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เม่ือวันที ่29 กันยายน 2563 
  



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

วิทยาลัยนานาชาติ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น ตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) เป็นแนวทาง และมี

การศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงระยะเวลาของการพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อการด าเนินงาน ซึ่งวิทยาลัยได้น ามาใช้เป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การท าแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการบริหารวิทยาลัยในเชิงรุกให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งหวังให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยนื 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรทุกระดับในระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2558 เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์

ของวิทยาลัยนานาชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และในวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สวนนงนุช เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ

วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของวิทยาลัยในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยคณะกรรมการ

อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 

2558  

วิทยาลัยนานาชาติมีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2574) และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น

ประจ าทุกปี  ส าหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2564 วิทยาลัยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 

– 2564) โดยจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์เชิงยุทศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 

2563 , 2 มิถุนายน 2563 และ 24 สิงหาคม 2563 น าไปสู่การปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตรว์ิทยาลัยนานาชาติ เป็น 3 ประเด็นยุทธศาสตร ์33 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จ านวน 19 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 7 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 ตัวชี้วัด 

          ทั้งนี้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้น าเสนอต่อ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 

2564) ปรับปรุงปีพ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติ และแผนปฏิบัติการย่อยตามภารกิจของ

วิทยาลัยนานาชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยเมื่อวันที่16  

กันยายน 2563 จะน าขอความเห็นชอบจากกรรมการอ านวยการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
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ส่วนที่ 1  บทน า 

 
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัด โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาค

ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ภายใต้แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ 

โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของ

ประชากรใหม้ีรู้เท่าทันและเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก (Global Citizens) ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของประเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เช่น 

ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันได้ระดับนานาชาติ   ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาจึงส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและ

ความรู้ภาคปฏิบัติที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถเป็นก าลังส าคัญของประเทศในสังคมยุค

Knowledge-based จัดการเรยีนการสอนที่อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร 

 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายให้หน่วยงานจัดการศึกษาที่เป็นหน่วยงาน

ในก ากับย้ายไปอยู่ในพื้นที่ศูนย์การศึกษา เนื่องจากอาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรุงเทพมหานครคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการขยายหน่วยงานจัดการศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น  

วิทยาลัยนานาชาตทิี่เป็นหน่วยงานในก ากับและมีจ านวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นท าให้สถานที่เดิมที่อาคารศรีจุฑาภา

มีหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาไม่เพียงพอ จึงเตรียมความพร้อมใน

การย้ายส านักงาน จัดหาครุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการการบิน  ภัตตาคาร การโรงแรม การ

ท่องเที่ยว และธุรกิจจ าลอง พร้อมครุภัณฑ์ส านักงานต่างๆ โดยงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559 

 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนานาชาติ ย้ายสถานที่ตั้งไปจัดการเรียนการสอนอยู่ที่อาคารวิทยาลัย

นานาชาติ  ศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัยนานาชาติ (ปรับใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรม 
1.1 งานกิจการนักศึกษา 
1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ 
1.3 งานแนะแนวและ 
      ทุนการศึกษา 
1.4 งานศลิปวฒันธรรม 
 

 4. ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 
1.1 งานผลิตผลงานวจิัย 
 1.2 งานเผยแพร่ผลงานวจิัย 
 1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
 1.4 งานบริการวิชาการแก่สังคม 
 1.5 งานศนูย์เรียนรู้ชุมชน 
 1.6 งาน U-ranking 

3. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ 
ประกันคุณภาพ 
1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/ 

งบประมาณงาน 
พัฒนาระบบ/ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 

  1.2 งานประกันคุณภาพ 

 2. ฝ่ายบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานหลักสูตรและการสอน 
1.3 งานทะเบียนและ 
     ประมวลผลข้อมูล 
1.4 งานการรับเข้าศึกษา 
 1.5 งานฝึกประสบการณ ์
       วิชาชีพ 
 
 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
1.2 งานประชาสัมพันธ ์
1.3 งาน IT/โสตฯ 
1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
1.5 งานบุคลากร 
 1.6 งานมาตรฐานระบบ 
      บริหารงานคุณภาพ 

 6. ฝ่ายคลังและพัสดุ 
2.1 งานการเงิน งานบัญชี  
      งบประมาณ 
2.2 งานพัสด ุ

7. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2.1 งานวิเทศ 
2.2 งานอาเซียน 
 
 

ส านักงาน

คณบดี 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

สาขาวิชา 

ธุรกิจการบิน 

 

สาขาวิชา 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

สาขาวิชา 

การจัดการท่องเที่ยว 
 

สาขาวิชา 

การโรงแรม 

 

สาขาวิชา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) ปรับใหม่ 

1.3 โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ 
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ 
ประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

สาขาวชิาการโรงแรม 

หัวหน้าสาขาวิชา 

สาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวชิาธุรกิจการบนิ 

หัวหน้าส านักงาน 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวฒันธรรม 
 

หัวหน้าฝ่ายนโยบาย/แผนและประกันคุณภาพ 
 

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสด ุ

หัวหน้าฝ่ายพฒันางานวิจยั 

สาขาวชิาการจัดการท่องเที่ยว 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน 

          ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร จ านวน 5 สาขาวิชา จ าแนก

เป็นระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา และหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑติ 1 สาขาวิชา และครุศาสตรมหาบัณฑติ 1 สาขาวิชา ดังตารางที่ 1.1 

ตารางท่ี 1.1 จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560 - 2562 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปกีารศึกษา 2562 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3 3 3 

สาขาวิชาธุรกิจการบนิ    
สาขาวิชาการจดัการท่องเทีย่ว    
สาขาวิชาการโรงแรม    

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ 1 1 1 

สาขาวิชาบรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ    

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 1 - 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศ์ึกษา    

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต - - - 

สาขาวิชาคณติศาสตรศ์ึกษา - - - 

รวมท้ังสิ้น 5 5 5 

 

1.4.2 ข้อมูลจ านวนนักศกึษาคงอยู่ 

         ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนานาชาติมีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 632 คน (ข้อมูล ณ สิงหาคม 

2563) จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 630 คน  ระดับปริญญาโท 2 คน ทั้งนี้วิทยาลัยมีนักศึกษาคงอยู่ทั้งสิ้น ในปี

การศกึษา 2560 – 2562 ดังแสดงในตารางที่ 1.2 

ตารางท่ี 1.2 จ านวนนักศกึษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2560 - 2562 

สาขาวชิา 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ธุรกิจการบนิ 565 545 455 

การจัดการท่องเที่ยว 60 62 55 

การโรงแรม 135 94 69 

บรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ 96 77 51 

คณิตศาสตรศ์ึกษา 7 8 1 

รวมทั้งสิ้น 863 786 632 
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1.4.3  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

        วิทยาลัยนานาชาติ มีผูส้ าเร็จการศึกษา ในปีการศกึษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 127 คน จ าแนกเป็น

ระดับปริญญาตรี 127 คน มีผู้ส าเร็จการศกึษาจ าแนกตามสาขาวิชา ตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 - 2562 ดังแสดงใน

ตารางที่ 1.3 

ตารางท่ี 1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 2562 

สาขาวชิา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ธุรกิจการบนิ 88 75 95 

การจัดการท่องเที่ยว 14 12 13 

การโรงแรม - - - 

บรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ 20 15 19 

คณิตศาสตรศ์ึกษา - - - 

รวมทั้งสิ้น 122 102 127 

 

1.4.4 ข้อมูลภาวะการมีงานท าการได้รับเงินเดือนเริ่มต้นและความพึงพอใจของบัณฑิต  

       วิทยาลัยนานาชาติ ได้ส ารวจบัณฑิตในปีการศึกษา 2562 พบว่า ภาวะการมีงานท าภายใน 1 ปี 

เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.25 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย...........................และบัณฑิตมีความพึงพอใจที่ระดับ

.........ดังแสดงภาวะการมีงานท า การได้รับเงินเดือนเริ่มตน้ และความพึงพอใจของบัณทิตจ าแนกตามสาขาวิชาใน

ปีการศึกษา 2560 -2562 ในตารางที่ 1.4 

 

ตารางท่ี 1.4 ภาวะการมีงานท า เงนิเดือนเริ่มต้น และความพึงพอใจของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา  

                    2560 – 2562 

สาขาวชิา การมีงานท า 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

ธุรกิจการบนิ 

 

การมีงานท าภายใน 1  ป ี 42 93.39 93.39 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ - - - 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.55 4.74 4.74 

การจัดการท่องเที่ยว การมีงานท าภายใน 1  ป ี 6 100 100 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ - - - 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 4.45 4.47 4.47 

การโรงแรม การมีงานท าภายใน 1  ป ี - 92.59 92.59 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ - - - 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ - 4.47 4.47 
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สาขาวชิา การมีงานท า 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

บรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ การมีงานท าภายใน 1  ป ี 11 90.48 90.48 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ - - - 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 4.01 4.41 4.41 

รวม การมีงานท าภายใน 1  ป ี 59 94.25 94.25 

เงินเดอืนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ - - - 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 13.01 4.52 4.52 

 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย  

       วิทยาลัยนานาชาติ ได้ส ารวจจ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ในปีการศึกษา 2562  พบว่า อาจารย์

มีผลงานวิจัยทั้งสิ้น  20 เรื่อง ดังจ าแนกผลงานวิจัยของอาจารย์ตามสาขาวิชา และตามปีการศึกษา 2560 – 

2562 ตามตารางที่ 1.5 

ตารางท่ี 1.5  จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ปีการศึกษา 2560 – 2562 

สาขาวชิา 
จ านวนผลงานวิจัย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ธุรกิจการบิน 5 7 5 

การจัดการท่องเที่ยว 4 3 3 

การโรงแรม 4 3 3 

บรหิารธุรกจิระหว่างประเทศ 2 4 4 

คณิตศาสตรศ์ึกษา 4 7 5 

รวมท้ังสิ้น 19 24 20 
 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

       วิทยาลัยนานาชาติ ได้ส ารวจจ านวนผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์ปีการศึกษา 

2562  พบว่า วิทยาลัยมีงานบริการวิชาการทั้งสิ้น 8 โครงการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น10 

โครงการ ดังแสดงข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2560 -

2562 ตามตารางที่ 1.6 

ตารางท่ี 1.6  จ านวนโครงการบรกิารวชิาการ และท านุบ ารุงศิลปสัฒนธรรมปีการศึกษา 2560 – 2562 

สาขาวชิา 
จ านวนโครงการบริการวชิาการ  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
โครงการบรกิารวิชาการ 18 10 8 

โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 20 10 10 

รวมท้ังสิ้น 38 20 18 
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1.4.7  ข้อมูลบุคลากร 

          วิทยาลัยนานาชาติ ได้จ าแนกบุคลากรในปีการศกึษา 2562 มีจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น  

..............คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์..........คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............คน 

และอาจารย์..............คน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก.................คน ปริญญาโท..........คน และ

ปริญญาตรี(มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางสาขา).............คน มีการจ าแนกตามสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2560 – 

2562 ดังตารางที่ 1.7 และ 1.8   

ตารางท่ี 1.7 จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

ธุรกิจการบิน 13 - - 13 9 1 - 10 9 1 - 10 

การจัดการท่องเท่ียว 5 - - 5 4 - - 4 4 - - 4 

การโรงแรม 7 - - 7 5 - - 5 5 - - 5 

บริหารธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

5 2 - 7 5 1  6 5 1  6 

คณิตศาสตร์ศึกษา 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 2 9 

ผู้ประกอบการธุรกิจ

ดิจิตอล 

- - - - 5 - - 5 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 32 5 1 41 32 5 2 39 32 5 2 39 

  

ตารางท่ี 1.8 บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ฝ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ธุรกิจการบิน 2 8 - 10 2 8 - 10 2 8 - 10 

การจัดการท่องเท่ียว - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 

การโรงแรม - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 

บริหารธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

- 3 3 6 - 3 3 6 - 3 3 6 

คณิตศาสตร์ศึกษา - 4 5 9 - 4 5 9 - 4 5 9 

ผู้ประกอบการธุรกิจ

ดิจิตอล 

- 4 1 5 - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น  28 9 39  28 9 39  28 9 39 
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      สายสนับสนุนวิชาการ 

ฝ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 6 1 - 7 5 1 - 6 5 1 - 6 

ฝ่ายบริการการศกึษา 3 - - 3 3 - - 3 3 - - 3 

ฝ่ายคลังและพสัด ุ 3 - - 3 3 - - 3 3 - - 3 

วจิัยและบริการวิชาการ 2 - - 2 2 - - 2 1 - - 1 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

2 1 - 3 2 1 - 3 1 1 - 2 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

และศลิปวัฒนธรรม 

2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 

รวมทั้งสิ้น 18 2  20 17 2 - 19 15 2 - 17 

 

1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) 

จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2474) จาก

การศกึษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะการพัฒนาประเทศ

ไทย และสภาพแวล้อมที่มผีลกระทบต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย จึงได้น าเสนอยุทธศาสตร์ และกลไกการ

ขับเคลื่อนเพื่อเป็นแผนชี้น าการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนด

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี ออกเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 5 ปี ดังนี้ ช่วงที่1 SSRU 2020 ( พ.ศ. 2560-

2564) “ มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” (Smart Archetype University of the Society) มีความส าเร็จตาม

วิสัยทัศน์: รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนัน

ทาด้านการสอน วจิัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ช่วงที่2 SSRU 2025 (พ.ศ. 2565-2569) “ 

มหาวิทยาลัยเอตะทัคคะที่มี       อัตลักษณ์” (Niche Guru University) มีความส าเร็จตามวิสัยทัศน์: สาขาวิชาไม่

น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย ช่วงที่3 SSRU 2030 ( พ.ศ. 2570-

2574) “ มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” (International Niche Guru University) สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 5 

สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย และไม่น้อยกว่า 2 สาขาที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 500 

อันดับแรกของมหาวิทยาลัยโลก สวนสุนันทา 2030 ก้าวสู ่“มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ”   

มหาวิทยาลัยได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และก าหนดวิสัยทัศน์ “ 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม” (Smart Archetype University of the Society) และได้มกีรอบความส าเร็จตาม

วิสัยทัศนใ์นช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2560-2564) : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้

แม่แบบที่ดีของการมีลักษณะ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง”(SMART) ในเรื่อง S = Smart Student; M = Smart 

Management; A = Smart Academic; R = Smart Research; T =  Smart Technology & Teacher ซึ่งใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยก าหนด 3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
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ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560–2564) ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนานาชาติ มีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดการด าเนินงานเป็น 5 

ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนและวิเคราะหท์างยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนวิสัยทัศน ์ พันธกิจ และแนวทางการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 3 การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 4 การแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดโครงการ กิจกรรม การวางแผนบริหารโครงการและการเขียนโครงการ 

1.5.1 ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนและวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)  

วัตถุประสงค์ : เพือ่ก าหนดขอ้มูลทีจ่ะใช้ในการวิเคราะหส์ าหรับการวางแผนยุทธศาสตร ์

วิธีการด าเนินการ : ด าเนนิการตามขั้นตอนในระหว่าง เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-

2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 2) คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

และด าเนนิการพิจารณาประเมินผลการด าเนนิงาน และข้อมูลขององค์กรจากที่ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากปัจจัยภายใน 

และปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อวิทยาลัยนานาชาติในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) ในเดือนพฤษภาคม 2563 

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ 

เพื่อการทบทวนและวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) เมื่อ วันที่ 2-3 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ์ รวบรวมประเด็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน

การจัดท าแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี(พ.ศ.2560–2564) และใหห้มายเลขประเด็นปัจจัยทั้งหมด ในเดือน มิถุนายน 

2563 

 4) คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเมินและจัดล าดับความส าคัญของประเด็นที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560–2564) มากที่สุด 

10 อันดับแรก ในมิถุนายน 2563 

 5) คณะกรรมการและเลขานุการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯด าเนินการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

(SWOT Analysis) โดยใช้โปรแกรมช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 

2563 ในเดือนมิถุนายน 2563 

 1.5.2 ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนวสิัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์  จุดประสงค ์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลักวัฒนธรรม และ

ค่านิยมหลักของวิทยาลัยนานาชาติ 

วิธีการด าเนินการ : ด าเนนิการตามขั้นตอนในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ 



 
10 

 
1) คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติในการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจภารกิจ

หลัก เสาหลัก วัฒนธรรม และค่านิยมหลักของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทาง

ยุทธศาสตร ์เพื่อตอบยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564)  

2) เลขานุการคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ รวบรวมและทบทวนวิสัยทัศน์  จุดประสงค์  

พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม และค่านิยมหลักของวิทยาลัยนานาชาติช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560 –2564)ระหว่าง ปี พ.ศ. 2563-2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (อยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย และมีการปรับนโยบายการด าเนินงานของผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแผน

ยุทธศาสตรใ์หม่) น าเสนอผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อพจิารณา วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 

3) ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติก าหนดนโยบายการบริหารงานช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560–2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 4) คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯก าหนดความท้าทายทางกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560–2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

1.5.3 ขั้นตอนที่ 3 การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแผนที่

ยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ของวิทยาลัย

นานาชาติช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

นโยบายการบริหาร ความท้าทายทางกลยุทธ์ของวิทยาลัยนานาชาติที่ทบทวนใหม่และพิจารณาความสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิธีการด าเนินการ:ด าเนนิการตามขั้นตอนในระหว่างเดือนสิงหาคม  2563 ดังนี้ 

1) คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และ

ตัวชี้วัดโดยการวิเคราะหป์ัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)  

2) เสนอผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อพิจารณาปรับแก้ และ/หรือให้ความเห็นชอบ ร่างแผน

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) ปรับปรุงปีพ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  

3) คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร ์

1.5.4 ขั้นตอนที่ 4 การแปลงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

         วัตถุประสงค์ : เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตรเ์ป็นแผนปฏิบัติการ 

         วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการตามขั้นตอนในระหว่างเดือนกันยายน 2562 ดังนี้ 

1) คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯก าหนดโครงการ/กิจกรรมหลัก  

2) คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯจัดความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมหลัก และก าหนด

สัดส่วนวงเงินงบประมาณและผู้รับผดิชอบตามกลยุทธ์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 3) ประชุมคณะกรรมการบริหาร วทิยาลัยนานาชาติ ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าฝ่าย 

เจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ภายใต้กรอบวงเงนิที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เดือน กันยายน  2563 
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1.5.5 ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดโครงการ กิจกรรม การวางแผนบรหิารโครงการ และการเขียน

โครงการ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือส าหรับใช้

เป็นแนวปฏิบัติส าหรับทุกหน่วยงานให้สอดรับประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและเวลา โดยการก าหนดโครงการแบบ

เหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การเขียน

โครงการ การน าแผนไปปฏิบัติ และการตดิตามและประเมินผลอย่างจรงิจังและตอ่เนื่อง 

 วิธีการด าเนินการ : ด าเนนิการตามขัน้ตอนในระหว่าง เดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 

  1) ประชุมสาขาวิชาเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภายใต้กรอบวงเงนิที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 

  2) จัดล าดับความส าคัญของโครงการตามข้อจ ากัดของงบประมาณ  

  3) ฝา่ยแผนงานฯจัดประชุมฝา่ยสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาเพื่อการ

เรียนรู้การเขียนโครงการ  

  4) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  

  5) รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ และฝ่ายแผนงานฯ ก ากับ ติดตามและประเมินผลโครงการตาม     

ไตรมาสและประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์วทิยาลัยนานาชาต ิ
 

2.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

    คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อน า

ผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง(Strengths) และจุดอ่อน(Weaknesses)ของวิทยาลัยนานาชาติ โดยอาศัย

กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์

ได้ ดังนี้ 

  1) โครงสรา้งองค์กร(Structure) มีโครงสร้างการท างานหรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

        2) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร(Strategy)มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศ

ทางการปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

        3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มจีุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

       4) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงาน

เป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

                  5) จ านวนบุคลากร (Staff) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรอืไม่ 

       6) รูปแบบการบริหาร (Style) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

  7) ค่านิยมรว่มในการปฏิบัติงาน (Share values)บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้าง

ที่ท าให้องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

2.1.2  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็น

โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยนานาชาติ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

   1) การเมืองและกฎหมาย (P-Politics) เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและ

นโยบายทางการเมอืงที่มผีลกระทบกับวิทยาลัยนานาชาติ 

  2) สภาพเศรษฐกิจ(E-Economics) เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มี

ผลต่อวิทยาลัยนานาชาติ 

   3) สภาพสังคม (S-Social) เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัย

นานาชาติ 

   4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (T-Technology) เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนานาชาติ 

  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกข้างต้น ได้ก าหนดเป็นประเด็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการจัดท าแผน
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ยุทธศาสตร์ฯ ได้น าประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบในช่วงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564)ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่รวบรวมได้ มาทบทวนระบุว่าประเด็นใดที่ยังคงอยู่ และพิจารณาสภาพแวดล้อมใหม่ 

มีประเด็นใดทีเ่พิ่มเติมในช่วงแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ 

2.2.1 การก าหนดประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

       คณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารใน

หน่วยงาน เพื่อยืนยันว่าเป็นประเด็นปัจจัยที่มีผลระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพิ่มเติมประเด็นปัจจัยใหม่ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย

นานาชาติทั้งที่เป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามได้ รวม  45 ประเด็น และก าหนดรหัสของแต่ละประเด็น 

ดังตารางที่ 2.1  

ตารางท่ี 2.1 ล าดับ หมายเลขของประเด็น SWOT ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

ประเด็น 

ท่ี 
ประเด็นปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพรอ้ม เช่น Mock up, Biz shop ห้องปฏิบตัิการโรงแรม Bistro เป็นต้น  

S2 บรยากาศ และสภาพแวดลอ้มมีความสงบ รม่รื่น และมีความพร้อมของสถานที่ และลานกจิกรรมนักศึกษา  

S3 หา่งไกลจากสิง่เร้าภายนอก เช่น ห้างสรรพสินคา้ 

S4 อาจารย์และบุคลากรมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

S5 มีความรว่มมอืกับหลากหลายองคก์รทั้งในแลต่างประเทศ 

S6 มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาสามารถน าเสนอผลงานวิจัยในตา่งประเทศ 

S7 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

S8 
มีระบบพัฒนาและควบคุมคุณภาพภาษาอังกฤษ ได้แก่ การทดสอบ การสอนเสรมิ และการสอบผ่านตาม

เกณฑ ์TOEIC  

S9 มีการฝึกประสบการณว์ิชาชีพในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ 

S10 มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชา 

S11 มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตา่งประเทศ 

S12 มีรถบรกิารรับส่งนักศึกษา 

S13 มีความคล่องตัวในการบรหิารและบุคลากรมีความเกือ้กลูกัน 

S14 คา่เล่าเรียนต่ ากวา่การศึกษาระดับนานาชาตใินสถาบันอื่น 

S15 มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI และ IATA 

S16 มหาวิทยาลยัมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษาเปน็มหาวทิยาลยัราชภัฏอันดับ 1  
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ประเด็น 

ท่ี 
ประเด็นปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

S17 
ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวสิยัทัศน์ทา้ทาย และรว่มรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของวิทยาลยัอยา่ง

จรงิจัง 

จุดอ่อน (Weakness) 

W18 สถานที่ตัง้ของวิทยาลัยอยู่ห่างไกลชุมชนเมอืง 

W19 สัดส่วนอาจารยต์่างปรเทศมีจ านวนนอ้ย 

W20 อุปกรณก์ารสอนและการปฏบิัติการขาดความทนัสมัย 

W21 

ระบบการประชาสัมพันธ์ยงัขาดผู้ปฏิบตัิที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะในเรื่องการตลาด และไม่สามารถเข้าถงึ/

ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เช่น โรงเรยีนขนาดเล็ก/อาชีวศึกษา และขาดการตดิตามเด็กนักเรยีนที่มีความสนใจ

และสมัครเข้าเรียน 

W22 
ช่องทางในการตดิต่อสื่อสารกับวิทยาลยัมีความซ้ าซอ้น หลากหลายช่องทาง การตอบกลบัมีความลา่ช้า 

และขาดผู้ดูแลรับผดิชอบหลัก 

W23 บุคลากรขาดการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และความรับผดิชอบในหน้าที่ 

W24 
ระบบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนากจิกรรมนักศึกษาขาดการสรา้งความรัก ความผูกพันธ์

ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และระหวา่งนักศึกษาแต่ละสาขา รุน่พี ่รุน่นอ้งและศิษย์เกา่ 

W25 
ขาดความทนัสมยัและความหลากหลายของหลักสตูรและรายวิชา เช่น Double Degree และการบรหิาร

จัดการเรียนการสอน โดยการใช ้Credit Bank / รายวิชาออนไลน์ เป็นต้น 

W26 
ขาดบรรยากาศความเป็นนานาชาติ เชน่ การใช้ภาษาอังกฤษขอองนักศึกษา /เจา้หนา้ที่/อาจารย์/สื่อการ

ประชาสัมพันธ์ภายในพืน้ที่อาคารวทิยาลยัและกจิกรรมเสรมิ 

W27 คุณภาพด้านการใชภ้าษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าต่ า 

W28 ขาดความพร้อมในการรับวิกฤตที่มีผลกระทบตอ่หน่วยงาน 

W29 งานวิจยัที่มีคุณภาพ และจ านวนการจดสิทธิบัตรยังมนี้อย 

โอกาส (Opportunities)  

O30 การรับสมัครงานของหลายบรษิัทใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เป็นตัววัด 

O31 
นโยบายของภาครัฐทีส่่งเสรมิการเรีบยออนไลน ์และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ ท าให้การ

ประชาสัมพันธ์สูอ่งคก์รภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

O32 
การจัดการเรียนการสอนโดยไม่จ ากัดอายุ เวลา และการสอนด้วยการสะสมหน่วยกติแบบCredit Bank 

สามารถส่งเสรมิใหม้ีการเรียนควบคู่กับการท างานได้ 

O33 
ความก้าวหนา้และความหลากหลายของเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใชใ้นการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงาน 

เช่น MOOC, SSRU NEXT และอื่นๆ 

O34 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ 

O35 เครอืข่ายความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัย และองคก์รภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ 

O36 นักศึกษามีแหล่งทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา กยศ. และกรอ. 

O37 เกณฑก์ารรับนักศึกษามีความยืดหยุน่มากขึน้ 

O38 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรทีางความคิด การขยายตัวทางเศรษฐกจิ ความ
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ประเด็น 

ท่ี 
ประเด็นปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

ต้องการเชิงวิชาการจากมหาวทิยาลยัของภาคธุรกิจ และความต้องการความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับ

มหาวิทยาลยั จะช่วยให้เกดิการบูรณาการหลักสตูรในการผลิตสือ่การเรยีนการสอน งานวิจัย และการผลติ

บัณฑติรูปแบบใหม่ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจรงิ  

O39 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรทีางความคิด ท าให้องคก์รเอกชนมุ่งหาความรู้ผา่น

สถาบันการศึกษาส่งผลให้วทิยาลยัมโีอกาสในการสรา้งสรรคง์านรว่มกับองคก์รเอกชน 

อุปสรรค(Treatness) 

T40 ภาวะการแขง่ขันสูง โดยเฉพาะในพืน้ทีใ่กล้คียงมีมหาวิทยาลัยมาก และมีบริการรถรับส่ง 

T41 ขาดระบบการขรส่งหลักจากที่พักของนักศึกษามายงัมหาวทิยาลยั 

T42 คา่นิยมของนักศึกษาที่เลือกเรยีนในพืน้ที่นอกภูมลิ าเนา 

T43 
สภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศทีต่กต่ าส่งผลตอ่การตัดสินใจของผู้ปกครองที่ในการส่งเขา้เรียน

ระดับมหาวิทยาลยัและการเลอืกสถานที่เรยีน 

T44 
ตลาดแรงงานตอ้งการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จงึสวนทางกับการมี

หลักสูตรทีห่ลากหลายแตไ่ม่ตอบสนองตอ่ตลาดแรงงาน 

T45 
แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอดุมศึกษาของประเทศไทยลดลงท าให้อตัราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวยั

เรียนลดลง และมีอตัราผู้สงูอายุเพิ่มขึน้ 

 

2.2.2 การคัดเลือกประเด็นปัจจัย SWOT ที่มีผลกระทบมากและประเมินค่าน  าหนัก 
         ผูบ้ริหารของวทิยาลัยใหค้ะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับประเด็นปัจจัย SWOT ที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของวิทยาลัยในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จากนั้นคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ คัดเลือก

ประเด็นปัจจัย SWOT ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยที่มีคะแนนสูงตามล าดับทั้ง 4 ด้าน ๆ ละ 5 

ประเด็น เพื่อให้บุคลากร ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัย จัดล าดับ

ความส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย โดยไม่แบ่งว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบ ให้

คะแนนปัจจัยประเด็นที่มีผลกระทบมากที่สุด 10 คะแนน และผลกระทบน้อยที่สุด 1 คะแนน จากนั้นจึงใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2  ผลการประเมินคะแนนผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

ประเด็น

SWOT 
ประเด็นปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนน 

S1 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม เช่น Mock up, Biz shop ห้องปฏิบัติการโรงแรม Bistro   83 

S2 
บรยากาศ และสภาพแวดล้อมมคีวามสงบ ร่มร่ืน และมีความพรอ้มของสถานที่ และลานกิจกรรม
นักศึกษา  

54 

S5 
มีความร่วมมือกับหลากหลายองค์กรทั้งในและตา่งประเทศ และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 

49 
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ประเด็น

SWOT 
ประเด็นปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร คะแนน 

S7 ผู้บริหารให้การสนับสนนุการพฒันาบุคลากร 56 

S9 
มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษา และมีการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบ
การณ์ที่มีชื่อเสียงในระดบัประเทศ 

38 

W18 สถานที่ตัง้ของวิทยาลัยอยู่ห่างไกลชุมชนเมือง 75 

W19 สัดส่วนอาจารย์ตา่งประเทศมีจ านวนน้อย 79 

W21 

ระบบการประชาสัมพนัธ์ยังขาดผู้ปฏิบัตงิานที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะในเร่ืองการตลาด และไม่
สามารถเข้าถึง/ครอบคลุมทุกเปา้หมาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก/อาชีวศึกษา และขาดการติดตาม
เด็กนักเรียนที่มีความสนใจและสมัครเข้าเรียน 

56 

W26 
ขาดบรรยากาศของความเป็นนานาชาติ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา / เจ้าหน้าที่ /สื่อ
การประชาสัมพันธ์ภายในอาคารวิทยาลัย /กิจกรรมเสริม 

62 

W29 งานวิจัยที่มีคุณภาพและจ านวนการจดสิทธิบัตรยังมีน้อย 65 

O32 
การจัดการเรียนการสอนโดยไมจ่ ากัดอายุ เวลา และการสอนดว้ยการสะสมหนว่ยกิตแบบ Credit 
Bank สามารถส่งเสริมให้มีการเรียนควบคู่กับการท างานได้ 

56 

O33 
ความก้าวหน้าและความหลากหลายของเทคโนโลยีสามารถเลือกใช้ในการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน เชน่ MOOC, SSRU NEXT และอื่นๆ 

86 

O34 
การสนับสนนุให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัและองค์กรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตา่งชาติ 

84 

O36 
เกณฑ์การรบันักศึกษามีความยดืหยุ่นมากข้ึน และนักศึกษามีโอกาสกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จาก กย
ศ. และกรอ. 

73 

O38 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเปน็ตลาดเสรีทางความคิด การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ความต้องการเชิงวิชาการจากมหาวิทยาลยัของภาคธุรกิจ และความต้องการความร่วมมือระหว่าง
ภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัย จะชว่ยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
งานวิจยั และการผลิตบัณฑิตรปูแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจริง 

63 

T40 ภาวะการแข่งขันสงู โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงมีมหาวทิยาลัยมาก และมีการบริการรถรับส่ง 72 

T41 ที่ตั้งของวิทยาลัยขาดระบบการขนส่งหลักจากที่พักของนักศึกษามายังมหาวิทยาลัย 58 

T43 
ภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศที่ตกต่ าสง่ผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการสง่ลูก
เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกสถานที่เรียน 

67 

T44 
ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทกัษะเฉพาะทางมากข้ึน จงึสวนทาง
กับหลักสูตรที่หลากหลายแตไ่มต่อบสนองต่อตลาดแรงงาน 

49 

T45 
แนวโน้มจ านวนประชากรในวัยเรียนลดลง และอัตราผูสู้งอายุมากข้ึน ท าให้ประชากรในวัย
อุดมศึกษาลดลง 

57 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติ 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติในปัจจุบัน 

       การวิเคราะห์ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังจากที่ได้

ระบุคะแนนจุดออ่น (W) จุดแข็ง (S) โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T) และน าคะแนนมาค านวณโดยใช้โปรแกรมช่วย 

ผลปรากฏว่า ต าแหน่งยุทธศาสตรป์ัจจุบันอยู่ในต าแหน่ง “อดทน”และมีค่า SO: WT = 1.09 : 1  ดังภาพที่ 2.1 

2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

ในต าแหน่งยุทธศาสตร์ปัจจุบันของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้วิทยาลัยสามารถด าเนินการได้

บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา จึงใช้กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategies) โดยใช้จุดแข็ง

ไปช่วงชิงโอกาส โดยสร้าง เปิด เพิ่ม บุก รุก หรือขยาย ได้แก่ การขยายงาน การรณรงค์ การส่งเสริม การ

กระจายงาน การสนับสนุน การเพิ่มเครือขา่ย การเพิ่มเป้าหมาย การพัฒนางาน เป็นต้น เพื่อปรับยุทธศาสตร์ให้มี

ความเข้มแข็งเพิ่มขึน้  ใชค้วามมุง่มั่นในการลด / ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และปรับปรุงประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 

ดังตารางที่ 2.3 ท าให้ต าแหน่งยุทธศาสตร์ใหม่อยู่ในต าแหน่ง“ป้องกันตัว”แต่มีค่า SO : WT =3.21 : 1 ดังภาพที่ 

2.2   
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ภาพท่ี 2.1 ต าแหน่งยุทธศาสตรป์ัจจุบัน  

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ต าแหน่งยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุง 

 

ตารางท่ี 2.3  ผลการปรับค่าคะแนนประเด็นปัจจัยท่ีมผีลกระทบเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

ประเด็น  

SWOT 

ค่า

คะแนน 
ปัจจัย 

ประเด็น  

SWOT 

ค่า 

คะแนน 
ปัจจัย 

Weaknesses Treats 

W 5=18.41 

ระบบการประชาสัมพนัธ์ยังขาด
ผู้ปฏิบัตงิานที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะ
ในเร่ืองการตลาด และไม่สามารถ
เข้าถึง/ครอบคลุมทุกเป้าหมาย เช่น 
โรงเรียนขนาดเล็ก/อาชีวศึกษา และ
ขาดการติดตามเด็กนักเรียนที่มคีวาม
สนใจและสมัครเข้าเรียน 

T 4=9.32 
ภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศที่ตกต่ าสง่ผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งลูกเข้าเรียน
ระดับมหาวิทยาลัยและการเลือก
สถานที่เรียน 

W 4=4.26 

ขาดบรรยากาศของความเปน็
นานาชาติ เชน่ การใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา / เจ้าหน้าที่ /สื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ภายในอาคารวิทยาลัย 

T 
4=2.39 

 

ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มี
ความรู้ความสามารถ และทักษะ
เฉพาะทางมากข้ึน จึงสวนทางกบั
หลักสูตรที่หลากหลายแตไ่ม่
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/กิจกรรมเสริม ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน 

W 4=0.57 
งานวิจยัที่มีคุณภาพและจ านวนการ
จดสิทธิบตัรยังมีน้อย T 3=0 

ภาวะการแข่งขันสงู โดยเฉพาะใน
พื้นที่ใกล้เคียงมีมหาวิทยาลัยมาก และ
มีการบริการรถรับส่ง                 

W 3 = 0 

สัดส่วนอาจารย์ตา่งประเทศมีจ านวน
น้อย 

T 
0 - 

 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมี
แนวโน้มเปน็ตลาดเสรีทางความคิด 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความ
ต้องการเชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ของภาคธุรกิจ และความต้องการ
ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับ
มหาวิทยาลยั จะช่วยให้เกิดการบูรณา
การหลักสูตร การผลิตสื่อการเรียน
การสอน งานวิจัย และการผลติ
บัณฑิตรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานจริง  

W 0  - 
สถานที่ตัง้ของวิทยาลัยอยู่ห่างไกล
ชุมชนเมือง 
 

T 0 - 
ที่ตั้งของวิทยาลัยขาดระบบการขนส่ง
หลักจากที่พักของนักศึกษามายงั
มหาวิทยาลยั 

คะแนน

รวม 
23.24 

 คะแนน

รวม 
11.70  

 

จากพิจารณาให้คะแนน ประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบ ในระดับความมุง่มั่นในการปรับปรุง ได้แก่ ระดับ 2= 

ด าเนินการ, ระดับ3= เร่งด าเนินการ, ระดับ4= เร่งด าเนินการด่วน, ระดับ5= เร่งด าเนินการด่วนที่สุด จึงสรุป

เป้าหมายการด าเนินการด่วนที่สุด เร่งด าเนินการด่วน และเร่งด าเนินการ ได้แก่ ระบบการประชาสัมพันธ์ 

ความหลากหลายของหลักสูตร บรรยากาศภายในองค์กรกับความเป็นนานาชาติ(อาจารย์ นักศึกษาต่างชาติและ

การสื่อสารภายในองค์กร) ดังนี้ 

    การวเิคราะห์ :  

1) ระบบการประชาสัมพันธ์ขาดผูป้ฏิบัติงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะในเรื่องการตลาด 

ม่สามารถเข้าถึ /ครอบคลุมทุกเป้าหมาย และขาดความต่อเนื่องในการติดตาม

นักเรียนที่มีความสนใจ และสมัครเข้าเรียน 

2) ภาวะการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้คียงมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

อื่นที่มหีลักสูตรใกล้เคียง และหลักสูตรทางเลือกอื่นจ านวนมาก รวมทั้งมีแรงจูงใจใน

การบริการนักศึกษา เช่น การมรีถรับส่ง และอยู่ใกล้ชุมชนมากกว่า เป็นต้น 

3) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลต่อการไม่ส่งลูกเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่มีค่าเล่าเรียน

สูง หรอือยู่ไกลบ้าน  
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    แนวทางการด าเนินงาน :  

1) เร่งปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง  

2) ส่งเสริมความสามารถในการแขง่ขัน ได้แก่  

(1) ความเป็นนานาชาติในสถานที่วิทยาลัยทั้งเอกสาร และการสื่อสาร 

(2) เพิ่มจ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ 

(3) เพิ่มจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

(4) ปรับปรุงหลักสูตร และเนือ้หาให้มคีวามหลากหลาย 

(5) สร้างเครือข่ายและความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

(6) สร้างศักยภาพในการท าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และการจดสทิธิบัตร 

(7) สร้างระบบการบริหารที่มีความเข้มแข็งมีธรรมาภบิาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

ความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน และการมคีุณภาพชีวติที่ดี 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ในเร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศกึษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าด ีพูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่สังคม 

ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าด ี
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มคีวามเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

ไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 

Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
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1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแขง่ขันและทันต่อโลก

อนาคต แตส่ าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ต่อยอดทุนความรูแ้ละทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างตอ่เนื่อง เพื่อก ากับ

ติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม” เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ ...  
 

 
ภาพที่ .... SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 
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 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตล่ะบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ ... 

 
 

ภาพที่ ... SSRU “SWITCH” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

แตจ่ากการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น กับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนในการพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct 

the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  
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โดยแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5  ปี  (พ .ศ .2560 – 2564 )  สามารถสรุป เป้ าประสงค์  ตั ว ชี้ วั ด  

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

แ ส ด ง จ า น ว น เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์  ตั ว ชี้ วั ด  แ ผ น ง า น / ก ล ยุ ท ธ์  แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ข อ ง 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ

/กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

9 20 17 20 

2)  สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

8 14 13 13 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกย่องระดับนานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมทั้งสิ้น 23 41 38 41 
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ส่วนที่ 3  สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 วิทยาลัยนานาชาติปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยใช้กรอบ

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) ที่มหาวิทยาลัยจะมุ่งสู่การ

เป็น “วิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ”และมีการพัฒนาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จะเป็น  

“วิทยาลัยนานาชาติแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society) ภายในปี 2020” 

และมุ่งสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ” ที่มอีัตลักษณ์   

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ให้สอดรับกับสถานการณท์ี่

เปลี่ยนแปลง โดยก าหนด เป็น 3 ยุทธศาสตร ์และได้ด าเนินการถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน วทิยาลัยนานาชาติ

ได้รับการถ่ายทอดมาทั้งสิ้น  33 ตัวชี้วัด ตามรายละเอียดในยุทธศาสตรต์่างๆ ดังนี้  

 

ตารางที่  3.1  แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชีว้ัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมของ แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชงิยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน

/กลยุทธ์ 

โครงการ

/กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 9 19 15 20 

2) สร้างผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 8 7 6 6 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครอืขา่ยและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาต ิ

6 7 8 8 

รวมทั้งสิน้ 30 33 29 34 
 

ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ทบทวน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการสู่การเป็นเอตทัคคะ และสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษา ได้แก่ วิสัยทัศน ์พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ดังรายละเอียด

ต่อไปนี ้
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  วิทยาลัยนานาชาติแมแ่บบที่ดขีองสังคม (Smart Achetype College  of the Society) 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

            ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To educate 

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

and cultures) 
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1) ให้การศึกษา: เพื่อผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเอตทัคคะ (Educating: To 

produce graduates focusing on the practical applications of the body of knowledge for Niche 
Guru) 

2) วิจัย : โดยมุ่งมั่นศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อ

สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง (Research: to conduct research 

in various fields in support of the Niche Guru. The outcomes of research are utilitized in beneficial 

ways and correspond with the society and community for sustainable peace and growth.) 

3) บริการวิชาการ: เพื่อการน าผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ไปใช้ตอบและแก้ปัญหาของ

สังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น (Acadamic seices: To provide academic services to the 

community answering questions or guiding the society in cooperation with the community and local 

organizations.) 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม: เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้เป็น

ที่ยกย่องและชื่นชมในระดับสากล(Preservation of art and culture: To promote and support Thai arts 

and culture which are well known and admired throughout the world.) 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล(Produce gradutes with front row quality)  

 2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม อาเซียนและนานาชาติ (Provide 

academic services and transfer technology to communites and international society)  

  3) อนุรักษ์ พัฒนา และถ่ายทอดศลิปและวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

 4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knownledge for society) 

 5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในระดับสากล(Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้(Knowledge Capital) 
2) คุณธรรม(Morality) 
3) เครือข่าย(Partnership) 
4) ความเป็นมืออาชีพ(Professionalism) 
5) วัฒนธรรม(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส(Virtues and Thai 

etiquette practices and seniority recognition) 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

   เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 
นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะหรือมีความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและ
สังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล” 

นิยามค าส าคัญเอกลักษณ์ 

            เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลศลิปและวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปและวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 

   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล  หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย 

สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

S : Strong Leadership  ภาวะผู้น าที่เข้มแข็ง 

S : Service Mind  ใจบริการ 

R : Responsibility  ความรับผิดชอบ 

U : Unity   ความสามัคคี  

I  : Intelligence   ฉลาดคิดและเรียนรู้ 

C : Creativity   ความคิดสรา้งสรรค ์
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3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  
ยุท

ธศ
าส

ตร
 ์

 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ตา
ม

พัน
ธก

ิจ 
  

คุณ
ภา

พก
าร

ให
้บร

ิกา
ร 

  

 
 
 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พข
อง

กา
ร

ปฏ
ิบตั

ิงา
น 

 
 
 
 

ค่า
นิย

มห
ลัก

  
 

 

 

พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยื่น 

วิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ มีรายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัยสู่ชุมชน 

บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติเป็นมือ
อาชีพในด้านต่าง ๆ ตามอัตลักษณ์ 

บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติมีคุณภาพ ในระดับสากล วิทยาลัยนานาชาติเป็นที่รู้จักใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

บริหารจัดการวิทยาลัยฯโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและพ่ึงพาตนเอง 

S:Strong Leadership S:Service Mind 
 

R:Responsibility 

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

จัดการความร่วมมือเครือข่ายโดยให้วิทยาลัย
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

วิทยาลัยมีมาตรฐานสากล และเป็นที่รู้จักใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ชุมชนรอบข้างวิทยาลัยมีการใช้ประโยชน์
จากการวิจัยและบริการวิชาการ 

พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามความ
ต้ อ งการ ของตล าดแร ง ง านและ
ทัดเทียมนานาชาติ 

ป รั บ ป รุ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร
ประชาสั ม พันธ์ เ ชิ ง รุ ก ให้ ต ร งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย 

U:Unity I:Intellgence C:Creativity 
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ส่วนที่ 4  แผนยุทธศาสตรว์ิทยาลัยนานาชาต ิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ปรับปรุงปีพ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 
หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

  

ประสิทธิผ

ล 

1.1 วทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความ

ยั่งยืนและได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือ นานาชาต ิ(1) 
ร้อยละ -   0.20   0.ถ0   0.50   ≥0.45 1.1.2.1สนับสนุนให้นักศกึษาสง่ผลงาน ทาง

วชิาการ งานวจิัยและงานสร้างสรรค์เข้า

ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการสนับสนุนการสง่ผลงานของ

นักศกึษาเข้าประกวด (A) 1 

รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษาฯ 

 สาขาวิชา 

 

คุณภาพ

บริการ 

1.2 บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ 

ของวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้

บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษ ท่ี 21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2) 

ระดับ

คะแนน 

 ≥4.30  ≥4.30  ≥4.35  ≥4.35  ≥4.39 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมปีระสิทธิภาพ ในการ

สร้างทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 โครงการจดัการเรียนการสอน 

 สวนสุนันทา 4.0 (SSRU4.0) 

  -กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ด้านสังคมศาสตร์ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

 ส านักงานคณบดี 

 สาขาวิชา 

 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี (3) 

ร้อยละ ≥88.00 ≥88.00 ≥91.00 ≥91.00 ≥91.65 

 1.2.3 ร้อยละหลักสูตรท่ีมีรายวชิาอยา่งน้อย 1 

รายวชิาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ออนไลน ์

ร้อยละ  - - - - ≥70 

 

ประสิทธิภาพ 

1.3 มหาวทิยาลัยมกีารสง่เสริมและ

สนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 หรือความสามารถ

พเิศษ (talent) ให้กับนักศกึษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

1.3.1 ร้อยละนักศกึษาท่ีมีจิตอาสาหรือจิต

สาธารณะ 

ร้อยละ - - ≥2.00 ≥2.00 ≥20.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาให้เป็นไป

ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาและมีคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ และมี

ความสามารถพเิศษ 

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิต

อาสาหรือจิตสาธารณะ 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

 1.3.2 ร้อยละนักศกึษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 หรือ talents 

ร้อยละ     ≥20.00  โครงการพัฒนานกัศกึษาตาม

คุณลักษณะที่พงึประสงค์และอตั

ลักษณส์วนสุนันทา 

  

1.3.3 จ านวนผลงานวจิัยของนักศกึษาท่ีผ่าน

การคัดเลอืกเป็นตัวแทนของหนว่ยงานไป

น าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน - - ≥50.00 ≥50.00  2 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวจิัยของนักศกึษาในระดบันานาชาติ 

 โครงการน าเสนองานวจิัย (Mini-

conference) ของนักศกึษา 

  

         โครงการพัฒนานักศกึษาสูก่ารวจิัยใน   
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 
หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  1.3.4 ร้อยละนักศกึษาท่ีสอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืน

ท่ีเทียบเท่า 

ร้อยละ - - ≥60.00 ≥60.00  ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศกึษา 

 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

  

 1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนน

ประเมินตัง้แต ่60 คะแนนขึ้นไป(4) 

สาขาวิ

ชา 

- - 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะ

ให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(A) 2  

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ส านักงานคณบดี  

สาขาวิชา 

 1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01  

ร้อยละ ≥60.00 ≥70.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥95.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตรของ

วทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

 โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคณุภาพ รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ส านักงานคณบดี   

สาขาวิชา 

        1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมอืกับ

สถานประกอบการหรือเครอืขา่ยในการพัฒนา

หลักสูตร 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา   

  1.4.3 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาต ิ

หลักสูตร - - - 4 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรอื

หลักสูตรนานาชาต ิ

  

  1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสตู

ร 

- - - - 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 

ให้เป็นท่ียอมรับและสามารถบริการวชิาการ

จัดหารายได ้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) 

  

การพัฒนา

องคก์าร 

1.5 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ 

ทักษะทัศนคติในการปฏบัิตงิาน 

ตลอดจนมคีวามก้าวหนา้ในสาย

อาชีพ  

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥29.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศกึษา

ตอ่และเพ่ิมต าแหนง่ทางวิชาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ คณบดี  ฝ่ายบุคลากร 

 1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ท่ีเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

         1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

โครงการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้นของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

  

  1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ - - ≥98.00 ≥98.00 ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร 

 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

คณบดี  ส านักงานคณบดี  

 1.6 มหาวทิยาลัยผ่านเกณฑ์การ 1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คะแนน - -   ≥85.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการ โครงการประเมินคุณธรรมและความ รองคณบดี ส านักงานคณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 
หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหนว่ยงาน

ภาครัฐ : ITA 

ในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ : ITA(5) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน 

โปร่งใส ฝ่ายวางแผน 

 

 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมี

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

มหาวทิยาลัยตามทิศทางที่ก าหนด

ไว้ 

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีสว่น

ร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจใหส้ าเร็จ 

ร้อยละ - - -  ≥90.00  1.7.1.1ปรับปรุงระบบกลไกการก ากับองคก์ร 

 โดยประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการของ

มหาวทิยาลัยให้มีความยืดหยุน่และคล่องตัว 

โครงการก ากับองค์กรท่ีด ี รองคณบดี

ฝ่ายวางแผน 

ส านักงานคณบดี 

        รายการบุคลากรภาครัฐ 

 1.8 มหาวทิยาลัยมกีารบริหาร

จัดการอาคารสถานท่ี และสิ่ง

อ านวยความสะดวกท่ีรองรับการ

ด าเนนิการตามพันธกิจได้อยา่ง

ครบถ้วนและเกิดความประหยัด

งบประมาณ 

1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร

สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธ

กิจของมหาวทิยาล ั

ครัง้/ปี - - - - ≤15 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร และภูมทัิศน์ท่ี

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มให้พร้อมส าหรับการ

จัดการเรียนการสอนและภารกจิอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทัิศน์

และสื่งอ านวยความสะดวก 

ท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ส านักงานคณบดี 

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจาก

การใช้ไฟฟา้และน้ าเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 ร้ อ ย

ละ 

   ≤2.5 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

ส านักงานคณบดี 

 1.9 มหาวทิยาลัยสามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพื่อใชใ้น

การปฏบัิตติามภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจดัหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการและวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า

(6) 

บาท/

คน 

     ≥12,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้

ของหน่วยงานต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ

วชิาการ 

คณบดี ส านักงานคณบดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

  ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงาน

สร้างสรรค์ ได้รับการตพีมิพ ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ร้อยละ ≥30 ≥30 ≥40 ≥40 ≥60.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงาน 

วจิัย หรอืงานสร้างสรรค์ของอาจารยป์ระจ า

และนักวิจัยใหไ้ด้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 โครงการส่งเสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิัยของอาจารยป์ระจ าและ

นักวจิัยในระดับชาติและนานาชาต ิ

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 

 2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวชิาการได้รับ

การน าไปใช้ประโยชนแ์ละให้ชุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองได ้

2.2.1จ านวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้าง 

สรรค์หรืองานวชิาการท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑห์รือสร้างรายได้ลดรายจ่ายหรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน (7) 

ร้อยละ ≥60.00 ≥60.00 ≥62.00 ≥62.00  ≥60.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถา่ยทอดองค์

ความรู้จากงานวจิัย ให้เกิดประโยชนก์ับชุมชน

รวมท้ังบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วม

สมัยตอบสนองThailand 4.0 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้

จากการวจิัย และนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาชุมชน (A) 3 

   

 

คุณภาพ

บริการ 

2.3 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแหง่

การเรียนรู้ และบริการทาง วชิาการ

แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มอาชพี ผู้ประกอบการใหม ่และ

ท้องถิ่นให้มคีวามให้เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

2.3.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 

 

คน     100 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองค์

ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้เข้า

เยี่ยมชม 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 

 2.4 มหาวทิยาลัยมีงานวิจัยท่ี

ตอบสนองตอ่ความต้องการของ

แหลง่ทุน 

2.4.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

ตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

บ า ท /
คน 

≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัย นวัตกรรม โดยอาศยัเครอืขา่ยจาก

ภาค อุตสาหกรรม ภาครฐั หรือภาคบริการ 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจยัโดย

อาศัยเครอืขา่ย 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

ฝ่ายวิจัย 

  2.4.2 จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรืองาน

สิทธิบัตรท่ีน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์ 

ผลงาน     100      

 ประสิทธิภาพ 2.5 วารสารวิชาการท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.5.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติ  

วารสา

ร 

1 1 1 1 1 2.5.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการให้ได้คุณภาพ

และมาตรฐาน 

 โครงการยกระดับคุณภาพวารสาร 

วชิาการสูม่าตรฐานและคุณภาพท้ัง
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

ระบบ 

 2.6 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการ

บริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอด

รับกับความต้องการของท้องถิ่น

และสังคม 

2.6.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูร

ณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวจิัย

(10) 

ร้อยละ - - - - ≥90.00 2.6.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ี

สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์

ตอ่ท้องถิ่นและสังคม 

โครงการพัฒนาระบบการบริการ

วชิาการ 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

  ประสิทธิผล 3.1 มหาวทิยาลัยเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย(11) 

ร้อยละ   100.00 100.00 100.00 100.00 ≥90.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาต ิ

  โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลยั  

   (U-Ranking) (A)5 

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงาน 

 ฝ่ายแผนงาน

ฯ 

  

 

3.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

 ร้อยละ 5 5 5 5 ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงาน

วชิาการสูเ่วทีระดับชาติและนานาชาต ิ

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยฯ 

-  

ฝ่ายวิจัย 

และบริการ 
คุณภาพ

บริการ 

3.2 เครอืขา่ยมสี่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

3.2.1 ร้อยละของเครอืขา่ยท่ีมีผลผลิตร่วมกันและ 

ท่ีเป็นประโยชนต์อ่มหาวิทยาลัย(12) 

ร้อยละ - ≥40.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥80.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครอืขา่ยและทอ้งถิ่นมี

ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ 

(การผลิตบัณฑิต การวจิัย บริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

โครงการการมสี่วนร่วมของเครอืขา่ย

และท้องถิ่นในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ 

หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 2560 2561 2562 2563 2564 

 3.3 ความมีช่ือเสียงของ

มหาวทิยาลัยโดยมีนักเรียนเลอืก

ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัย 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศกึษาตอ่ใน

มหาวทิยาลัยตอ่แผนรับนักศกึษาประจ าปี(13) 

ร้อยละ ≥20.00 ≥50.00 ≥65.00 ≥65.00 ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนนิการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 

และบริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวิชาการ 

 

ประสิทธิ 

ภาพ 

3.4 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิข้าศึกษา

ตอ่ในสาขาวิชา 

3.4.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาติ/นักศกึษา

แลกเปลี่ยน(14) 

คน 5 5 5 5 ≥20.00 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศกึษา

ชาวต่างชาต ิ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา

นานาชาต ิ

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ 

 ฝ่ายวิชาการ 

การพัฒนา 

องคก์าร 

3.5 มหาวิทยาลัยมกีารด าเนนิการ

จัดกิจกรรมความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยในประเทศและทอ้งถิ่น 

3.5.1 ร้อยละของเครอืขา่ยความร่วมมอืใน

ประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 5 5 5 5 ≥50.00 3.5.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชนก์ับมหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ภายในประเทศ 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

  

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมอืของเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

  

 3.6  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิ การ

จัดกิจกรรมความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ      

3.6.1  ร้อยละของเครอืขา่ยความร่วมมอื

ตา่งประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ - - - - ≥50.00 3.6.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยและเครอืขา่ย 

โครงการความร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ 

ฝา่ยวชิาการ 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า 

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 
ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564 

1.1 วทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยนื

และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือ นานาชาต ิ(1) 
ร้อยละ 0.23 ≥0.45 1.1.2.1สนับสนุนให้นักศกึษาสง่ผลงาน ทาง

วชิาการ งานวจิัยและงานสร้างสรรค์เข้า

ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการสนับสนุนการสง่ผลงานของ

นักศกึษาเข้าประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ(A) 1 

2,000.00 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษาฯ 

 สาขาวิชา 

 

1.2 บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ 

ของวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้

บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษ ท่ี 21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(2) 

ระดับ

คะแนน 

4.66 ≥4.39 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมปีระสิทธิภาพ ใน

การสร้างทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

โครงการจัดการเรียนการสอน 

สวนสุนันทา 4.0 (SSRU4.0) 

-กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้าน

สังคมศาสตร์ 

1,897,300.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

 ส านกังาน

คณบดี 

 สาขาวิชา 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชพีอิสระภายใน1ปี (3) 

ร้อยละ 94.05 ≥91.65  

1.2.3 ร้อยละหลักสูตรท่ีมีรายวชิาอยา่งน้อย 1 

รายวชิาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ออนไลน ์

ร้อยละ  ≥70  

1.3 มหาวทิยาลัยมกีารสง่เสริมและ

สนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 หรือความสามารถพิเศษ 

(talent) ให้กับนักศกึษาสอดคลอ้ง

ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

1.3.1 ร้อยละนักศกึษาท่ีมีจิตอาสาหรือจิต

สาธารณะ 

ร้อยละ 0 ≥20.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาให้เป็นไป

ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึง

ประสงค์ และมีความสามารถพิเศษ 

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสา 

หรือจิตสาธารณะ 

3,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

1.3.2 ร้อยละนักศกึษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21หรือ talents 

ร้อยละ 0 ≥20.00 โครงการพัฒนานักศกึษาตามคณุลักษณะ  

ท่ีพึงประสงค์และอัตลักษณส์วนสุนันทา 

40,000.00   

1.3.3 จ านวนผลงานวจิัยของนักศกึษาท่ีผ่าน

การคัดเลอืกเป็นตัวแทนของหนว่ยงานไป

ผลงาน 0 2 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวจิัยของนักศกึษาในระดบันานาชาติ 

โครงการน าเสนองานวจิัย (Mini-

conference) ของนักศกึษา 

10,000.00   
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า 

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 
ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564 

น าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาต ิ โครงการพัฒนานักศกึษาสูก่ารวจิัยใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3,000.00   

 1.3.4 ร้อยละนักศกึษาท่ีสอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืน

ท่ีเทียบเท่า 

ร้อยละ 9.09 ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรูแ้ละทักษะภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศกึษา 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

2,000.00   

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนน

ประเมินตัง้แต ่60 คะแนนขึ้นไป(4) 

สาขาวิชา N/A 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา

เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A) 2  10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01  

ร้อยละ N/A ≥95.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตรของ

วทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

 โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคณุภาพ 2,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมอื

กับสถานประกอบการหรือเครอืขา่ยในการ

พัฒนาหลักสูตร 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 50,000   

1.4.3 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาต ิ

หลักสูตร 4 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรอื

หลักสูตรนานาชาต ิ

  -   

 1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสูตร - 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-

Degree) ให้เป็นท่ียอมรับและสามารถบริการ

วชิาการจัดหารายได ้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-

Degree) 

3,000.00   

1.5 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ ทักษะ

ทัศนคติในการปฏบัิตงิาน ตลอดจนมี

ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ  

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ 20.50 ≥29.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

ศกึษาตอ่และเพ่ิมต าแหนง่ทางวชิาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 2,000.00 คณบดี  ฝ่ายบุคลากร 

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ

ท่ีเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

   1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

โครงการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการ 

2,000.00   
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า 

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 
ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564 

 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 76.00 ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

2,000.00 คณบดี  ฝ่ายบุคลากร 

1.6 มหาวทิยาลัยผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ : 

ITA 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ : ITA(5) 

คะแนน 0 ≥85.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ด าเนนิการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

 

โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

- รองคณบดีฝ่าย

วางแผน 

 

ฝ่ายบุคลากร 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ตามทิศทางที่ก าหนดไว ้

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีสว่น

ร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจใหส้ าเร็จ 

ร้อยละ 0 ≥90.00  1.7.1.1ปรับปรุงระบบกลไกการก ากับองคก์ร

โดยประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

และหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุน่และ

คล่องตัว 

โครงการก ากับองค์กรท่ีดี 2,785,140.00 รองคณบดีฝ่าย

วางแผน 

ฝ่ายแผน 

    รายการบุคลากรภาครัฐ 26,896,160.0

0 

1.8 มหาวทิยาลัยมกีารบริหารจัดการ

อาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการด าเนนิการตาม

พันธกิจได้อยา่งครบถ้วนและเกดิ

ความประหยัดงบประมาณ 

1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร

สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลยั 

ครัง้/ปี 0 ≤15 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร และภูมิ

ทัศน์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มให้พร้อมส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทัิศน์และสื่ง

อ านวยความสะดวกท่ีเป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

 

5,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ส านักงาน

คณบดี 

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจาก

การใช้ไฟฟา้และน้ าเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 ร้อยละ ≤2.5    

1.9 มหาวทิยาลัยสามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพื่อใชใ้น

การปฏบัิตติามภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจดัหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการและวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า

(6) 

บาท/คน 0 ≥12,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา

รายได้ของหนว่ยงานตา่งๆ อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ

วชิาการ 

2,000.00 คณบดี ส านักงาน

คณบดี 

       31,716,600.0

0 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 

ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564  

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงาน

สร้างสรรค์ ได้รับการตพีมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ร้อยละ 97.44 ≥60.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงาน 

วจิัย หรอืงานสร้างสรรค์ของอาจารยป์ระจ า

และนักวิจัยใหไ้ด้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 โครงการส่งเสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิัยของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2,000.00 รองคณบดี  

ฝ่ายวิจัยฯ 

ฝา่ยวจิัย 

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวชิาการได้รับการ

น าไปใชป้ระโยชนแ์ละให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได ้

2.2.1จ านวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้าง 

สรรค์หรืองานวชิาการท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑห์รือสร้างรายได้ลดรายจ่าย

หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน (7) 

ร้อยละ 0.00 ≥60.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถา่ยทอดองค์

ความรู้จากงานวจิัย ให้เกิดประโยชนก์ับ

ชุมชนรวมท้ังบูรณาการการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัยตอบสนองThailand 4.0 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จาก

การวจิัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ชุมชน (A) 3 

-    

 

2.3 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแหง่

การเรียนรู้ และบริการทาง วชิาการแก่

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

อาชีพ ผู้ประกอบการใหม ่และท้องถิ่น

ให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยนืตาม

ศาสตร์พระราชา 

2.3.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 

 

คน 0 ≥100 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองค์

ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้

เข้าเยี่ยมชม 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2,000.00   

2.4 มหาวทิยาลัยมงีานวจิัยท่ี

ตอบสนองตอ่ความต้องการของแหลง่

ทุน 

2.4.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

ตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

บาท/คน 35,760.00 ≥25,000 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัย นวัตกรรม โดยอาศยัเครอืขา่ย

จากภาค อุตสาหกรรม ภาครฐั หรือภาค

บริการ 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจยัโดยอาศัย

เครอืขา่ย 

-   

2.4.2 จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรืองาน

สิทธิบัตรท่ีน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์ 

ผลงาน  100      
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หน่วย 
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ผลการ
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งบประมาณ 
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ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564  

2.5 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2.5.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ  

วารสาร N/A 1 2.5.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน 

 โครงการยกระดับคุณภาพวารสาร 

วชิาการสูม่าตรฐานและคุณภาพท้ังระบบ 

252,000.00   

2.6 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบริการ

วชิาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอดรับกับ

ความตอ้งการของท้องถิ่นและสงัคม 

2.6.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูร

ณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการ

วจิัย(10) 

ร้อยละ  ≥90.00 2.6.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ี

สอดคล้องกับความต้องการ และเป็น

ประโยชนต์อ่ท้องถิ่นและสังคม 

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ 2,000.00   

       258,000.00   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 

ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564 

3.1 มหาวทิยาลัยเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (11) 

ร้อยละ N/A ≥90.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

  โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลยั  

   (U-Ranking) (A)5 

2,000.00 รองคณบดี  

ฝ่ายแผนงาน 

ฝ่ายแผนงานฯ 

  

 3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

 

ร้อยละ 2.63 ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงาน

วชิาการสูเ่วทีระดับชาติและนานาชาติ 

- รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

-  

ฝ่ายวิจัย 

และบริการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 

ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564 

3.2 เครอืขา่ยมสี่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

3.2.1 ร้อยละของเครอืขา่ยท่ีมีผลผลิตร่วมกัน

และ ท่ีเป็นประโยชนต์อ่มหาวิทยาลัย(12) 

ร้อยละ 0.00 ≥80.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครอืขา่ยและทอ้งถิ่น

มสี่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

โครงการการมสี่วนร่วมของเครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นในการพัฒนามหาวทิยาลัย 

2,000.00 รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

3.3 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

โดยมีนักเรียนเลอืกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลัย 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศกึษาตอ่ใน

มหาวทิยาลัยตอ่แผนรับนักศกึษาประจ าปี(13) 

ร้อยละ 0 ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนนิการประชาสัมพันธ์ท่ีหลาก 

หลายและบริการให้ตรงตามกลุม่เป้าหมายท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 130,000.00 รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ/

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวิชาการ 

 

3.4 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิข้าศึกษาตอ่

ในสาขาวิชา 

3.4.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาติ/นักศกึษา

แลกเปลี่ยน (14) 

คน 53 ≥20.00 3.4.1.1 สนบัสนุนการแลกเปลี่ยนนักศกึษา

ชาวต่างชาต ิ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษานานาชาต ิ 2,000.00 รองคณบดี  

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

3.5 มหาวิทยาลัยมกีารด าเนนิการจัด

กิจกรรมความร่วมมอืกับเครอืขา่ยใน

ประเทศและทอ้งถิ่น 

3.5.1 ร้อยละของเครอืขา่ยความร่วมมอืใน

ประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 100.00 ≥50.00 3.5.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชนก์ับมหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ภายในประเทศ 

- รองคณบดี  

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

  

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมอืของเครอืขา่ยและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

-   

3.6  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิ การจัด

กิจกรรมความร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ      

3.6.1  ร้อยละของเครอืขา่ยความร่วมมอื

ตา่งประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 100.00 ≥50.00 3.6.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยและเครอืขา่ย 

โครงการความร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

- รองคณบดีฝ่าย ฝ่าย 

       136,000.00   

 



 
45 

 

ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัต ิและการติดตามประเมนิผล 
 

3.1 วัตถุประสงค์ของการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

3.1.1 เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยนานาชาติในเรื่องแนวคิด

และสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของวิทยาลัย 

3.1.2 เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.1.3 เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดเป็นเครื่องมอื 

 

3.2 เป้าหมาย 

     3.2.1 ผูบ้ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติมีความรูค้วามเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 

2560 - 2564)ปรับปรุง พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมใน

กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

          3.2.2 มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวช้ีวัด 

          3.2.3 ก าหนดเครื่องช้ีวัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ป(ีพ.ศ. 2560 - 2564)ปรับปรุง พ.ศ. 

2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

3.3 แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564)ปรับปรุงพ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

3.3.1 เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564)ปรับปรุงพ.ศ. 2563 และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จงึก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
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3.3.1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564)ปรับปรุงพ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

3.3.1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

3.3.1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2560 - 2564)ปรับปรุงพ.ศ. 2563 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

3.3.1.4 ให้มกีารลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร 

และเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564)ปรับปรุงพ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การประเมินผลงาน 

3.3.1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในวิทยาลัยนานาชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564)ปรับปรุงพ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

3.3.2 พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อ

เป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

3.3.2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในวิทยาลัยนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศกึษา 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
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(11) แผนปฏิบัติการด้านกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู ้

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาสาขาสู่เอตะทัคคะ 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

3.3.2.2 ก าหนดขัน้ตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ

สร้างกระบวนทัศน์ใหม่(Paradigm Shift)แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

3.3.2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

3.3.3 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี

ส่วนรว่ม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และ

แผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือ

วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จจึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ 

ดังนี้ 

       3.3.3.1 ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทาง

องค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

       3.3.3.2 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

       3.3.3.3 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

       3.3.3.4 การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนานาชาติ ในการขับเคลื่อนแผนงาน/

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

       3.3.3.5 การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
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3.4 การติดตามและประเมินผล 

จากการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบั ติที่ เกี่ ย วข้องกับทุกหน่ วยงานภายใน วิทยาลั ยนานาชาติ 

แล้ว ฝ่ายแผนงานฯได้วางระบบวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ และก าหนดการติดตาม

และประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาหาแนวทางแก้ไข การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)ปรับปรุง

พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆตามพันธกิจ รวม 20 

แผนของวิทยาลัย โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ไว้ดังนี้  

3.4.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ ระยะ 5 ปี 

(2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

3.4.2 เพื่อติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และโครงการตาม

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ ระยะ 5 ปี (2560-2564)ปรับปรุงพ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

       วิทยาลัยนานาชาติได้ก าหนดให้การประเมินผลน าไปสู่การการปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหาร

จัดการแนวใหม ่ดังนี ้

        3.4.2.1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้

มีประสิทธิภาพต่อไป 

       3.4.2.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา

อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนนิการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึง

การจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

       3.4.2.3 การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเรง่รัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

       3.4.2.4 การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

       3.4.2.5 มีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 

3.4.3 เพื่อประเมินปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติ ระยะ 5 ปี 

(2560-2564)ปรับปรุงพ.ศ. 2563  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564)ฉบับทบทวนปี 2563  

และแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 2 
ประมวลภาพกจิกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ฉบับทบทวนปี 2563  

และแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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