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ค าน า 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยฯ เป็นการวางแผนที่จะต้อง

ด าเนินการจัดท าหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยให้มีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  พร้อมทั้งก าหนดผลผลิต โครงการ เป้าหมาย และตัวชี้วัด

ผลส าเร็จ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานงบประมาณ และเป็นกรอบแนวทางในการ

ด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล ตลอดจนเป็นเครื่องชี้วัดที่ส าคัญในการติดตาม

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของวิทยาลัยฯ โดยผ่านกระบวนการศึกษา รวบรวมข้อมูลลักษณะส าคัญของหน่วยงาน และ

กระบวนการแสดงความเช่ือมโยงตามยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจากแผนปฏิบัติ

การของปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

ไปจนถึงการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปี และผา่นความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 นี้   จะ

เป็นเครื่องมือในการควบคุมก ากับติดตามในการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิท ธิ ผลตามหลั กการบริ หารจั ดการแนว ใหม่ ที่ เ น้ นผลสั มฤทธิ์ ของ งาน  และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้ความรู้เป็นฐานการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อน าไปสู่

เป้าหมายที่ก าหนดไว้สบืต่อไป 

............................................ 

(คณบดี) 

(วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ที่เน้น

ความสัมฤทธิ์ผลของงานให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐ ได้เน้นให้ใช้  แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุก

หน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ แผนปฏิบัติ

การของวิทยาลัยฯ พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยมีความสอดคล้องและ

เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยตามล าดับ 

ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดให้มีการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) โดยการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ที่วิทยาลัยฯจะต้องเผชิญ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้

มีสว่นได้ส่วนเสีย  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

โดยใช้โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังภาพข้างลา่งนี้ 



เมื่อวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึง

ได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก

ด าเนนิการเอง”ดังภาพข้างลา่งนี ้

ภาพท่ี 1 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในปัจจุบัน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการอย่างแท้จริง ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมของวิทยาลัย สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม

2. วจิัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและ

นวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

4. พัฒนาองค์ความรู้สูก่ารท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น

5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ



ภารกิจหลัก (Key Result Areas) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมคีวามสุข 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน

อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาด

กลางหรอื SMEs ให้เข้มแข็ง 

3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน

6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ

เสาหลัก 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

2. คุณธรรม (Morality)

3. เครือขา่ย (Partnership)

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

วัฒนธรรม (Culture) 

1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล

3. บุคลากรมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ

อัตลักษณ์ (Identity) 

1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง

ความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ 

3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ



เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์

2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ

3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง

4. ความเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ทั้งนี้วิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่

ละยุทธศาสตร์มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑติและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จคือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี (2) ร้อยละ

ของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ (3) ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(4) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (5) ร้อยละ

ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  (6) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ (7) ร้อยละของสาขาวิชาที่ส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้าประกวด (8) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการน าเสนอผลงานวิจัยจากการจัด Mini-

conference (9) จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้น าเสนอในระดับนานาชาติ (10) ร้อยละของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (11) จ านวนสาขาวิชา

เอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตัง้แต่ 60 คะแนนขึ้นไป (12) ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01  (13) จ านวน

รายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (14) ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการจัดท าหลักสูตร 2 ภาษา (15) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 



(16) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (17) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา (18) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (19) ร้อย

ละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา (20) ระดับความเชื่อมั่นของ

บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (21) ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (22) เงิน

รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) ร้อย

ละคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (3) ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  (4) ร้อยละ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ทั้งหมด (5) จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย  (6) จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (7) จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ (8) รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (9) จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

OTOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างนอ้ย 1 ระดับ (10) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่าน

ออกเขียนได้เพิ่มขึ้น (11) จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้

ประโยชน์ (12) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (13) ร้อย

ละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด  (14) ระดับ

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจัย หรอืงานสร้างสรรคท์ี่ได้มาตรฐาน 

และเป็นที่ยอมรับ (15) จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  (16) ระดับ

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

ที่ก าหนด (17) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด (18) ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มผีลงานวิจัย      

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตรห์ลัก คือ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้

มีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย 



ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) ร้อย

ละของเครือขา่ยความร่วมมือหรอืข้อตกลงในประเทศที่มกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) ร้อยละ

ของหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายต่างประเทศ  (5) ระดับความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย (6) ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก   

คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้

เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย (4) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน (5) จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ (6) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรม ของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างย่ังยนื 

10 22 18 20 

2 .สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

10 18 11 15 

3. สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่าย

และท้องถิ่น 

5 6 7 6 

4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวม 30 52 42 47 



ทั้งนี้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแตล่ะปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ 

ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชงิยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1. พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 10 22 18 20 

2 .สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

10 18 11 15 

3. สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและ

ท้องถิ่น 

5 6 7 6 

4. ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวม 30 52 42 47 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 จ านวนทั้งสิ้น  49,145,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นภาคปกติ จ านวน  22,873,900.00 

บาท ภาคพิเศษจ านวน  26,271,100.00 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่

ละยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ 

(ภาคพิเศษ) รวม 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 13,576,940 7,950,340 21,527,280 
2. สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

1,080,000 - 1,080,000 

3. สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 471,000 - 471,000 
4. ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 350,000 - 350,000 
งบบุคลากร 7,395,960 18,320,760 25,716,720 

รวมงบประมาณ 22,873,900 26,271,100 49,145,000 



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ก าหนดโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวนทั้งสิน้ 8 โครงการ จ านวนแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระส าคัญ

ประจ าปี (Agenda) จ านวน 4 โครงการ คือ 

1. โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาติ (A)1

2. โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา (A)2

3. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)3

4. โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ (A)4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มี

โครงการวาระส าคัญ ประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ 

1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน (A)5

2. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้ (A)6

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการความร่วมมอืกับเครอืข่ายภายในประเทศ (A)7

2. โครงการความรว่มมอืกับเครือขา่ยต่างประเทศ (A)8

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)9

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ (A)10

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนด

แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่

การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไป สู่การ

ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความ

พร้อมและมีสว่นร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดเวทีสร้างความ

เข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความ



รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลกัดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้อง

กับแนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงาน

เป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดท า

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่

ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิง

ยุทธศาสตรท์ั่วองค์กรทั้งระบบพร้อมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่ง เสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศ

ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ

บูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา

3. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย

4. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ

5. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

6. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

8. แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม

9. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

10. แผนพัฒนาบุคลากร

11. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล



12. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

13. แผนการจัดการความรู้

14. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

15. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง

16. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

17. แผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก

18. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน 

มุ่งเน้นที่การสรา้งกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญ

ของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ด าเนนิงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดัน

การท างานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีความรูส้ึกเป็นเจ้าของและมีสว่นร่วม รวมทั้งตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึก

ก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน 

และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จ

ของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนว

ทางการด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างาน

เพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ใน

การขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยน

ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ



การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ แล้ว วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะต้องวางระบบที่จะวัด

ความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อ

ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้

วัดความส าเร็จในหลายมติิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี ้

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิง

ยุทธศาสตรข์ององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึง

ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้

การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมี  การ

ก าหนดระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เช่ือมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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        3 ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        4 รายช่ือผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  



ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1  ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 

ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 อาคารเหมวดี

พิทักษ์ (อาคาร 37) ช้ัน 1 – 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 0 2160 1182 - 83, 

โทรสาร 0 2160 1184 เว็บไซด์ www.cim.ssru.ac.th 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 ใน “โครงการจัด

การศึกษาบุคลากรประจ าการส าหรับนักบริหาร” โดย ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นหัวหน้า

โครงการอยู่ในขณะนั้น ซึ่งอธิการบดี ผศ.ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล ได้ตกลงร่วมมือกับกรมการ

ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่     

ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา นักแสดง และผู้ประกอบการ ที่มี

กิจการของตัวเองหรือมีหน้าที่ การงานระดับผู้บริหาร โดยขณะนั้นเปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑติ โครงการนีไ้ด้รับความส าเร็จอย่างดียิ่ง ที่เจ้าของบริษัทระดับชาติ เช่น บริษัทแป้งมันและ

หมี่ชอเฮ็ง แว่นท๊อปเจริญ แมงป่อง ตรีอรรถบูรณ์ อ าพลฟู้ด ยนตร์กิจ สยามกลการ เกาะช้างซีวิว 

รีสอรท์ และ ECC เป็นต้น ได้ส าเร็จการศึกษาและได้น าความรูไ้ปต่อยอดธุรกิจมากมาย ตลอดจน

ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐช้ันน าหลายแห่ง และยังได้ท าความ

ร่วมมือและให้ทุนพนักงานบริษัทได้เข้ามาศึกษาในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังได้ท าความร่วมมือ 

กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ แว่นท๊อปเจริญ จ ากัด เพื่อจัดการศึกษา

และพัฒนาบุคลากรของบริษัท ที่มตี าแหน่งระดับ supervisor ทั่วประเทศ 

 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการจัดการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิเชียร ศรีพระจันทร์ เป็นผู้อ านวยการคนแรก ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สวนสุนันทา ครัง้ที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่ 26 มนีาคม พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัย 

การจัดการ เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (College of Innovation and Management)”

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มีระเบียบการบริหาร

จัดการของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการมีความเป็นอิสระ และความคล่องตัวสูงแต่อยู่ใน

ก ากับของมหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยฯ มีภารกิจหลักตามสถาบันการอุดมศึกษา 

คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
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 การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการพัฒนา และ

เจริญก้าวหน้าโดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ ง            

การสนับสนุนของผูบ้ริหาร การมสี่วนรว่มของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การบริหารงานของวิทยาลัย เป็นไป   

ตามยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ

มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้มี

ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยึดหลักที่ว่า “การศึกษาที่มีคุณภาพจะพัฒนาผู้เรียนในวันนี ้

เพื่อให้เป็นผู้น าที่ดใีนวันข้างหน้า” 
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ภาพท่ี 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานบุคลากร 
- งานวิชาการ 
- งานคอมพิวเตอร์ 
- งานกิจการนักศึกษา 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานวิจัยและบริการวิจัย 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 
- บธ.บ. สาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทนุมนุษย์และองค์การ 
- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 
- บธ.บ. สาขาวิชานวตักรรมการค้าระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการตลาด 
- รบ. สาขาวชิารัฐศาสตร์  
- รม. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
- บธ.ม. สาขาวชิาการจัดการฟตุบอล 
- กจ.ม. นวัตกรรมการจัดการ 
- รด. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
- ปรด. สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการ 

- สโมสรนักศึกษาเก่า 
- กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 
- ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการ 
- ศูนย์ DSC Digital Smart Center 
- มูลนิธินวัตกรรมการจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ 
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หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
  1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
  1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
  1.3 งาน IT 
  1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
  1.5 งานบุคลากร 
  1.6 เลขานุการ 

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ
  2.1  งานการเงิน งบประมาณ 
  2.2 งานบัญชี 
  2.3 งานพัสดุ 

1. ฝ่ายวิชาการ
  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
  1.2 งานหลักสูตรและ 
การสอน 
  1 .3  งานทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล 
  1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ 
  1.5 งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ
ประกันคุณภาพ 
  1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ 
  1.2 งานพัฒนาระบบ/
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
  1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายงานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
  1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
  1 . 2  ง า น ก า ร จั ด ท า
วารสารวิชาการ 
  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
  1 . 4  ง า น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
วิชาการระดับชาติ 
  1.5 งาน U – ranking  
  1.6 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  1.7 งานบริการวิชาการแก่
สังคม 
  1.8 งานหารายได้ 
1.7 งานหารายได้

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1.1 งานกิจการนักศึกษา 
  1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ 
  1 . 3  ง า น แ น ะ แ น ว แ ล ะ
ทุนการศึกษา 
  1.4 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  2.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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1.4 ผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา

2558 

ปีการศึกษา

2559 

ปีการศึกษา

2560 

หลักสูตรปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 1 1 1 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง         - 1 1 

หลักสูตรปริญญาโท 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 1 1  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง - 1 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ   1 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 1 

หลักสูตรปริญญาตร ี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 1 1 1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ

การตลาด 

1 1 1 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 7 9 11 

โอนย้ายหลกัสูตรจากบัณฑิต เปิด 2/2560 

โอนย้ายหลกัสูตรไปคณะ 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ปริญญาเอก 
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ - 20 20 - 39 39 - 36 36 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง    21 21 - 13 13 - 13 13 

ปริญญาโท 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                          - - -     

 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการ

ปกครอง 

- 43 43 - 42 42 - 26 26 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล

อาชีพ 

- - - - 10 10 - 7 7 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการ

จัดการ 

- - - - 36 36 - 20 20 

ปริญญาตรี 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 87 11 98 81 44 125 34 19 53 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

65 - 65 79 - 79 32 - 32 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุย์

และองค์การ 

68 - 68 114 16 130 55 10 65 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการตลาด 

73 - 73 88 - 88 74 - 74 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 294 451 745 243 454 697 266 312 578 

รวมท้ังสิ้น 587 546 1,133 1,705 654 1,259 461 341 802 

**หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ส.ค. 61 

โอนย้ายหลกัสูตรไปคณะ ปีการศึกษา 2560 

6 

โอนย้ายหลักสูตรจากบัณฑิต 
เปิด 2/2560 



1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ปริญญาเอก 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ - 4 4 - 8 8 - - - 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง    - - - - - - - - - 

ปริญญาโท 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                          - 14 14 - 12 12    

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการ

ปกครอง 
- - - - - - - - - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

   - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล

อาชีพ 
- - - - - - - - - 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการ

จัดการ 
- - - - - - - - - 

ปริญญาตรี 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 63 17 80 53 39 92 86 12 96 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
75 - 75 45 - 45 60 - 60 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุย์

และองค์การ 
- - - 9 - 9 18 - 18 

   หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการตลาด 
- - - 29 - - 37 - 37 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ - - - 69 79 142 124 135 259 

รวมท้ังสิ้น 138 35 173 205 118 288 325 147 472 

***หมายเหตุ ข้อมูล ณ 5 กันยายน 2561 
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โอนย้ายหลักสูตรไปคณะ ปีการศึกษา 2560 

โอนย้ายหลักสูตรจากบัณฑติ เปิด 2/2560 



 
 

 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามการมงีานท า 148 163 216 

เงินเดอืนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าของ ก.พ. 64.52 84.02 65.27 

ความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 4.23 4.52 4.65 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 
 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

ปริญญาเอก 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ 13 13 5 5 6 6 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต       
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          - - 5 5 6 6 

ปริญญาโท 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       

      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           - - - - - - 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต       
    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง 13 13 5 5 5 5 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต       

   - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ - - - - - - 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต       

สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ - - - - - - 

ปริญญาตร ี

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต         

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 4 4 4 4 4 4 
    - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ  

เพื่อธุรกิจ 
7 7 7 7 7 7 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุย์และองคก์าร 7 7 7 7 7 7 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       
   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด 
10 10 10 10 10 10 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 7 7 7 7 7 7 

รวมท้ังสิ้น 74 74 50 50 50 50 
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1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ

2559 

ปีงบประมาณ

2560 

ปีงบประมาณ

2561 

ปริญญาเอก    

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    

- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ - 1 2 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต    

- สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง                          - 2 2 

ปริญญาโท    

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    

      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                          - 4 - 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    

     - สาขาวิชาวิชาการเมอืงการปกครอง 2 2 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

      - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ - - - 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต    

      -   สาขาวิชาสาขาวิชานวตักรรมการจัดการ - - - 

ปริญญาตร ี    

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 4 5 8 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 5 4 5 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 4 4 4 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการตลาด 4 4 4 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 6 6 9 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3 - 2 

รวมทั้งสิ้น 28 30 38 

***หมายเหตุ ป.โท และ ป.เอก สาขาวิชาการเมืองการปกครอง อาจารย์ชุดดียวกัน    

1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงาน 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2559 2560 2561 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2 2 2 

รวมทั้งสิ้น 2 2 2 
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 ข้อมูลบุคลากร 

(1) ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (ต าแหน่งทางวชิาการ) 
 

สาขาวิชา 
2559 2560 2561 

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

ปริญญาเอก 

โครงการปรัชญาดุษฎบีัณฑิต                

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ 3 - - - 3 6 2 - - 8 3 1 - - 4 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต                

- สาขาการเมืองการปกครอง                

ปริญญาโท 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

               

- สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ 4 - - - 4           

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต                

- สาขาการเมืองการปกครอง 3 - 2 1 6 4 - 1 1 6 3 1 2 - 6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                

- สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล

อาชีพ 

     4 - 1 - 5 4 - - - 4 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต                

     - สาขาวิชาสาขาวิชานวตักรรมการ

จัดการ 

          1 2 - - 3 

ปริญญาตร ี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                

- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 4 1 - - 5 7 2 - - 9 6 3 - - 9 

- สาขาวิชาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

5 - 

 

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

- สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุย์ 4 1 - - 5 5 1 - - 6 5 1 - - 6 

หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต                

- สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการตลาด 

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

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต                

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 6 - - - 6 10 - - - 10 10 1 - - 11 

ส่วนกลางวิทยาลัย 1 1 - - 2 2 2 - - 4 3 2 - - 5 

รวมทั้งสิ้น 34 4 2 1 41 48 7 2 1 58 45 11 2 - 58 

**** หมายเหตุ ข้อมูล ณ 3 กันยายน 2561          

อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐศาสตรดุษฎบีัณฑิตใช้อาจารย์ชุดเดียวกัน 
 

 

เปิดใหม่ 1/2559 (อาจารย์ชุดเดียวกับรฐัศาสตรมหาบัณฑิต) 

10 

โอนย้ายหลกัสูตรไปคณะ 

โอนย้ายหลกัสูตรจากบัณฑิต 
เปิด 2/2560 



 
 

 

 

(2) ข้อมูลสายวิชาการ (วุฒกิารศึกษา) 
 

สาขาวิชา 
2559 2560 2561 

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

ปริญญาเอก 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต              

- สาขาวิชานวัตกรรมการ

จัดการ 

- - 5 5 - - 8 8 - - 4 4 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต             

- สาขาการเมอืงการปกครอง             

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

            

- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - - 4 4         

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต             

- สาขาการเมอืงการปกครอง - 2 4 6 - 1 5 6 - 1 5 6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต             

- สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล

อาชีพ 

    - 1 4 5 - - 4 4 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต             

     - สาขาวิชาสาขาวิชานวตักรรมการ

จัดการ 

        - - 3 3 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             

- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ - 6 - 6 - 9 - 9 - 7 2 9 

- สาขาวิชาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกจิ 

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

- สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์ - 3 2 5 - 5 1 6 - 3 3 6 

หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต             

- สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การตลาด 

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

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต             

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ - 6 1 7 - 7 3 10 - 6 5 11 

สว่นกลางวิทยาลัย - 1 1 2     - 3 2 5 

รวมท้ังสิ้น - 27 18 45  - 35 23 58 - 29 29 58 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 5 กันยายน 2561 
 ***อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตใช้อาจารย์ชุดเดียวกัน 
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โอนย้ายหลกัสูตรไปคณะ 

เปิดใหม่ 1/2559 (อาจารย์ชุดเดียวกับรฐัศาสตรมหาบัณฑิต) 

 

โอนย้ายหลกัสูตรจากบัณฑิต 



 
 

 

 

(3) ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

สาขาวิชา 

2559 2560 2561 

ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

3 14 5 22 2 15 7 24 4 15 10 29 

รวมทั้งส้ิน 3 14 5 22  2 15 7 24 4 15 10 29 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 5 กันยายน 2561  

 
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



 
 

 

 

1.5 ขั้นตอนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

  
 

 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของหนว่ยงาน  
(จุดแข็ง จดุออ่น โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น  าหนกัคะแนนตามล าดับจากมากไปหานอ้ยของจดุ
แข็ง จดุออ่น โอกาส และภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค์ 
ตัวชี วัด กลยุทธก์ารทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกจิ และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (รา่ง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560  - 2564)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

จัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพื่อรับฟังความคิดเหน็จากผู้มีสว่นร่วม  

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
- เสนออธิการบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564) และแผนปฏิบัตกิาร  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไปสู่การปฏิบัต ิ

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยภายในและภายนอก 

พ.ค.61 

พ.ค. 61 

พ.ค. 61 

มิ.ย. 61 

มิ.ย 61 

มิ.ย.61 

ก.ค. 61 

ส.ค.-ก.ย. 61 

ต.ค. 61 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 

2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

โดยใช้หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 

Weaknesses) ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

ตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กร   

ในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทาง 

การปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด   

มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวน   

เพียงพอหรือไม ่

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้าง

ที่ท าให้องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) 

และภัยคุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์

ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบาย

ทางการเมอืงที่มผีลกระทบกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผล

ต่อวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ 

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงาน

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ           

โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ดังต่อไปนี้ 

(1) มรีะบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 

 - มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคม ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น

จากปีที่ผา่นมา 

 - มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อใหเ้กิดประโยชน์กับนักศกึษาที่ชัดเจน 

 - มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนและท้องถิ่น 

 - มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพ

ส่งผลใหม้ีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

(2) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของวทิยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยไปสู่

ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของวิทยาลัยอย่าง

จรงิจัง ท าให้วิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

(3) วิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งในและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้

เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

 
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- วิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 
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- วิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

(2) บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

(3) ระบบบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนด้านความก้าวหน้าในอาชีพยังไม่เห็น

เป็นรูปธรรมชัดเจน  

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ดังต่อไปนี้ 

(1) วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

(2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิง

วิชาการจากวิทยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ 

และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความตอ้งการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับวิทยาลัย ฯ ช่วยให้

เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ ที่

ตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

(3) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้วิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง

กว้างขวาง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่

ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยใหว้ิทยาลัย ฯ สามารถให้บริการ

วิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.๒๕๔๖ มีสว่นชว่ยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 

 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ดังต่อไปนี้ 

(1) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศกึษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการ

เกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

(2) สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

(3) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 
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2.3 ผลการวเิคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้

โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังภาพข้างลา่งนี ้

 
  เมื่อวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึง

ได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก

ด าเนนิการเอง”ดังภาพข้างลา่งนี ้

 
ภาพท่ี 3 แสดงต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในปัจจุบัน 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 

วสิัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

 ความส าเร็จตามวิสัยทัศน ์: รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 
 หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ใน

เร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” มคีวามคิดด ีท าดี พูดด ีแต่งกายด ี

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี 

รับผิดชอบตอ่สังคม ท าดี มุง่คุณภาพ และมีธรรมาภบิาล 

A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาท่ีสร้างสรรค์ และ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยท่ีตอบสนองสังคม 

และน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าดี 

 
 จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ (Academic research with 

creative and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond 

and resolve the social problems) 

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and 

culture based on Suan Sunandha Heritage) 
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 พันธกิจ (Mission) 

1) ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 

2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3) ด้านการบริการวิชาการ 
4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
5) ด้านบริหารจัดการ 

 
 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row 

quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide 

academic services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and 

develop services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and 

develop knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with 

outstanding universities in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern 

management system for versatility) 
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 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 

2564) (The Policy on University's Management and Development) 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เรง่รัดและสรา้งกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้

ก้าวไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อ

น าไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุก

มิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิ

การศกึษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้ 

2 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วม

ในการจัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มี

คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนรว่มงานที่ดี 
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5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่น

นอกจากศาสตร์ที่ศกึษา 

3 นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) สง่เสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้าน

การวิจัยและสรา้งผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4 นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) สง่เสริมให้มกีารจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

6. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) สง่เสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และ

เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภาพท่ี 4 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์

เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่

รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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 ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2574) มาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มี

ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct academic works for elevating local wisdom sustainably) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายท้องถิ่น (Establish Relationship to link 

local to network) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition)  

ทั้งนีม้หาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของ

แตล่ะยุทธศาสตร์ มีดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑติและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จคือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี (2) ร้อยละ

ของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  (3) ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(4) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (5) ร้อยละ

ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  (6) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ (7) ร้อยละของสาขาวิชาที่ส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้าประกวด (8) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการน าเสนอผลงานวิจัยจากการจัด Mini-

conference (9) จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้น าเสนอในระดับนานาชาติ (10) ร้อยละของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (11) จ านวนสาขาวิชา

เอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตัง้แต่ 60 คะแนนขึ้นไป (12) ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01  (13) จ านวน

รายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (14) ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินการจัดท าหลักสูตร 2 ภาษา (15) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

(16) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (17) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา (18) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (19) ร้อย

ละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา (20) ระดับความเชื่อมั่นของ
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บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (21) ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (22) เงิน

รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) ร้อย

ละคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (3) ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  (4) ร้อยละ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ทั้งหมด (5) จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย  (6) จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (7) จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ (8) รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (9) จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

OTOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างนอ้ย 1 ระดับ (10) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่าน

ออกเขียนได้เพิ่มขึ้น (11) จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้

ประโยชน์ (12) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (13) ร้อย

ละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด  (14) ระดับ

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจัย หรอืงานสร้างสรรคท์ี่ได้มาตรฐาน 

และเป็นที่ยอมรับ (15) จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  (16) ระดับ

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

ที่ก าหนด (17) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด (18) ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มผีลงานวิจัย           

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตรห์ลัก คือ สร้างเครือขา่ยความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้

มีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) ร้อย

ละของเครือขา่ยความร่วมมือหรอืข้อตกลงในประเทศที่มกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) ร้อยละ

ของหน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายต่างประเทศ  (5) ระดับความส าเร็จของ
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กระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย (6) ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืข่าย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก   

คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้

เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย (4) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน (5) จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ (6) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

 โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรม ของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์  

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

อยา่งยั่งยืน 

10 22 18 20 

2 .สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

10 18 11 15 

3. สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่าย

และท้องถิ่น 

5 6 7 6 

4.ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวม 30 52 42 47 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

3.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศ  
 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและ

นวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

 4. พัฒนาองค์ความรู้สูก่ารท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 
 

3.3 ภารกิจหลัก (Key Result Areas) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมคีวามสุข 

 2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่าง

มีคุณภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

หรอื SMEs ให้เข้มแข็ง 

 3. อนุรักษ์  พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

 4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา       

ภูมปิัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

 5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

3.4   เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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3.5  วัฒนธรรม (Culture) 

 1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่ง ใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

 2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล  

 3. บุคลากรมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ 

 
3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง    

ความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ  

 3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ  

 

3.7  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ       

อย่างตอ่เนื่อง 

 

3.8  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ  

3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

4. ความเป็นมืออาชีพ  

 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
 

 

  

27 



 
 

 

 

3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 

 

 ิสัย ัศน  : ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ประเด น
ย   ศาสตร 

เป าประส ค เ ิ 
ประสิ  ิ ล

เป าประส ค เ ิ 
ค ณ า การ ห้บริการ

เป าประส ค เ ิ 
ประสิ  ิ า 

เป าประส ค เ ิ การ
 ั นาอ ค กร

พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

1

สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย

3

ขยายการยกย่องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในระดับนานาชาติ

4

 ัน กิจ :  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ่ือการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถ่ิน 4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ

2

1.  วิทยาลัยเอตทัคคะทีมี่ความยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเป็นทีย่อมรับของผูใ้ช้
บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

1. วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับทั งในระดับชาติและนานาชาติ
 

1.  บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
3.  วิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล
4.  วิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับ
การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
5. วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจ

1.  ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ียื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

1. วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ 
และท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2.  วิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็น
ท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
2. วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3.  วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสงัคม                                         
4. วิทยาลัยมีกระบวนการด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่ได้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ                                                   

1. อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย 
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

1.  เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับวิทยาลัย

1. วิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ินท่ีหลากหลาย
2.  วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ  

1.  วิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
ท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ 
ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

1.  วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

1. วิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.  ความมีช่ือเสียงของวิทยาลัย

1.  นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

1.   ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองต่อความเป็น
นานาชาติ

1.  วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง  ของ Social 
Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะอย่างย่ังยืน 

 

 

 

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

1.1.1 คะแนนเฉลีย่การประกันคณุภาพภายใน

ประจ าปี

คะแนนเฉลีย่ ≥ 4.35 ≥ 4.35 ≥ 4.35 ≥ 4.35 ≥ 4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจดัการองคก์รดว้ยระบบ

คณุภาพ

โครงการประกันคณุภาพการศกึษา
รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคณุภาพ

1.1.2 ร้อยละของนักศกึษาทีไ่ดรั้บการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥ 0.50 ≥ 0.50 ≥ 0.50 ≥ 0.50 ≥ 0.50 1.1.2.1 สนับสนุนใหน้ักศกึษาสง่ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจยั และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการสง่เสริมผลงานนักศกึษาสูก่าร

ประกวดในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ(A)1
รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

1.2.1 ระดับคะแนนคณุภาพของบณัฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ

ระดับคะแนน ≥ 4.35 ≥ 4.35 ≥ 4.35 ≥ 4.35 ≥ 4.35

1.2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้าน

ท าและการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี

ประสทิธภิาพ 1.3.1 ร้อยละของนักศกึษาทีไ่ดรั้บการพัฒนา

เปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่(startup)

ร้อยละ ≥ 2.00 ≥ 2.00 ≥ 2.00 ≥ 2.00 ≥ 2.00 1.3.1.1 สง่เสริมและพัฒนา มุง่ใหน้ักศกึษาไดรั้บการ

พัฒนาเปน็เจา้ของธรุกจิ หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

(Startup)

โครงการสร้างและบม่เพาะนักศกึษาให ้

“ออกตัว” (Startup) เปน็เจา้ของกจิการ
รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

1.3.2 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจเกีย่วกับ

การจดักจิกรรมการสง่เสริม หรือพัฒนา

ใหก้ับนักศกึษา

คะแนนเฉลีย่ ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25 1.3.2.1 สง่เสริมและพัฒนานักศกึษาใหเ้ปน็ไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

และมคีณุลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์

โครงการพัฒนานักศกึษาตามคณุลักษณะ

บณัฑิตทีพ่งึประสงคแ์ละอัตลักษณ์สวน

สุนันทา

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

≥ 91.00

โครงการจดัการเรียนการสอนสวนสุนันทา 

4.0 

(SSRU 4.0) รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

≥ 91.00

คณุภาพบริการ 1.2 บณัฑิตมคีณุภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย

เปน็ทีย่อมรับของผู้ใชบ้ณัฑิตและสังคม และมี

ทกัษะทีจ่ าเปน็ในศตวรรษที ่21

1.2.1.1 สง่เสริมการบรูณาการการสอนดว้ยนวัตกรรม

ร่วมสมยัอย่างมปีระสทิธภิาพในการสร้างทกัษะทีจ่ าเปน็

ในศตวรรษที ่21

ร้อยละ ≥ 91.00 ≥ 91.00 ≥ 91.00

1.3 วิทยาลัยมกีารบรูณาการการจดัการเรียน

สอนทีส่ง่เสริมและสนับสนุนการสร้าง

คณุลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค ์สอดคลอ้ง

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ค่าเปา้หมาย

ประสทิธผิล 1.1 วิทยาลัยเอตทคัคะทีม่คีวามย่ังยืน และไดรั้บ

การยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ
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ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

1.3.3 ร้อยละของสาขาวิชาทีส่ง่ผลงานของ

นักศกึษาเขา้ประกวด

ร้อยละ ≥ 50.00 ≥ 50.00 ≥ 50.00 ≥ 50.00 ≥ 50.00 1.3.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหส้าขาวิชาบม่เพาะและ

เสริมความรู้ ทกัษะใหก้ับนักศกึษาในการสร้างผลงาน 

เขา้ร่วมประกวดในเวทรีะดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการปัน้นักศกึษาสูเ่วทรีะดับชาตหิรือ

นานาชาติ
รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

1.3.4 ร้อยละของนักศกึษาทีผ่่านการน าเสนอ

ผลงานวิจยัจากการจดั Mini-conference

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 โครงการน าเสนองานวจิัย (Mini-conference) 

ของนักศึกษา (A)2

1.3.5 จ านวนผลงานวิจยัของนักศกึษาทีไ่ด้

น าเสนอในระดับนานาชาติ

จ านวน 2 2 2 2 2 โครงการพัฒนานักศกึษาสูก่ารวิจยัในระดับ

นานาชาติ

1.3.6 ร้อยละของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

ทีส่อบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ร้อยละ ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษใหก้ับ

นักศกึษา

โครงการพัฒนาความรู้และทกัษะ

ภาษาอังกฤษของนักศกึษา

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทคัคะทีม่คีะแนน

ประเมนิตัง้แต ่60 คะแนนขึ้นไป

สาขาวิชา 4 4 4 4 4 1.4.1.1 ยกระดับคณุภาพของสาขาวิชาเอตทคัคะให้

สามารถแขง่ขันในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ (A)3
รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดทีผ่่านตาม

เกณฑ์ประกันคณุภาพหลักสูตรของ สกอ. 

โดยไดค้ะแนนไมต่่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00

1.4.3 จ านวนรายวิชาภาษาไทยทีม่กีารจดัการ

เรียนการสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

รายวิชา 1 1 1 1 1

1.4.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการ

จดัท าหลักสูตร 2 ภาษา

ระดับ

ความส าเร็จ

5 5 5 5 5

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยให้

เปน็ทีย่อมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการบริหารหลักสูตรทีม่คีณุภาพ

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ

ค่าเปา้หมาย

ประสทิธผิล 1.1 วิทยาลัยเอตทคัคะทีม่คีวามย่ังยืน และไดรั้บ

การยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

1.3.5.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจยั

ของนักศกึษาในระดับนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเปน็ทีย่อมรับทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ
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1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ

ร้อยละ ≥ 25.00 ≥ 25.00 ≥ 25.00 ≥ 25.00 ≥ 25.00 โครงการเพิม่ต าแหนง่ทางวิชาการ (A)4 รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่คีณุวุฒปิริญญาเอกร้อยละ ≥ 38.00 ≥ 38.00 ≥ 38.00 ≥ 38.00 ≥ 38.00 โครงการศกึษาตอ่ในระดับทีสู่งขึ้น รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.5.3 ร้อยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนา ร้อยละ ≥ 95.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 1.5.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บคุลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้

สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาบคุลากรสูม่อือาชพี

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.5.4 ร้อยละของบคุลากรทีผ่่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษใหก้ับบคุลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ

ของบคุลากร
รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.6 บคุลากรมกีารปฏบิตังิานทีต่อบสนองตอ่

ความตอ้งการของผู้รับบริการ และทนัตอ่

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏบิตังิานที่

ไดรั้บการปรับปรุงและพัฒนา

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 1.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

ของกระบวนการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบิตังิาน

รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคณุภาพ

1.7 วิทยาลัยมกีารประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการพัฒนาและเกดิ

ธรรมาภบิาล

1.7.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบคุลากรตอ่

ระบบบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล

ของมหาวิทยาลัย

ระดับความ

เชื่อมัน่

≥ 4.75 ≥ 4.75 ≥ 4.75 ≥ 4.75 ≥ 4.75 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์รโดย

ประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและหลัก

ธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการของวิทยาลัยใหม้ี

ความยืดหยุ่นและคลอ่งตัว

โครงการก ากับองคก์ารทีด่ี

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน 

หอ้งปฏบิตักิาร และภมูทิศันท์ีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ใหพ้ร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนและภารกจิ

อื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภมูทิศันท์ีเ่ปน็

มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม
รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.9 วิทยาลัยสามารถบริหารจดัการทรัพย์สนิ 

สนิทรัพย์เพือ่ใชใ้นการปฏบิตัติามภารกจิ

1.9.1 เงนิรายไดจ้ากโครงการจดัหารายได้

ดา้นการบริการวิชาการและวิจยัตอ่อาจารย์

ประจ า

บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.9.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจดัหารายไดข้อง

หนว่ยงานตา่งๆ อย่างเปน็ระบบ

โครงการจดัหารายไดด้ว้ยการบริการวิชาการ รองคณบดฝ่ีายวิจยัและ

บริการวิชาการ

≥ 4.55 ≥ 4.55 ≥ 4.55

การพัฒนา

องคก์าร

1.5 บคุลากรทกุระดับมคีวามรู้ ทกัษะและ

ทศันคตใินการปฏบิตังิาน ตลอดจนมี

ความกา้วหนา้ในสายอาชพี

1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรศกึษาตอ่และ

เพิม่ต าแหนง่ทางวิชาการ

1.8 วิทยาลัยมอีาคารสถานที ่และสิง่อ านวย

ความสะดวกทีร่องรับการด าเนนิการตามพันธกจิ

ไดอ้ย่างครบถว้น

1.8.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/บคุลากรที่

มตีอ่อาคารสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความ

สะดวกของมหาวิทยาลัย

ระดับความ

พงึพอใจ

≥ 4.55 ≥ 4.55

หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบมิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจยัหรืองาน

สร้างสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ

นานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจยั

ร้อยละ ≥ 40.00 ≥ 40.00 ≥ 40.00 ≥ 40.00 ≥ 40.00 2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจยั หรือ

งานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าและนักวิจยัให้

ไดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.1.2 ร้อยละคะแนนเฉลีย่ผลงานของนักศกึษาและ

ผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาโท ทีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

ร้อยละ 18 18 18 18 18

2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาเอกทีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥ 70.00 ≥ 70.00 ≥ 70.00 ≥ 70.00 ≥ 70.00

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บ

การน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ผลงานวิจยัหรืองาน

ร้อยละ ≥ 62.00 ≥ 62.00 ≥ 62.00 ≥ 62.00 ≥ 62.00

2.2.2 จ านวนชุมชนทีพ่ึง่พาตนเองไดจ้ากผลงานวิจยั ครัวเรือน 5 5 5 5 5

2.3 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ีย่ื่น

จดอนุสทิธบิตัร หรือสทิธบิตัร

2.3.1 จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ีย่ื่น

จดอนุสทิธบิตัร หรือสทิธบิตัร

ผลงาน ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 2.3.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจยั 

หรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร 

สทิธบิตัร

โครงการสง่เสริมการจดอนุสทิธบิตัรหรือสทิธบิตัร รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสทิธผิล 2.1 ผลงานวิชาการ วิจยัและงานสร้างสรรค ์

ไดรั้บการตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาติ

2.1.4.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจยั 

หรืองานสร้างสรรคข์องนักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดับบณัฑิตศกึษาใหไ้ดรั้บการตพีมิพ์

เผยแพร่ ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั

ของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับชาติ

และนานาชาติ
รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.2 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการ

น าไปใชป้ระโยชนแ์ละใหชุ้มชนสามารถพึง่พา

ตนเองได้

2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหถ้า่ยทอดองคค์วามรู้

จากงานวิจยั ใหเ้กดิประโยชนก์ับชุมชนรวมทัง้บรูณา

การการสอนดว้ยนวัตกรรมร่วมสมยัตอบสนอง 

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัย

เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)
5

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ค่าเปา้หมาย
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คณุภาพบริการ 2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้ทีเ่พิม่ขึ้นในแหลง่เรียนรู้

บริการวิชาการ

องคค์วามรู้ ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 โครงการเพิม่จ านวนองคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้ 

(A)6

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.4.2 รายไดข้องครัวเรือนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น ร้อยละ 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 โครงการบรูณาการพันธกจิสัมพันธเ์พือ่

แกป้ญัหาความยากจนของประชาชนในทอ้งถิน่

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.4.3 จ านวนผลติภณัฑ์ชุมชน OTOP ทีไ่ดรั้บการ

พัฒนาคณุภาพอย่างนอ้ย 1 ระดับ

จ านวน 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 โครงการยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชน OTOP รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.4.4 นักเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถอ่านออก

เขยีนไดเ้พิม่ขึ้น

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 โครงการยกระดับคณุภาพการเรียนรู้ดา้นการอ่าน

 การเขยีน และการคดิวิเคราะหข์องนักเรียนใน

ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.4.5 จ านวนโรงเรียนในทอ้งถิน่ทีม่กีารน านวัตกรรม

การจดัการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์

จ านวน 10 10 10 10 10 โครงการแกไ้ขปญัหาการจดัการศกึษาและ

คณุภาพการศกึษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต์อ่

อาจารย์ประจ าและนักวิจยั

 - กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บาท/คน ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ด้

ร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

ในระดับชาตหิรือระดับนานาชาตติอ่ผลงานวิจยัและ

งานสร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ ≥ 4.00 ≥ 4.00 ≥ 4.00 ≥ 4.00 ≥ 4.00
รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.5 วิทยาลัยมงีานวิจยัทีต่อบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของแหลง่ทนุ

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจดัหาแหลง่ทนุ

งานวิจยั โดยอาศัยเครือขา่ย

โครงการจดัหาแหลง่ทนุงานวิจยัโดยอาศัย

เครือขา่ย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

2.4 วิทยาลัยเปน็ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ 

และบริการทางวิชาการแกชุ่มชน โรงเรียน 

วิสาหกจิชุมชน กลุม่อาชพี ผู้ประกอบการใหม ่

และทอ้งถิน่ใหม้คีวามใหเ้ขม้แข็งอย่างย่ังยืน

ตามศาสตร์พระราชา

2.4.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการเพิม่องคค์วามรู้ใน

แหลง่เรียนรู้

ค่าเปา้หมาย
ฝ่ายท่ีรับผิดชอบมิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
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2.6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์มคีณุภาพได้

ตามมาตรฐาน และเปน็ทีย่อมรับในระดับชาต ิ

และนานาชาตติามเกณฑ์คณุภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไก

ในการด าเนนิงานวิจยั หรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ด้

มาตรฐาน

และเปน็ทีย่อมรับ

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานดา้นการ

วิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานและเปน็ที่

ยอมรับ

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดา้นการวิจยั

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.7 วารสารวิชาการทีไ่ดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการทีไ่ดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาติ

วารสาร 1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการใหไ้ดค้ณุภาพและ

มาตรฐาน

โครงการยกระดับคณุภาพวารสารวิชาการสู่

มาตรฐานและคณุภาพทัง้ระบบ

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.8 วิทยาลัยมกีระบวนการบริการวิชาการ ที่

ไดม้าตรฐาน สอดรับกับความตอ้งการของ

ทอ้งถิน่และสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ

ใหบ้ริการวิชาการแกส่ังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศกึษาทีก่ าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการทีส่อดคลอ้ง

กับความตอ้งการ และเปน็ประโยชนต์อ่ทอ้งถิน่และ

สังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.9 วิทยาลัยมกีระบวนการดา้นการ

ท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรมทีไ่ดม้าตรฐาน เปน็

ทีย่อมรับในระดับชาตหิรือนานาชาติ

2.9.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบท านุ

บ ารุงศลิปะวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศกึษาทีก่ าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานดา้น

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหไ้ดม้าตรฐานและ

เปน็ทีย่อมรับ

กจิกรรมสง่เสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

การพัฒนา

องคก์าร

2.10 อาจารย์และนักวิจยัมศัีกยภาพในการ

ริเร่ิมสร้างสรรค ์งานวิจยั นวัตกรรม และการ

บริการวิชาการอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทีม่ี

ผลงานวิจยั

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรหรือนักวิจยัให้

มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรคง์านวิจยัและนวัตกรรม

อย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

ประสทิธภิาพ

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

 

 

 

 
 

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยทีม่ผีลผลติทีเ่ปน็

ประโยชนต์อ่มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจดักจิกรรมเพือ่สร้าง

ความสัมพันธท์ีด่ใีหก้ับเครือขา่ยและทอ้งถิน่

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยทีม่สีว่นร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

เครือขา่ย 5 5 5 5 5 3.1.2.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยและทอ้งถิน่มสีว่นร่วม

ในการพัฒนาวิทยาลัยตามภารกจิ (การผลติบณัฑิต การ

วิจยั บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ภายในประเทศ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับวิทยาลัย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ภายในประเทศ (A)9

รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครือขา่ยและทอ้งถิน่

โครงการจดักจิกรรมตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครือขา่ยและทอ้งถิน่

รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

3.3  วิทยาลัยมกีารด าเนนิการจดักจิกรรมความ

ร่วมมอืกับเครือขา่ยตา่งประเทศ

3.3.1 ร้อยละของหนว่ยงานทีม่กีารจดักจิกรรม

กับเครือขา่ยตา่งประเทศ

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับวิทยาลัยและ

เครือขา่ย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ (A)10

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

ประสทิธภิาพ 3.4 วิทยาลัยมกีระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกับทอ้งถิน่ องคก์รภาครัฐ

 ภาคเอกชน องคก์รวิชาชพี ผู้ประกอบการ 

ศษิย์เกา่ และตา่งประเทศ

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหาความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ระดับ

ความส าเร็จ

5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการ

แสวงหาและสร้างความสัมพันธข์องเครือขา่ยและทอ้งถิน่

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร

จดัการเครือขา่ย

รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 วิทยาลัยมกีารพัฒนาฐานขอ้มลูเครือขา่ย

ส าหรับการบริหารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอ้มลูเครือขา่ย

ระดับ

ความส าเร็จ

5 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอ้มลูในการบริหาร

จดัการทีเ่อื้อตอ่การสร้างความสัมพันธก์ับเครือขา่ยและ

ทอ้งถิน่

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอ้มลู

เครือขา่ยในการบริหารจดัการ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

≥ 40.00 ≥ 40.00≥ 40.00 ≥ 40.00

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสทิธผิล 3.1 เครือขา่ยและทอ้งถิน่มสีว่นร่วมในการ

พัฒนาและเกดิความสัมพันธท์ีด่กีับวิทยาลัย

คณุภาพบริการ 3.2 วิทยาลัยมคีวามร่วมมอืกับเครือขา่ยและ

ทอ้งถิน่ทีห่ลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืหรือ

ขอ้ตกลงในประเทศทีม่กีารด าเนนิการอย่าง

ตอ่เนือ่ง

ร้อยละ ≥ 40.00

โครงการการมสีว่นร่วมของเครือขา่ยและ

ทอ้งถิน่ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ค่าเปา้หมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

 

 
 

 

 

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

แผนการจดัอันดับมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทาง

การจดัอันดับมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ทีย่อมรับ

ในระดับนานาชาติ

โครงการจดัอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)11 รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

4.1.2 ร้อยละของงานวิจยั บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค ์นวัตกรรมและสิง่ประดษิฐ์ของอาจารย์

และนักวิจยัทีไ่ดรั้บรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติ

ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั

ร้อยละ ≥ 1.00 ≥ 1.00 ≥ 1.00 ≥ 1.00 ≥ 1.00 4.1.2.1 สง่เสริมใหม้กีารแขง่ขันทางวิชาการใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการประกวดผลงานวิชาการสูเ่วที

ระดับชาตแิละนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

4.2 ความมชีื่อเสยีงของวิทยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ใหบ้ริการของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥ 93.00 ≥ 93.00 ≥ 93.00 ≥ 93.00 ≥ 93.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธแ์ละการ

บริการใหต้รงตามกลุม่เปา้หมายทัง้ในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

คณุภาพบริการ 4.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิขา้ศกึษาตอ่ใน

สาขาวิชา

4.3.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาติ/นักศกึษา

แลกเปลีย่น

คน 2 2 2 2 2 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่นจ านวนนักศกึษา

ชาวตา่งชาติ

โครงการแลกเปลีย่นนักศกึษานานาชาต ิ(A)12 รองคณบดฝ่ีาย

วิชาการ

ประสทิธภิาพ 4.4 ระบบบริหารจดัการภายในทีส่ามารถ

ตอบสนองตอ่ความเปน็นานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทีเ่ปน็

ชาวตา่งชาติ

คน 2 2 2 2 2 4.4.1.1 สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมยัอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจดัจา้งอาจารย์ประจ าและนักวิจยัชาวตา่งชาติ รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

การพัฒนา

องคก์าร

4.5 วิทยาลัยมกีารใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media ที่

ทนัสมยัในการสร้างภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับ

ความส าเร็จ

5 5 5 5 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอื

ตา่งๆ ของ Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสทิธผิล 4.1 วิทยาลัยเปน็ทีรู้่จกัและยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

ค่าเปา้หมาย
มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะอย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

 

ค่าเปา้หมาย

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

1.1.1 คะแนนเฉลีย่การประกันคณุภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉลีย่ - 4.18 N/A ≥ 4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจดัการองคก์รดว้ยระบบ

คณุภาพ

โครงการประกันคณุภาพการศกึษา           415,000.00           415,000.00
รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคณุภาพ

1.1.2 ร้อยละของนักศกึษาทีไ่ดรั้บการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ - 16 0.20 ≥ 0.50 1.1.2.1 สนับสนุนใหน้ักศกึษาสง่ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจยั และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการสง่เสริมผลงานนักศกึษาสูก่าร

ประกวดในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ(A)1

           40,000.00            40,000.00

รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

1.2.1 ระดับคะแนนคณุภาพของบณัฑิต ปริญญาตรี โท

 เอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ

ระดับคะแนน 4.23 4.52 4.650 ≥ 4.35       10,822,540.00

1.2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านท าและ

การประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี

1.3 วิทยาลัยมกีารบรูณาการการจดัการเรียน

สอนทีส่ง่เสริมและสนับสนุนการสร้าง

คณุลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค ์สอดคลอ้ง

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.3.1 ร้อยละของนักศกึษาทีไ่ดรั้บการพัฒนาเปน็

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่(startup)

ร้อยละ - - - ≥ 2.00 1.3.1.1 สง่เสริมและพัฒนา มุง่ใหน้ักศกึษาไดรั้บการ

พัฒนาเปน็เจา้ของธรุกจิ หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

(Startup)

โครงการสร้างและบม่เพาะนักศกึษาให ้

“ออกตัว” (Startup) เปน็เจา้ของกจิการ

           40,000.00            40,000.00

รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

1.3.2 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจเกีย่วกับการจดั

กจิกรรมการสง่เสริม หรือพัฒนาใหก้ับนักศกึษา

คะแนนเฉลีย่ 4.22 4.54 2.29 ≥ 4.25 1.3.2.1 สง่เสริมและพัฒนานักศกึษาใหเ้ปน็ไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

และมคีณุลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์

โครงการพัฒนานักศกึษาตามคณุลักษณะ

บณัฑิตทีพ่งึประสงคแ์ละอัตลักษณ์สวนสุนัน

ทา

         499,400.00          499,400.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

1.3.3 ร้อยละของสาขาวิชาทีส่ง่ผลงานของนักศกึษา

เขา้ประกวด

ร้อยละ - - - ≥ 50.00 1.3.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหส้าขาวิชาบม่เพาะและ

เสริมความรู้ ทกัษะใหก้ับนักศกึษาในการสร้างผลงาน 

เขา้ร่วมประกวดในเวทรีะดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการปัน้นักศกึษาสูเ่วทรีะดับชาตหิรือ

นานาชาติ

           80,000.00            80,000.00

รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ

ผลการด าเนนิงาน

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

1.1 วิทยาลัยเอตทคัคะทีม่คีวามย่ังยืน และไดรั้บ

การยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

≥ 91.00

1.2 บณัฑิตมคีณุภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย

เปน็ทีย่อมรับของผู้ใชบ้ณัฑิตและสังคม และมี

ทกัษะทีจ่ าเปน็ในศตวรรษที ่21

1.2.1.1 สง่เสริมการบรูณาการการสอนดว้ยนวัตกรรม

ร่วมสมยัอย่างมปีระสทิธภิาพในการสร้างทกัษะทีจ่ าเปน็

ในศตวรรษที ่21

ร้อยละ 83.78 92.61 96.63

โครงการจดัการเรียนการสอนสวนสุนันทา 

4.0 (SSRU 4.0)

      7,950,340.00      18,772,880.00

รองคณบดฝ่ีานวิชาการ
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ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

1.3.4 ร้อยละของนักศกึษาทีผ่่านการน าเสนอ

ผลงานวิจยัจากการจดั Mini-conference

ร้อยละ - - - ≥ 80.00 โครงการน าเสนองานวจิัย (Mini-conference) 

ของนักศึกษา (A)
2

           80,000.00            80,000.00

1.3.5 จ านวนผลงานวิจยัของนักศกึษาทีไ่ดน้ าเสนอใน

ระดับนานาชาติ

จ านวน - - - 2 โครงการพัฒนานักศกึษาสูก่ารวิจยัในระดับ

นานาชาติ

           40,000.00            40,000.00

1.3.6 ร้อยละของนักศกึษาระดับปริญญาตรี ทีส่อบ

ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ร้อยละ - - - ≥ 20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษใหก้ับ

นักศกึษา

โครงการพัฒนาความรู้และทกัษะ

ภาษาอังกฤษของนักศกึษา

           30,000.00            30,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทคัคะทีม่คีะแนนประเมนิ

ตัง้แต ่60 คะแนนขึ้นไป

สาขาวิชา - - - 4 1.4.1.1 ยกระดับคณุภาพของสาขาวิชาเอตทคัคะให้

สามารถแขง่ขันในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ (A)
3            80,000.00            80,000.00

รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดทีผ่่านตามเกณฑ์

ประกันคณุภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยไดค้ะแนนไม่

ต่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ - 100 N/A ≥ 75.00            80,000.00            80,000.00

1.4.3 จ านวนรายวิชาภาษาไทยทีม่กีารจดัการเรียนการ

สอนเปน็ภาษาอังกฤษ

รายวิชา - - - 1

1.4.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการจดัท า

หลักสูตร 2 ภาษา

ระดับความส าเร็จ - - - 5

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการ

ร้อยละ - 20.83 20.00 ≥ 25.00 โครงการเพิม่ต าแหนง่ทางวิชาการ (A)4            50,000.00            50,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่คีณุวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ - 39.58 47.27 ≥ 38.00 โครงการศกึษาตอ่ในระดับทีสู่งขึ้น             10,000.00            10,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.5.3 ร้อยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนา ร้อยละ - - - ≥ 95.00 1.5.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บคุลากรทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้

สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาบคุลากรสูม่อือาชพี           850,000.00          850,000.00

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.5.4 ร้อยละของบคุลากรทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ - 23.08 20.63 ≥ 30.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษใหก้ับบคุลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ

ของบคุลากร

           20,000.00            20,000.00
รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.3.5.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจยั

ของนักศกึษาในระดับนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

รองคณบดฝ่ีานวิชาการ

1.5 บคุลากรทกุระดับมคีวามรู้ ทกัษะและ

ทศันคตใินการปฏบิตังิาน ตลอดจนมี

ความกา้วหนา้ในสายอาชพี

1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรศกึษาตอ่และ

เพิม่ต าแหนง่ทางวิชาการ

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเปน็ทีย่อมรับทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยให้

เปน็ทีย่อมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการบริหารหลักสูตรทีม่คีณุภาพ

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบเปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ผลการด าเนนิงาน
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1.6 บคุลากรมกีารปฏบิตังิานทีต่อบสนองตอ่

ความตอ้งการของผู้รับบริการ และทนัตอ่

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏบิตังิานทีไ่ดรั้บการ

ปรับปรุงและพัฒนา

ร้อยละ - - - ≥ 80.00 1.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

ของกระบวนการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบิตังิาน

          380,000.00          380,000.00 รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคณุภาพ

1.7 วิทยาลัยมกีารประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการพัฒนาและเกดิ

ธรรมาภบิาล

1.7.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบคุลากรตอ่ระบบบริหาร

จดัการตามหลักธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเชื่อมัน่ - 4.94 4.93 ≥ 4.75 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์รโดย

ประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและหลัก

ธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการของวิทยาลัยใหม้ี

ความยืดหยุ่นและคลอ่งตัว

โครงการก ากับองคก์ารทีด่ี             10,000.00            10,000.00

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

           30,000.00            30,000.00

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน 

หอ้งปฏบิตักิาร และภมูทิศันท์ีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ใหพ้ร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนและภารกจิ

อื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภมูทิศันท์ีเ่ปน็

มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

           20,000.00            20,000.00

รองคณบดฝ่ีายบริหาร

1.9 วิทยาลัยสามารถบริหารจดัการทรัพย์สนิ 

สนิทรัพย์เพือ่ใชใ้นการปฏบิตัติามภารกจิ

1.9.1 เงนิรายไดจ้ากโครงการจดัหารายไดด้า้นการ

บริการวิชาการและวิจยัตอ่อาจารย์ประจ า

บาท/คน  -         81.58       671,906.00 25,000 1.9.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจดัหารายไดข้อง

หนว่ยงานตา่งๆ อย่างเปน็ระบบ

โครงการจดัหารายไดด้ว้ยการบริการวิชาการ             10,000.00            10,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจยัและ

บริการวิชาการ

      13,586,940.00       7,950,340.00      21,537,280.00

≥ 4.551.8 วิทยาลัยมอีาคารสถานที ่และสิง่อ านวย

ความสะดวกทีร่องรับการด าเนนิการตามพันธกจิ

ไดอ้ย่างครบถว้น

1.8.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/บคุลากรทีม่ตีอ่

อาคารสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย

ระดับความพงึ

พอใจ

- 4.63 4.60

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
ผลการด าเนนิงาน

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่

ตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ า

และนักวิจยั

ร้อยละ 67.18 34.58 48 ≥ 40.00 2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจยั หรือ

งานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าและนักวิจยัใหไ้ดรั้บ

การตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

        500,000.00           500,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.1.2 ร้อยละคะแนนเฉลีย่ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาโท ทีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

ร้อยละ - - N/A 18

2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาเอกทีไ่ดรั้บการตพีมิพห์รือเผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาติ

ร้อยละ - 3.08 1.88 ≥ 70.00

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการน าไปใช้

ประโยชนต์อ่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ 51.28 - 66.67 ≥ 62.00

2.2.2 จ านวนชุมชนทีพ่ึง่พาตนเองไดจ้ากผลงานวิจยั ครัวเรือน - - 5

2.3 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ีย่ื่น

จดอนุสทิธบิตัร หรือสทิธบิตัร

2.3.1 จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ีย่ื่น

จดอนุสทิธบิตัร หรือสทิธบิตัร

ผลงาน - - N/A ≥ 1 2.3.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจยั หรือ

งานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร สทิธบิตัร

โครงการสง่เสริมการจดอนุสทิธบิตัรหรือสทิธบิตัร           20,000.00            20,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนนิงาน

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสทิธผิล 2.1 ผลงานวิชาการ วิจยัและงานสร้างสรรค ์

ไดรั้บการตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาติ

2.1.4.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจยั หรือ

งานสร้างสรรคข์องนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษา

ระดับบณัฑิตศกึษาใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั

ของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับชาติ

และนานาชาติ รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.2 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการ

น าไปใชป้ระโยชนแ์ละใหชุ้มชนสามารถพึง่พา

ตนเองได้

2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหถ้า่ยทอดองคค์วามรู้

จากงานวิจยั ใหเ้กดิประโยชนก์ับชุมชนรวมทัง้บรูณา

การการสอนดว้ยนวัตกรรมร่วมสมยัตอบสนอง 

Thailand 4.0

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัย

เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)
5

งบประมาณ (บาท)

          20,000.00            20,000.00

        380,000.00           380,000.00
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ค่าเปา้หมาย

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้ทีเ่พิม่ขึ้นในแหลง่เรียนรู้บริการวิชาการ องคค์วามรู้ 1 1 1 ≥ 1 โครงการเพิม่จ านวนองคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้ 

(A)6

          20,000.00            20,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.4.2 รายไดข้องครัวเรือนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น ร้อยละ  -  - - 30.00 โครงการบรูณาการพันธกจิสัมพันธเ์พือ่

แกป้ญัหาความยากจนของประชาชนในทอ้งถิน่

                   -   รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.4.3 จ านวนผลติภณัฑ์ชุมชน OTOP ทีไ่ดรั้บการพัฒนา

คณุภาพอย่างนอ้ย 1 ระดับ

จ านวน  -  - - 6.00 โครงการยกระดับผลติภณัฑ์ชุมชน OTOP                    -   รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.4.4 นักเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขยีนได้

เพิม่ขึ้น

ร้อยละ  -  - - 80.00 โครงการยกระดับคณุภาพการเรียนรู้ดา้นการอ่าน

 การเขยีน และการคดิวิเคราะหข์องนักเรียนใน

ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน

                   -   รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.4.5 จ านวนโรงเรียนในทอ้งถิน่ทีม่กีารน านวัตกรรมการ

จดัการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์

จ านวน  -  - - 10 โครงการแกไ้ขปญัหาการจดัการศกึษาและ

คณุภาพการศกึษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

                   -   รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต์อ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจยั

 - กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บาท/คน

164,742.58 1,131,747 120,842.82

≥ 25,000

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ดร่้วมมอื

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาตติอ่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ - 10 N/A ≥ 4.00

คณุภาพบริการ 2.4 วิทยาลัยเปน็ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ 

และบริการทางวิชาการแกชุ่มชน โรงเรียน 

วิสาหกจิชุมชน กลุม่อาชพี ผู้ประกอบการใหม่

 และทอ้งถิน่ใหม้คีวามใหเ้ขม้แข็งอย่างย่ังยืน

ตามศาสตร์พระราชา

2.4.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการเพิม่องคค์วามรู้ใน

แหลง่เรียนรู้

2.5 วิทยาลัยมงีานวิจยัทีต่อบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของแหลง่ทนุ

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจดัหาแหลง่ทนุ

งานวิจยั โดยอาศัยเครือขา่ย

โครงการจดัหาแหลง่ทนุงานวิจยัโดยอาศัย

เครือขา่ย

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ผลการด าเนนิงาน

แผนงาน/ กลยุทธ์

          20,000.00            20,000.00

รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
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ค่าเปา้หมาย

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

2.6 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์มคีณุภาพ

ไดต้ามมาตรฐาน และเปน็ทีย่อมรับใน

ระดับชาต ิและนานาชาตติามเกณฑ์คณุภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไก

ในการด าเนนิงานวิจยั หรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ดม้าตรฐาน

และเปน็ทีย่อมรับ

ระดับความส าเร็จ - - 4 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานดา้นการ

วิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานและเปน็ทีย่อมรับ

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดา้นการวิจยั           10,000.00             10,000.00
รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.7 วารสารวิชาการทีไ่ดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดับชาติ วารสาร - - 0 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการใหไ้ดค้ณุภาพและ

มาตรฐาน

โครงการยกระดับคณุภาพวารสารวิชาการสู่

มาตรฐานและคณุภาพทัง้ระบบ

         60,000.00            60,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.8 วิทยาลัยมกีระบวนการบริการวิชาการ ที่

ไดม้าตรฐาน สอดรับกับความตอ้งการของ

ทอ้งถิน่และสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการใหบ้ริการ

วิชาการแกส่ังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศกึษาทีก่ าหนด

ระดับความส าเร็จ - - 3 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการทีส่อดคลอ้ง

กับความตอ้งการ และเปน็ประโยชนต์อ่ทอ้งถิน่และ

สังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ           20,000.00            20,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

2.9 วิทยาลัยมกีระบวนการดา้นการ

ท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรมทีไ่ดม้าตรฐาน เปน็

ทีย่อมรับในระดับชาตหิรือนานาชาติ

2.9.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบท านุบ ารุง

ศลิปะวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศกึษาทีก่ าหนด

ระดับความส าเร็จ - - - 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานดา้นท านุ

บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหไ้ดม้าตรฐานและเปน็ที่

ยอมรับ

กจิกรรมสง่เสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม           20,000.00            20,000.00 รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

การพัฒนา

องคก์าร

2.10 อาจารย์และนักวิจยัมศัีกยภาพในการ

ริเร่ิม

สร้างสรรค ์งานวิจยั นวัตกรรม และการ

บริการวิชาการอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทีม่ผีลงานวิจยั ร้อยละ - 79.17 81.82 ≥ 80.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรหรือนักวิจยัใหม้ี

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรคง์านวิจยัและนวัตกรรมอย่างมี

ประสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั           10,000.00             10,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

      1,080,000.00                 -           1,080,000.00

ประสทิธภิาพ

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ผลการด าเนนิงาน

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

 

 

 

 

ค่าเปา้หมาย

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยทีม่ผีลผลติ

ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100 100.00 100.00 100.00 3.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจดักจิกรรมเพือ่สร้าง

ความสัมพันธท์ีด่ใีหก้ับเครือขา่ยและทอ้งถิน่

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยทีม่สีว่นร่วมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย

เครือขา่ย 5 5 5 5 3.1.2.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยและทอ้งถิน่มสีว่นร่วมใน

การพัฒนาวิทยาลัยตามภารกจิ (การผลติบณัฑิต การวิจยั 

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ภายในประเทศ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับวิทยาลัย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ภายในประเทศ (A)9

        26,000.00         26,000.00 รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครือขา่ยและทอ้งถิน่

โครงการจดักจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครือขา่ยและทอ้งถิน่

         50,000.00         50,000.00 รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

3.3  วิทยาลัยมกีารด าเนนิการจดั

กจิกรรมความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ

3.3.1 ร้อยละของหนว่ยงานทีม่กีารจดั

กจิกรรมกับเครือขา่ยตา่งประเทศ

ร้อยละ - - - ≥ 80.00 3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ความร่วมมอืกับเครือขา่ยตา่งประเทศ 

เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับวิทยาลัยและเครือขา่ย

โครงการความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ (A)10

       300,000.00       300,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

ประสทิธภิาพ 3.4 วิทยาลัยมกีระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความร่วมมอืกับทอ้งถิน่ 

องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์ร

วิชาชพี ผู้ประกอบการ 

ศษิย์เกา่ และตา่งประเทศ

3.4.1 ระดับความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไกในการแสวงหา

ความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ระดับความส าเร็จ - 5 4 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการแสวงหา

และสร้างความสัมพันธข์องเครือขา่ยและทอ้งถิน่

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

บริหารจดัการเครือขา่ย

         25,000.00         25,000.00 รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 วิทยาลัยมกีารพัฒนาฐานขอ้มลู

เครือขา่ยส าหรับการบริหารจดัการ

อย่างมปีระสทิธภิาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มลูเครือขา่ย

ระดับความส าเร็จ - - 4 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอ้มลูในการบริหารจดัการที่

เอื้อตอ่การสร้างความสัมพันธก์ับเครือขา่ยและทอ้งถิน่

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอ้มลู

เครือขา่ยในการบริหารจดัการ

         10,000.00         10,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร

       461,000.00           -          461,000.00

         50,000.00         50,000.00 รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ (บาท)

50 ≥ 40.00

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสทิธผิล 3.1 เครือขา่ยและทอ้งถิน่มสีว่นร่วม

ในการพัฒนาและเกดิความสัมพันธท์ี่

ดกีับวิทยาลัย

คณุภาพบริการ 3.2 วิทยาลัยมคีวามร่วมมอืกับ

เครือขา่ยและทอ้งถิน่ทีห่ลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยความ

ร่วมมอืหรือขอ้ตกลงในประเทศทีม่ี

การด าเนนิการอย่างตอ่เนือ่ง

ร้อยละ - -

โครงการการมสีว่นร่วมของเครือขา่ย

และทอ้งถิน่ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

 

 

 

ค่าเปา้หมาย

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม

4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

แผนการจดัอันดับมหาวิทยาลัย

ระดับความส าเร็จ 90.91 90.91 84.62 5.00 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทาง

การจดัอันดับมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ทีย่อมรับ

ในระดับนานาชาติ

โครงการจดัอันดับมหาวิทยาลัย 

(U-Ranking) (A)11

20,000.00         20,000.00   รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

4.1.2 ร้อยละของงานวิจยั บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค ์นวัตกรรมและสิง่ประดษิฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจยัทีไ่ดรั้บรางวัลระดับชาตหิรือ

นานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั

ร้อยละ - - N/A ≥ 1.00 4.1.2.1 สง่เสริมใหม้กีารแขง่ขันทางวิชาการในระดับ

ชาตแิละนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการประกวดผลงาน

วิชาการสูเ่วทรีะดับชาตแิละนานาชาติ

          30,000.00     30,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจยั

และบริการวิชาการ

4.2 ความมชีื่อเสยีงของวิทยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ใหบ้ริการของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 96 99.90 92.20 ≥ 93.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธแ์ละการ

บริการใหต้รงตามกลุม่เปา้หมายทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก          200,000.00    200,000.00 รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

คณุภาพบริการ 4.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิขา้ศกึษาตอ่ใน

สาขาวิชา

4.3.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาติ/นักศกึษา

แลกเปลีย่น

คน - 0 8 2 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่นจ านวนนักศกึษา

ชาวตา่งชาติ

โครงการแลกเปลีย่นนักศกึษานานาชาติ

 (A)12

80,000.00             80,000.00 รองคณบดฝ่ีาย

วิชาการ

ประสทิธภิาพ 4.4 ระบบบริหารจดัการภายในทีส่ามารถ

ตอบสนองตอ่ความเปน็นานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทีเ่ปน็

ชาวตา่งชาติ

คน - 2 1 2 4.4.1.1 สง่เสริมการจดัการเรียนการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมยัอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจดัจา้งอาจารย์ประจ าและ

นักวิจยัชาวตา่งชาติ

           10,000.00      10,000.00 รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

การพัฒนา

องคก์าร

4.5 วิทยาลัยมกีารใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media ทีท่นัสมยั

ในการสร้างภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับความส าเร็จ - - 4 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอื

ตา่งๆ ของ Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์            10,000.00      10,000.00 รองคณบดฝ่ีาย

บริหาร

         350,000.00                   -   

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสทิธผิล 4.1 วิทยาลัยเปน็ทีรู้่จกัและยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ (บาท)
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้

เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและ

โครงการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความรู้ความเข้าใจใน

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีส่วนร่วมใน

กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงานและโครงการของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนว

ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การ

ปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

3. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วม

ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1 1 

1 
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3.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตน

ที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

3.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็น

หลัก 

3.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

3.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 สู่การประเมินผลงาน 

3.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์

อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น 

ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

4. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ

บูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(6) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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(10) แผนพัฒนาบุคลากร 

(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(13) แผนการจัดการความรู้ 

(14) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(15)  แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(16) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(17) แผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(18) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

4.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน 

มุ่งเน้นที่การสรา้งกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญ

ของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ด าเนนิงาน 

4.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการ

ท างานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังใน

หลายมิตใินการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปใน

แนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนว

ทางการด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างาน

เพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
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4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ใน

การขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยน

ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการแล้ววิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จใน

การบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการตดิตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึง

ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จใน

หลายมิต ิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิง

ยุทธศาสตรข์ององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึง

ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้

การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิก

จา่ยเงนิงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การตดิตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา

เพื่อเช่ือมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนเนือ้หาได้ตามบริบทของหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัตกิาร 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 



คําสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ที่      ๓๖๗/๒๕๖๑

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ปและจัดทําแผนปฏิบัติการประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ___________________________

เพื่อใหการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนไป

ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดแนวทางและยุทธศาสตรการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึง

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ดังรายนามตอไปนี้

 คณะกรรมการอํานวยการ

๑. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประธาน

๒. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

๓. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

๔. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

๕. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

๖. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ

๗. หัวหนาสํานักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 หนาที่

๑. กํากับและดูแลการบริหารจัดการกลุมสาขาวิชาและสาขาวิชาใหเปนไปตาม นโยบายขอ

บังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย

๒. จัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนวัตกรรมละการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๓. สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตางๆ ของคณะดําเนินงาน เพื่อใหการ

ดําเนินการเปนไปตามกรอบทิศทาง และแนวทางที่กําหนด

๔. ตรวจสอบการจัดทํารายงานประจําป แผนโครงการ งบประมาณและทรัพยสินของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

๕. วินิจฉัย และแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น

๖. ปฏิบัติตางๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. ผศ. ปรเมษฐ  แสงออน ประธาน



๒. ผศ.ดร. ชุติกาญจน  ศรีวิบูลย กรรมการ

๓. ดร. พิเชษฐ เกิดวิชัย กรรมการ

๔. พล.ต.ท.ดร. สัณฐาน  ชยนนท กรรมการ

๕. ดร. ธนพล กอฐานะ กรรมการ

๖. ดร. ณัทกิจพัฒน หอมวิจิตรกุล กรรมการ

๗. ดร. สุรเชษฐ สุชัยยะ กรรมการ

๘. ดร. กีรติวรรณ กัลยาณมิตร กรรมการ

๙. รศ.ดร. ชัยชนะ อิงคะวัต กรรมการ

๑๐. ผศ.ดร. จอมชัย เลิศอมรรัฐ กรรมการ

๑๑. ผศ.ดร.ทวีป  พรหมอยู กรรมการ

๑๒. ผศ.ดร. วิจิตรา ศรีสอน กรรมการ

๑๓. ผศ.ดร. ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา กรรมการ

๑๔. ผศ.ดร. สุดาภรณ อรุณดี กรรมการ

๑๕. ผศ.ดร. ศุภรา เจริญภูมิ กรรมการ

๑๖. รศ. ศิโรตม ภาคสุวรรณ กรรมการ

๑๗. ดร. บุญไทย แกวขันตี กรรมการ

๑๘. ดร. ฉัตรแกว ฮาตระวัง กรรมการ

๑๙. ดร. วิไลลักษณ รักบํารุง กรรมการ

๒๐. อาจารยพนิดา นิลอรุณ กรรมการ

๒๑. อาจารยสถาปตย กิลาโส กรรมการ

๒๒. อาจารยพิมพพลอย ธีรสถิตยธรรม กรรมการ

๒๓. อาจารยคัทลียา จันดา กรรมการ

๒๔. อาจารยภัสรา สิริกมลศิลป กรรมการ

๒๕. อาจารยนิยม สุวรรณเดช กรรมการ

๒๖. อาจารยสุพัตรา ปราณี กรรมการ

๒๗. ดร. ปล้ืมใจ สินอากร กรรมการ

๒๘. ดร. บารมีบุญ แสงจันทร กรรมการ

๒๙. ผศ. เอกณรงค วรสีหะ กรรมการ

๓๐. นาย เฉลิมพล ทัพซาย กรรมการ

๓๑. นาย ธวัช พุมดารา กรรมการ

๓๒. อาจารยศิริญญา ศิริญานันท กรรมการ

๓๓. อาจารยวรันลักษณ ภักดิ์ใจดี กรรมการ

๓๔. อาจารยนฤมล ชมโฉม กรรมการ

๓๕. อาจารยวีระพล วงษประเสริฐ กรรมการ

๓๖. อาจารยเปรมกมล จันทรกวีกูล กรรมการ

๓๗. ดร. ตระการ พันธุมเลิศรุจี กรรมการ

๓๘. อาจารยอนุรัตน กําแหงหาญ กรรมการ

๓๙. พันเอก ดร. วัลลภ พิริยวรรธนะ กรรมการ

๔๐. ผศ.ดร.ชัยธนัตถกร ภวิศพิริยะกฤติ กรรมการ

๔๑. อาจารยรติรัตน ณ สงขลา กรรมการ

๔๒. อาจารย John Forssen Smith กรรมการ

๔๓. อาจารยอรพรรณ เดชา กรรมการ

๔๔. อาจารยณธกร คุมเพชร กรรมการ

๔๕. ผศ.ดร. วิมลศรี แสนสุข กรรมการ

๔๖. ดร. สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ กรรมการ



๔๗. อาจารยบริบูรณ ฉลอง กรรมการ

๔๘. ดร. สุริยะ ประภายสาธก กรรมการ

๔๙. อาจารยพาโชค เลิศอัศวภัทร กรรมการ

๕๐. อาจารยพีรศักดิ์ ฉัตรศรี กรรมการ

๕๑. อาจารยสุวิตา พฤกษอาภรณ กรรมการ

๕๒. ดร.วลีรักษ  สิทธิสม กรรมการ

๕๓. วาที่รอยตรีหญิงบุญญาดา  พาหาสิงห กรรมการ

๕๔. นายจารึก  รูปบุญ กรรมการ

๕๕. นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร กรรมการ

๕๖. นางสาววรีญา  คลังแสง กรรมการ

๕๗. นางสาวดวงกมล  สุรพิพิธ กรรมการ

๕๘. นางสาวศุทธินี  ไชยรัตน กรรมการ

๕๙. นางพัทธนันท  โรจนรุงวัฒน กรรมการ

๖๐. นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน กรรมการ

๖๑. นายชนะอัญญ  อุไรรักษ กรรมการ

๖๒. นางสาวนันทิกา  อนุโต กรรมการ

๖๓. นางสาวรัชนีวรรณ  สุจริต กรรมการ

๖๔. นางสาวกนกศรี  อูไทย กรรมการ

๖๕. นายจเร  นาคทองอินทร กรรมการ

๖๖. นางสาวบุรัสกร  แจมเมธีกุล กรรมการ

๖๗. นายพีชญานัท  กอนทองคํา กรรมการ

๖๘. นางสาวเย็นจิต  คงปาน กรรมการ

๖๙. นางสาวรุจิรา  เนียมหอม กรรมการ

๗๐. นายเอกรัฐ  ปฐมลิขิตกาญจน กรรมการ

๗๑. นายวรเมธี  บุญยก กรรมการ

๗๒. นายลิขิต  เกิดมงคล กรรมการ

๗๓. นายสุภกร  ตันวราวุฒิชัย กรรมการ

๗๔. นายพีรศักดิ์  มนตชัยกุล กรรมการ

๗๕. นางพรรณนลิน  สัชฌุกร กรรมการ

๗๖. นางสาวมณีรัตน  ทองโอน กรรมการ

๗๗. นางสาวจุไรรัตน  อนุพันธ กรรมการและเลขานุการ

๗๘. นางสาววาสนา  อนปอม กรรมการและ
 ผูชวยเลขานุการ

 หนาที่

๑. จัดเตรียมขอมูล ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒. จัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

๓. ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดหลัก

เกณฑการจัดสรรงบประมาณ และวางแผนการดําเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 

๔. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๒ และรายงานให

ผูบริหารใหทราบ

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่ง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ



-  ๒  -

 สั่ง ณ  วันที่   ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)
 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

02ก.ค.61  เวลา 15:52:22  Non-PKI Server Sign
  Signature Code : NAA4A-EQAOQ-A4ADk-ARQA5



ภาคผนวก 2 

ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์



ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญว่า

ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุด ตามล าดับ โดยใช้ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ จ านวน 40 คน เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนน

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้ 

น้ าหนักตะแนนของจุดแข็ง 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 92 (06) มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการทดี 

- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย และการ

บริการวิชาการแก่สังคม ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย 

และการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่

ชัดเจน 

- มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของประชาชนและท้องถิ่น 

- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมี

ประสิทธิภาพส่งผลใหม้ีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

2 81 (01) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบ

ผลักดันการด าเนินงานของวทิยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัย

ไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของวิทยาลัย

อย่างจริงจัง ท าให้วิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

3 84 (02) วิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับ

หนว่ยงานภายนอกทั้งในและตา่งประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 



 

 

 

 

น้ าหนักตะแนนของจุดอ่อน 

 มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

1 271 (12) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- วิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวน

นักศึกษา ท าให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

- วิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลาย

แห่ง ซึ่งต้องใช้คา่ใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

2 151 (16) บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการ

บริหารจัดการดา้นงบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ใน

ระดับน้อย" 

3 92 ( 14)  ระบบบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนด้ าน

ความก้าวหน้าในอาชีพยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 

น้ าหนักตะแนนของโอกาส 

 มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

1 60 (25) วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่

หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

2 55 (23) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาค

ธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจากวิทยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์

ความรู้เชิงวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและ

อุตสาหกรรมสูงขึน้ 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับ

วิทยาลัย ฯ ช่วยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อ

การเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ ที่ตรง

ความตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการว่างงานและ

ขาดแคลนแรงงาน 



 

 

 

 

3 52 (22) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้วิทยาลัย บริหารงานและ

บริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ท าให้วิทยาลัยมี

การบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้วิทยาลัย ฯ 

สามารถใหบ้ริการวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มีส่วนช่วยในการบูรณาการ

การศกึษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 

 

น้ าหนักตะแนนของอุปสรรค 

 มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน อุปสรรค์ 

1 199 (27) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทย

ลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียน

ลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

2 189 (32)  สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของ

ผูป้กครองในการเลือกสถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

3 165 (31) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มี

ผลตอ่การตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

 

ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

1. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในปัจจุบัน 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม  

Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังภาพข้างลา่งนี้ 



 

 

 

 

 
 

  เมื่อวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึง

ได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก

ด าเนนิการเอง” ดังภาพข้างลา่งนี้ 
 

 
 

ภาพท่ีแสดงต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในปัจจุบัน 

ล ั



 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 3 

ประมวลภาพกจิกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



ภาคผนวก 4 

รายชื่อผู้บรหิารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) 

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัย 
ครั้งที ่๑๑/ ๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒ 

------------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม     
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูม ิ 

        
เริ่มประชุมเวลา : ๑๔.๓๐ น. 
   ประธานในที่ประชุม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) ได้กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๑ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องท่ี ประธาน แจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้บริหารวิทยาลัยด าเนินการต้อนรับและมี
การน าโมเดลวิทยาลัยถ่ายทอดให้แก่ผู้ศึกษาดูงานดูเป็นต้นแบบ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 
๓. อาจารย์หทัยพันธน์  สุนทรพิพิธ 
๔. อาจารย์ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย 
๕. อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ 
๖. อาจารย์ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง 
๗. อาจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ 
๘. พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน 

๑๐. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย 
๑๑. อาจารย์วรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี 
๑๒. อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส 
๑๓. อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม 
๑๔. อาจารย์พนิดา นิลอรุณ 
๑๕. อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ 
๑๖. นางสาวน้ าทิพย์ กลีบบัวบาน 
๑๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญญาดา พาหาสิงห์ 
๑๘. นางสาวสุภาพ พฤฒิสาริกร 



๒. จ านวนนักศึกษา ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการน าจ านวนนักศึกษาจากแผนรับจ านวน ๕๗๐ คน ณ 
ปัจจุบันวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาท่ีได้จ านวนเท่าใด 

๓. เรื่องงบประมาณ การ Deploy งบประมาณวิทยาลัยจาก ๖๐ ล้าน จากการจัดท างบประมาณ
ตามแผนประมาณการ ซึ่งผู้บริหารวิทยาลัยจะต้องมีการด าเนินการในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ  

๔. ทบทวนลักษณะของความคุ้มค่าของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการประจ า
โครงการซึ่งต้องลดค่าตอบแทนลง ๕๐% และให้ผู้อ านวยการหลักสูตรดูแลเรื่องความคุ้มค่าของจ านวนนักศึกษาต่อ
ห้องเรียนในเรื่องความคุ้มทุนในการเบิกจ่าย 

๕. ให้ทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกต้องจัดท า Flow Chart และ
กระบวนการด าเนินงานนทุกเรื่องเพ่ือใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

      ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  

   มติที่ประชุม  : รับรองรายงานการประชุม  

. 

วาระ
ที ่

เรื่อง/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ มติที่ประชุม การ
ด าเนินงาน
ของงาน

เลขานุการ
บริหาร 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน
ของฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

๕.๑  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา : พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ 
     ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ด าเนินการจัดท า
ตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายตรวจสอบ พิจารณา
โครงการอยู่ภายใต้ที่รับผิดชอบให้ตอบโจทย์ตามตัวชี้วัด 
ส าหรับหัวหน้าสาขาให้ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมให้
ตอบตัวชี้วัดของสาขาวิชาหากยังไม่มีให้น าเสนอ
โครงการเพิ่ม โดยการค านวณจากจ านวนนักศึกษา 
ปริญญาเอก ๒,๐๐๐บาท/คน ปริญญาโท ๑,๐๐๐ 
บาท/คน และปริญญาตรี ๖๐๐ บาท/คน ส าหรับ
ครุภัณฑ์ให้สาขาวิชาเสนอครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นด้วย           
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
ให้รองคณบดีทุกฝ่าย
ประชุมการจัดท าแผน
วันที่ ๒ สิงหาคม เวลา 
๑๔.๓๐ น. 
 

 

แจ้งมติท่ี
ประชุม 

 

 



  ที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการการ ชั้น ๒ อาคาร ๓๗ 
  

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
                                                             
 
 
                                                                                                                   
          (นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร) 

            บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                

               
                                                (อาจารย์ ดร.ชลภสัสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 

                                                                               เลขานุการกรรมการบริหาร 
                                                                             วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




