในด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคมและจิตสาธารณะ  

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา วิทยาลัยควรมีวิธีการในการชมเชย และยกย่อง เพ่ือให้
เกิดความภาคภ มิใจและเกิดค่านิยมในการท าความดี  
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บรรณำนุกรม 

 

กองนโยบายและแผน. 2562. ค ่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563. 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2562. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2563. แผนปฏิบัติการด้านต่างๆด้านต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภำคผนวก 
 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
2. ภำพกำรประชุมประเมินแผนปฏิบัติกำร  


