
 
 

 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที่ ....29......เดอืน กันยายน พ.ศ. 2564 



 
 

 

 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

  แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ที่เน้น

ความสัมฤทธิ์ผลของงานให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐ ได้เน้นให้ใช้  แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุก

หน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ แผนปฏิบัติ

การของวิทยาลัยฯ พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยมีความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยตามล าดับ 

  ในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดให้มีการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) โดยการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ที่วทิยาลัยฯจะต้องเผชิญ โดยได้มกีารรับฟังความคิดเห็นของผู้

มีสว่นได้ส่วนเสีย  

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

โดยใช้โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการอยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ดังภาพข้างลา่งนี ้

 



 
 

 

 

  เมื่อวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึง

ได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยไปอยู่ในต าแหนง่ “รุก

ด าเนนิการเอง”ดังภาพข้างลา่งนี ้
 

 
 

ภาพท่ี 1 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในปัจจุบัน 

   

  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการอย่างแท้จริง ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมของวิทยาลัย สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศ  

พันธกิจ (Mission) 

 1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ 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. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

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. บุคลากรมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์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) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

 ทั้งนี้วิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่

ละยุทธศาสตร์มีดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมือ

อาชีพ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก  คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

วิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จคือ (1) ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของ

บัณฑิต (2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (3) 

อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (4) จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ (5) ร้อย

ละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ (6) ร้อยละ

นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับ

สาขาเฉพาะทางที่จ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล (6) ร้อยละนักศึกษาที่มีความสามารถ

เฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะทางเพิ่มขึ้น 

(7) จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

ของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ  (8) จ านวนอาจารย์ที่สร้าง

นักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (9) จ านวนนักศึกษา

ที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (10) ร้อยละนักศึกษาที่สอบ

ผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป (11) จ านวนหลักสูตรออนไลน์" (12) ร้อย



 
 

 

 

ละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด (13) 

จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (14) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ (15) จ านวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบาง

รายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องความเช่ียวชาญเฉพาะ 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) และน า

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นจุดเน้นของหลักสูตร (16) จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาติ (17) หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร (Non-Degree)  (18) จ านวนศิษย์เก่าหรือ

บุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการ" (19) จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

(20) จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ (21) ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) (22) จ านวนบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (23) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (24) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (25) ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย (26) ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (27)  ร้อยละของการ

ประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (28) จ านวนของคณะ/

วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการจริงหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ 

(Software) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ ผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

แหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นเป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

 (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ

หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (3) ร้อย

ละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ (4) จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรอืงานวิชาการที่

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและ

ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน (5) จ านวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (6) จ านวน

โครงการ/กิจกรรมที่ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (7) จ านวนองค์

ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (8) จ านวนศูนย์การ



 
 

 

 

เรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป (9) ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน (10)  จ านวน

ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อยที่ได้รับการพัฒนา 

(11) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (12) เงินรายได้จาก

การบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า (13) ร้อยละของผลประกอบการที่ส าเร็จ

ตามแผนธุรกิจ (13) จ านวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (14) จ านวนวารสารวิชาการ

ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ (15) ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย (16)  ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ท างานบริการวิชาการแก่ชุมชน

และท้องถิ่น (17)  จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา (18) จ านวนชุดโครงการวิจัยที่

เกิดประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้ง

ภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย 

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่

รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (3) 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี (4) จ านวนการ

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (5) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน (6) จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยาย

พิเศษ (7)  ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน (8)  ร้อยละ

ข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (9)  ร้อยละข้อตกลงความ

ร่วมมือต่างประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 



 
 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรม ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1.พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นมอือาชพี 

8 33 29 29 

2 .สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ

และนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างย่ังยนื 

9 22 17 19 

3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ

ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

7 9 8 8 

รวม 24 64 54 56 

 

 ทั้งนี้วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 

2569) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนนิการ ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด แผนงาน/กล

ยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1.พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและ

ผลิตบัณฑิตให้เป็นมอือาชพี 

8 27 25 24 

2 .สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอยา่งยั่งยืน 

9 17 15 16 

3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกย่องระดับนานาชาต ิ

7 8 8 8 

รวม 20 52 30 48 



 
 

 

 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 จ านวนทั้งสิ้น 74,835,650.00 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายใน

แตล่ะยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมา

ณ 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้

เป็นมอือาชีพ 

34,070,150.00 

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อ

คุณภาพชวีิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

1,228,000.00 

3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ 

1,328,900.00 

กองทุนเพื่อพัฒนาหนว่ยงาน (รายการบุคลากรภาครัฐ) 38,208,600.00 

รวมงบประมาณ 74,835,650.00 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญ

ประจ าปี (Agenda) จ านวนทั้งสิน้ 12 โครงการ จ านวนแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระส าคัญ

ประจ าปี (Agenda) จ านวน 8 โครงการ คือ 

1. โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ 

(A)1 

2. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม ่(Start-Up) (A)2 

3. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)3 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรอืหลักสูตร Non-Degree (A)4 

5. โครงการจัดการเรยีนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจรงิ (A)5 

6. โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ (A)6 

7. โครงการก ากับองค์การที่ดี (A)7 

8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (A)8 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างผลงานวิชาการสู่ การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่ นอย่างยั่ งยืน  

มีโครงการวาระส าคัญ ประจ าปี (Agenda) จ านวน 3 โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ (A)12 

2. โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)14 
3. โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)15 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)16 

2. โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (A)17 
แนวทางการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวาง

มาตรการและก าหนดแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไป สู่การ

ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความ

พร้อมและมีสว่นร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความ

เข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัต ิ

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้อง

กับแนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงาน

เป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดท า

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่

ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิง

ยุทธศาสตรท์ั่วองค์กรทั้งระบบพร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การประเมินผลงาน 



 
 

 

 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศ

ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ

บูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

4. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

5. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

6. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

7. แผนปฏิบัติการดา้นการจัดหารายได้ 

8. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

9. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

10. แผนพัฒนาบุคลากร 

11. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

12. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

13. แผนการจัดการความรู้ 

14. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

15. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

16. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

17. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน 

มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญ

ของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ด าเนนิงาน 



 
 

 

 

2.2 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดัน

การท างานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีความรู้สกึเป็นเจ้าของและมีส่วนรว่ม 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

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมรีะบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท 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 ่ดังนี้ 

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. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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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 โครงการนี้ได้รับความส าเร็จอย่างดียิ่ง ที่เจ้าของบริษัทระดับชาติ เช่น บริษัทแป้งมันและ

หมี่ชอเฮ็ง แว่นท๊อปเจริญ แมงป่อง ตรีอรรถบูรณ์ อ าพลฟู้ด ยนตร์กิจ สยามกลการ เกาะช้างซีวิว 

รีสอร์ท และ ECC เป็นต้น ได้ส าเร็จการศกึษาและได้น 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 ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อวทิยาลัย 

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

เจริญก้าวหน้าโดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้ งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ ง            

การสนับสนุนของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การบริหารงานของวิทยาลัย เป็นไป   

ตามยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ

มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้มี

ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยึดหลักที่ว่า “การศึกษาที่มีคุณภาพจะพัฒนาผู้เรียนในวันนี ้

เพื่อให้เป็นผู้น าที่ดใีนวันข้างหน้า” 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

- งานบรหิารงานท่ัวไป 

- งานธุรการ 

- งานบุคลากร 

- งานวิชาการ 

- งานคอมพวิเตอร ์

- งานกจิการนักศึกษา 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสดุ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานวิจัยและบริการวิจัย 

- งานวิเทศน์สัมพันธ์ 

 

 

 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

- บธ.บ. สาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการอีสปอรต์ 

- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตร

นานาชาต)ิ 

- บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการค้า 

- บธ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual) 

- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการตลาด 

- บธ.บ. (คอมพิวเตอรธ์ุรกจิ) 

- บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการฟุตบอล 

- บธ.ม. สาขาการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ 

- บธ.ม. สาขาการจัดการการกีฬา 

- กจ.ม. นวัตกรรมการจัดการ 

- ปรด. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

- ปรด. สาขาการจัดการการกีฬา 

- ปร.ด. นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ 

 

- สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฯ 

- สโมสรนักศึกษาเก่า 

- กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 

- ศูนย์การเรียนรูว้ิจัยและบรกิารวชิาการ 

- ศูนย์ DSC Digital Smart Center 

- มู ล นิ ธิ น วั ต ก ร รม ก า ร จั ด ก า ร เพื่ อ

เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร (ADMINISTRATIVE CHART) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนั

คุณภาพคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

  1.1 งานธุรการและสาร

บรรณ 

  1.2 งานประชาสัมพันธ์ 

  1.3 งาน IT/โสต 

  1.4 งานอาคาร/

ยานพาหนะ 

  1.5 งานบุคลากร 

2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ

  2.1 งานพัสด ุ

  2.2  งานการเงิน  

งานบัญช ีงบประมาณ 

1. ฝ่ายวิชาการ 

  1.1 งานบริหารงาน

ท่ัวไป 

  1.2 งานหลักสูตรและ 

การสอน 

  1.3 งานทะเบียนและ

ประมวลผลข้อมูล 

  1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ 

  1.5 งานฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

  2.1 งานวเิทศสัมพันธ์ 

 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ

ประกันคุณภาพ 

  1.1 งานวิเคราะห์

แผนงาน/งบประมาณ 

  1.2 งานพัฒนาระบบ/

ประเมนิผลปฏบัิติ

ราชการ 

  1.3 งานประกัน

1. ฝ่ายงานวจิัยและบริการ

วชิาการ 

  1.1 งานผลิตผลงานวจิัย 

  1.2 งานเผยแพร่

ผลงานวจิัย 

  1.3 งานผลิต

วารสารวิชาการ 

  1.4 งานบริการวิชาการแก่

1. ฝ่ายกจิการนักศึกษาและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  1.1 งานกิจการนักศึกษา 

  1.2 งานบริหารและสวัสดภิาพ 

  1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

  1.4 งานท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
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1.4 ผลการด าเนนิงานท่ีผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

สาขาวิชา 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ 1 1 1 

-  สาขาการจัดการการกีฬา   1 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต    

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          1 1 - 

หลักสูตรปริญญาโท 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           1  - 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    

- สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง 1 1 - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

  -  สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 1 1 1 

  - สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนษุยแ์ละการ

ประกอบการ 

- - - 

หลักสูตรการจดัการมหาบัณฑิต    

- สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการกีฬา   1 

หลักสูตรปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      

- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุย์และองค์การ 1 1 - 

- สาขาวิชานวตักรรมการค้าระหว่างประเทศ  1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการอสีปอร์ต 1 1 1 

- สาขาวิชาการจัดการการค้า 1 1 - 

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ (Bilingual)   1 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

- สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การตลาด 

1 1 1 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 1 - 

รวมท้ังสิ้น 14 13 12 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ปีการศกึษา 2564 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 
ปริญญาเอก 
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต          

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ - 15 15 - 89 89 - 367 367 
     - สาขาการจัดการกีฬา    - 23 23 - 40 40 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต          

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          - 10 10 - 10 10 - - - 

ปริญญาโท 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต          

    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง - 11 11 - 23 23 - - - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          

   - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ - 10 10 - 10 10 - 47 47 
   - สาขาวิชานวตักรรมการจัดการทนุ
มนุษยแ์ละการประกอบการ 

   - 5 5 - 30 30 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต          

    - สาขาวิชาสาขาวิชานวตักรรมการ
จัดการ 

- 29 29 - 8 8 - 140 140 

    - สาขาการจัดการกีฬา    - 5 5 - 6 6 

ปริญญาตรี 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต            
    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 24 7 31 29 - 29 76 196 272 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

31 - 31 39 - 39 82 - 82 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุย์และ
องค์การ 

38 - 38 26 - 26 - - - 

- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่าง

ประเทศ  

1 - 1 4 - 4 75 - 75 

- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 79 - 79 79 - 79 234 - 234 

- สาขาวิชาการจัดการการค้า 35 - 35 122 - 122 44 - 44 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกจิ       28 - 28 

- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ       28 - 28 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต          
   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการตลาด 

29 - 29 69 - 69 135 - 135 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต          
   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 277 301 578 253 - 253 - - - 

รวมท้ังสิ้น 514 373 887 592 173 794 702 419 1,121 

**หมายเหต ุข้อมูล ณ วันท่ี 10 ก.ย. 64 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต          

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ - 4 4 - 7 7 - 5 5 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต          

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          - - - - - - - - - 

ปริญญาโท 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 

         

    - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต - - - - - - - - - 

    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง - - - - - - - - - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          

   - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ - 22 22 - 21 21 - - - 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต          

สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ - - - - - - - 105 105 

ปริญญาตรี 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต            

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 1 16 17 73 - 73 101 - 101 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

- - - 61 - 61 50 - 50 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุย์และ

องค์การ 

18 - 18 15 - 15 47 - 47 

- สาขาวิชานวตักรรมการค้าระหว่าง

ประเทศ  

- - - - - - - - - 

- สาขาวิชาการจัดการอสีปอร์ต - - - - - - - - - 

- สาขาวิชาการจัดการการค้า - - - - - - - - - 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต          

   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการตลาด 

37 - 37 28 - 28 56 - - 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       - - - 

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 173 176 349 76 89 164 - - - 

รวมท้ังสิ้น 229 218 447 253 89 341 254 110 364 

 

***หมายเหตุ ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2564 
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1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
 

ปีการศึกษา 2561 2563 2564 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามการมงีานท า 216 271 235 

เงินเดอืนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต่ าของ ก.พ. 65.27 94.51 94.98 

ความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 4.65 4.67 4.68 
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1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 
 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

ปริญญาเอก 
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       

- สาขาวิชานวตักรรมการจัดการ 2 2 6 6 6 6 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต       

- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                          6 6 6 6 - - 

ปริญญาโท 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       

      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                           - - - - - - 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต       

    - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง 6 6 5 5 - - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต       

   - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ - - 2 2 2 2 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต       

สาขาวิชาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 1 1 3 3 3 3 

ปริญญาตร ี

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต         

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 3 3 5 5 5 5 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ  

เพื่อธุรกิจ 
5 5 5 5 5 5 

- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่าง

ประเทศ  
- - - - - - 

- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 1 1 - - - - 

- สาขาวิชาการจัดการการค้า   - - - - 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนษุย์และองคก์าร 3 3 5 5 5 5 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต       

   - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด 
2 2 5 5 5 5 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 7 7 10 10 - - 

ส่วนกลาง 3 3     

รวมท้ังสิ้น 39 39 52 52 31 31 
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1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ

2562 

ปีงบประมาณ

2563 

ปีงบประมาณ

2564 

ปริญญาเอก    

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    

- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 3 - - 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต    

- สาขาวิชาการเมอืงการปกครอง                          2 -  

ปริญญาโท    

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    

      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                          - - - 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    

     - สาขาวิชาวิชาการเมืองการปกครอง 2 1 - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

      - สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 2 - - 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต    

      -   สาขาวิชาสาขาวิชานวตักรรมการจัดการ 2 - - 

ปริญญาตร ี    

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      

    - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 2 - - 

    - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 2 - - 

    - สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 2 - - 

- สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ  2 - - 

- สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต 2 - - 

- สาขาวิชาการจัดการการค้า 2 - - 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการตลาด 2 - - 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    

   - สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2 - - 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2 - 1 

รวมทั้งสิ้น 29 1 1 
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1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงาน 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2562 2563 2564 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3 2 2 

รวมทั้งสิ้น 3 2 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11



 
 

 

 
 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (ต าแหน่งทางวชิาการ)  

สาขาวิชา 
2562 2563 2564 

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 7 3 - - 10 5 4 - - 9 6 4 - - 10 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ

เพื่อธุรกิจ 

5 - - - 5 4 - - - 4 5 - - - 5 

หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการตลาด 

4 - - - 4 5 - - - 5 5 - - - 5 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 12 1 - - 13 10 3 - - 13      

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการคา้ระหวา่ง

ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

6 - - - 6 8 - - - 8 5 - - - 5 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอสีปอร์ต 3 - - - 3 5 - - - 5 7 - - - 7 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า 6 - - - 6 2 - - - 2 3 - - - 3 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ           1 2 - - 3 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual) 

แขนงการท่องเท่ียวและบริการ 

- - - - - 4 - - - 4 4 - - - 4 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual) 

แขนงการจัดการอีสปอร์ตและเกม 

- - - - - 3 - - - 3 3 - - - 3 

 

 

 (ย้ายหน่วยงาน) 

 (ย้ายหน่วยงาน) 
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สาขาวิชา 
2562 2563 2564 

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ (Bilingual) 

แขนงการการจัดการเทคโนโลยดีิจิทัล 

- - - - - 3 - - - 3 3 - - - 3 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 2 3 1 1 7 2 3 1 1 7      

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 3 1 - - 4 2 2 - - 4 3 1 - - 4 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 2 2 - - 4 5 3 - - 8 4 3 - - 7 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑติ สาขาการจัดการการกีฬา - - - - - 5 - 1 - 6 4 - 2 - 6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์

และการประกอบการ 

- - - - - - 2 2 - 4 1 2 2 - 5 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 5 2 - - 7 4 2 2 - 8 4 3 3 - 10 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบัีณฑิต 

 

               

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา 

 

               

ส่วนกลางวิทยาลัย 4 - 1 - 5 5 - - - 5 5 4 - - 9 

รวมท้ังสิ้น 62 14 3 1 80 73 23 6 1 103 63 19 7 - 89 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564 

 (ย้ายหน่วยงาน) 

 (อาจารย์ชุดเดยีวกับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

 (อาจารย์ชุดเดยีวกับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจดัการการกีฬา) 
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(1) ข้อมูลสายวิชาการ (วุฒกิารศึกษา) 

สาขาวิชา 
2562 2563 2564 

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ 

 

- 

 

8 

 

2 

 

10 

 

- 

 

6 

 

3 

 

9 

 

- 

 

6 

 

4 

 

10 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

 

- 

 

5 

 

- 

 

5 

 

- 

 

2 

 

2 

 

4 

 

- 

 

2 

 

3 

 

5 

หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการตลาด 

 

- 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

4 

 

1 

 

5 

 

- 

 

4 

 

1 

 

5 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - 5 8 13 - 4 9 13     

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์ 

 

- 

 

4 

 

2 

 

6 

 

- 

 

4 

 

2 

 

6 

    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการคา้

ระหว่างประเทศ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

 

- 

 

4 

 

2 

 

6 

 

- 

 

6 

 

2 

 

8 

 

- 

 

4 

 

1 

 

5 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอสีปอร์ต 

 

- 

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

 

4 

 

1 

 

5 

 

- 

 

6 

 

1 

 

7 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการคา้ 

 

- 

 

4 

 

2 

 

6 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

- 

 

2 

 

1 

 

3 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

         

- 

 

2 

 

1 

 

3 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขานวัตกรรมการจัดการ 

(Bilingual) แขนงการท่องเท่ียว

และบริการ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

3 

 

- 

 

3 

 

1 

 

4 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขานวัตกรรมการจัดการ 

(Bilingual) แขนงการจัดการอี

สปอร์ตและเกม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 (ย้ายหน่วยงาน) 

 (ย้ายหน่วยงาน) 
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สาขาวิชา 
2562 2563 2564 

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขานวัตกรรมการจัดการ 

(Bilingual) แขนงการจัดการ

เทคโนโลยดีิจิทัล 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

 

3 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต - 1 6 7 - 1 6 7     

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการฟุตบอลอาชพี 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

หลักสูตรการจัดการ

มหาบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมการจัดการ 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

8 

 

8 

 

- 

 

- 

 

7 

 

7 

หลักสูตรการจัดการ

มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

การกีฬา 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรม

การจัดการทุนมนุษยแ์ละการ

ประกอบการ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

 

4 

 

- 

 

1 

 

4 

 

5 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

- - 7 7 - - 8 8 - - 10 10 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบัีณฑิต             

หลักสูตรดุษฎบัีณฑิต สาขาการ

จัดการการกีฬา 

            

ส่วนกลางวิทยาลัย - 4 1 5 - 3 2 5 - 6 3 9 

รวมท้ังสิ้น - 42 38 80 - 44 59 103 - 40 49 89 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 (ย้ายหน่วยงาน) 

 (อาจารย์ชุดเดยีวกับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

 (อาจารย์ชุดเดยีวกับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจดัการการกีฬา) 
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(2) ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

 

2562 2563 2564 

ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม ต่ า

กว่า

ตรี 

ตรี โท รวม 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

4 19 6 29 4 16 9 29 5 13 7 25 

รวมทั้งสิ้น 4 19 6 29 4 16 9 29 5 13 7 25 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564 
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1.5 ขั้นตอนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 

  
 

 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  

(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมนิใหน้้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของ

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

วเิคราะห์ปัจจัยเชงิยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนด

เป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด กลยุทธ์การทบทวนวสัิยทัศน์ พันธกจิ และคา่นิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และ

ผู้ปฏบิัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 

5 ป ี(พ.ศ. 2565  - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2565 

จัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ส่ีวนร่วม  

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธิการบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565  - 2569) และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  

รวบรวมและวเิคราะหข์้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

พ.ค.64 

พ.ค. 64 

พ.ค. 64 

มิ.ย. 64 

มิ.ย 64 

มิ.ย.64 

ก.ค. 64 

ส.ค.-ก.ย. 64 

ต.ค. 64 
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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) 

เพื่ อน าผลการวิ เค ราะห์ ไป ใช้ ในการระบุ จุ ดแข็ ง  (Strengths) และจุดอ่ อน 

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 ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวทิยาลัยนวัตกรรมและ

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

ทั้งในและตา่งประเทศ 

- 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 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับวิทยาลัย ฯ ช่วยให้

เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ ที่

ตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

(3) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้วิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง

กว้างขวาง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ท าให้วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่

ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สทิธิบัตร ช่วยใหว้ิทยาลัย ฯ สามารถใหบ้ริการ

วิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.๒๕๔๖ มีสว่นชว่ยในการบูรณาการการศกึษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 

 

1.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ดังต่อไปนี้ 

(1) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการ

เกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

(2) สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรียน 

(3) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน  
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2.3 ผลการวเิคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้

โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการอยู่ในต าแหน่ง “อดทน” ดังภาพข้างลา่งนี ้

 
 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่

เป็นจุดอ่อน [ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 2) = ด าเนินการ (ระดับ 3) = เร่งด าเนินการ 

(ระดับ 4) = เร่งด าเนินการดว่น (ระดับ 5) = เร่งด าเนินการดว่นที่สุด] ดังนี้ 

 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรยีนการสอน (ระดับ 5) 

- วิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถ

บริการได้อย่างเต็มที่ 

- วิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

 

 บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ระดับ 5) 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย" 

 ระบบบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนด้านความก้าวหน้าในอาชีพยังไม่เห็นเป็น

รูปธรรมชัดเจน (ระดับ 5) 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดมศึกษา (ระดับ 5) 
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 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะ

ภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวเิคราะห ์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 5) 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 

[ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 2) = ด าเนินการ (ระดับ 3) = เร่งด าเนินการ (ระดับ 4) = 

เร่งด าเนินการด่วน (ระดับ 5) = เร่งด าเนินการด่วนที่สุด] ดังนี้ 

 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น (ระดับ 5) 

 สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศกึษาให้

ผูเ้รียน (ระดับ 5) 

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน (ระดับ 5) 

 28สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน

อยู่ตลอด ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของวิทยาลัย ฯ (ระดับ 4) 

จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติ

ให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสามารถปรับ

ต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพด้านล่างนี้ 

  

 
ภาพท่ี 3 แสดงต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในปัจจุบัน 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับ

แรกของมหาวิทยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
 

พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ใหก้ารศกึษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝกึหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลก

ที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง ผ่าน

การแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้

เป็นที่ยกย่องและช่ืนชมของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม  
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เสาหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและ

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษา

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น 

มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการ

เรียนรู้ของผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จ

ในอนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของ

สมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคน

ประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมือ

อาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ 

“ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรน์ี้ 
 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 

2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคน

ให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อ

น าไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุก

มิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิ

การศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้ 
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2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครือข่ายกับสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มี

คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่น

นอกจากศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ

สอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถใน

ด้านการวิจัยและสรา้งผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และ

เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและ

ทันต่อโลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนด

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model 

เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้

และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่

จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3  
 

 
ภาพที่ 3 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU 

“KEEP” Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการ

ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity 

Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic 

Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 
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การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization 

Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 SSRU “SWITCH” 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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ตารางแสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 8 33 29 33 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอยา่งย่ังยืน 

9 22 17 19 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 9 8 8 

รวมทั้งส้ิน 24 64 54 60 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

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. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 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) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569 

 
 

 ิสั  ั    : ยกระดับคุณ าพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งส ่ความเป นเลิศ 

 ร  ด  
     าสตร 

   า ร ส     ิ 
 ร สิ  ิ ล

   า ร ส     ิ 
  ณ า การ
 ห บริการ

   า ร ส     ิ 
 ร สิ  ิ า 

   า ร ส     ิ 
การ ั  า    กร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พั นามหาวิทยาลัยให้เป นเอตทัคคะและ
ผลิตบัณฑิตให้เป นมืออาชีพ

1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อคุณ าพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย
การยกย่องระดับนานาชาติ

3

 ั  กิจ :  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณ าพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพั นาสังคมและท้อง ่ินอย่าง
ย่ังยืน 3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย  ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทอ้ง ่ิน 4. พั นาองค์ความร ้ส ่การท านุ
บ ารุง อนุรักษ์ศิลปวั นธรรม และส่งเสริม  มิป   าท้อง ่ิน 5. สร้างม ลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองคก์าร

2

1. มหาวิทยาลัยเอตทัคคะทีมี่ความยั่งยืน และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

1.สังคมเชื่อม่ันและไวว้างใจในการด าเนินตามพันธกจิของ
มหาวิทยาลัย
2.บัณฑิตมีคุณ าพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป นที่
ยอมรับของผ ้ใช้บัณฑิตและสงัคม
3.ผ ้รับบริการ และผ ้มีส่วนได้สว่นเสียมีความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและ าค  มิใจในอัตลกัษณ์ของ

1.วิทยาลัยมีการบร ณาการการจัดการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึ่ง
ประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2.  หลักส ตรมีมาตรฐานเป นท่ียอมรับทั งในระดับชาติและ
นานาชาติ 3.  มหาวิทยาลัยมีหลักส ตรเ พาะท่ีสอดคล้อง

1. บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ
ความร ้ คุณธรรมและจริยธรรมในการป ิบัติงาน
2. บุคลากรมีคุณ าพชีวิตการท างานท่ีดีและอย ่ใน
ส าพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการท างาน
3. วิทยาลัยมีการบริหารงานท่ีสอดคล้องตามหลักธรรม ิบาล
4. วิทยาลัยมีอาคารส านท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบ ้วน
5. วิทยาลัยสามาร บริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้

1. ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาท่ีก าหนด
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์   
3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร 

1. วิทยาลัยเป นศ นย์กลางแห่งการเรียนร ้ และบริการวิชาการ
แก่สังคม
2. วิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง

ทุน

1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณ าพได้ตามมาตรฐาน 
และเป นท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์
คุณ าพ
2. วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

1. บุคลากรมีศักย าพในการริเริ่มสร้างสรรค์การบริการ
วิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิ าพ            
2.  มหาวิทยาลัยมีส่ิงอ านวยความสะดวก และฐานข้อม ล

วิจัยท่ีเป นประโยชน์และเอื อต่อการส่งเสริมงานวิจัย                            

1. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพั นาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดี
กับมหาวิทยาลัย

1. วิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือท่ีหลากหลายทั ง ายใน
และต่างประเทศ
2. ความส าเร จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย

1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ กลไกในการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย

1. บุคลากรสามาร  ่ายทอดองค์ความร ้ส ่เครือข่าย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะและผลิตบัณฑิตให้เปน็มืออาชีพ 

 
 

 

 

 

 

งบประมาณ ในระบบ ERP

ปี 2565 (บาท)

1.1.1 ร้อยละของผู้จา้งงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU                 29,504,950.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ ร้อยละ 96.10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวชิาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ คน 679 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาข้ัน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ 0.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทาง

วชิาการ 

งานวจิัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

                       12,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางท่ี

จ าเป็นในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจทัิล

ร้อยละ 100.00 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยี

และภาษาต่างประเทศในศาสตร์ท่ีตนศึกษา

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศ

                     512,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสามารถพิเสษ (1)

(1) จ านวนนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์ท่ีได้รับการส่งเสริม

(2) ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 20.00

1.2.4 จ านวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์ นวตักรรม

และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวด

ผลงานวจิัยงานสร้างสรรค์และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาใน

ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงาน

วชิาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

                       12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวจิัย บทความ

วชิาการ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์

คน 5                      150,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ (3)

คน 5 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึนไป

ร้อยละ 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา

                       12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

ค่า

คน 1

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวตักรรมร่วม

สมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา

1.2 มหาวทิยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์และพัฒนานักศึกษา

ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะ

ท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจทัิล มี

ความสามารถพิเศษ ให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้

เกิดทักษะ

และความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีศึกษา

1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ

เฉพาะทาง (Talent) และทักษะอืน่ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ี

ตนศึกษาอยู่

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะหรือความสามารถ

พิเศษเฉพาะทาง (Talent)  (A)1
                     700,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย มทัีกษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมท้ัง

ได้งานตรงความต้องการของประเทศ
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งบประมาณ ในระบบ ERP

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 (บาท)

1.3.1 จ านวนหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตร 1 0 0 1 0 1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของมหาวทิยาลัยให้เป็น

สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจทัิล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์                       112,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผสมผสานต่ออาจารย์ท้ังหมด

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์

ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT                        12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand 
(4) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะให้สามารถ

แข่งขัน

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ (A)
4                        12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้

ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้เป็น

ท่ียอมรับ

ในระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ

บัณฑิต

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ                      100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาใน

หลักสูตรให้สอดคล้องความเช่ียวชาญเฉพาะ 3(3-0-6) เป็น 

3(2-2-5) และน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นจุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตร 1 1 1 1 0 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรท่ีมุ่งเน้น

พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ 

Critical thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

โครงการปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรให้มี

ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (A)5
                     200,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.5 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 2 2 2 2 2 1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้เป็น

ท่ียอมรับในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาติ

                       12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร (Non-Degree) (6) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้เป็นท่ี

ยอมรับและสามารถบริการวชิาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) (A)6                        12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ี

ตรงกับความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 7 7 7 7 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์ความรู้ในการพัฒนา

ทักษะหรือวชิาชีพกับศิษย์เก่า บุคคลท่ัวไป ให้สามารถน าไปใช้

ในการท างานจริงได้

โครงการเพิ่มทักษะหรือวชิาชีพส าหรับศิษย์เก่าและ

บุคคลท่ัวไป

                       12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.9 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7)หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือเครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านการ

ปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย (A)7                        12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8)คน นักศึกษา 30 คน

 อาจารย 2 คน

นักศึกษา 30 คน

 อาจารย 2 คน

นักศึกษา 30 คน

 อาจารย 2 คน

นักศึกษา 30 คน

 อาจารย 2 คน

นักศึกษา 30 คน

 อาจารย 2 คน
1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์

ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้มีความ

เช่ียวชาญและเป็นมืออาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)8                        12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

ค่าเป้าหมาย

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวติ รวมท้ังเกิดทักษะเพื่ออนาคต 

(Reskill, Upskill)

1.3 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวติ รวมท้ังเกิดทักษะเพื่ออนาคต 

(Reskill, Upskill)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะและผลิตบัณฑิตให้เปน็มืออาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 

งบประมาณ ในระบบ ERP

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 (บาท)

1.1.1 ร้อยละของผู้จา้งงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU                 29,504,950.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ ร้อยละ 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวชิาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ คน 679 91 134 630 54 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาข้ัน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทาง

วชิาการ 

งานวจิัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

                       12,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางท่ี

จ าเป็นในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจทัิล

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยี

และภาษาต่างประเทศในศาสตร์ท่ีตนศึกษา

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศ

                     512,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสามารถพิเสษ (1)

(1) จ านวนนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์ท่ีได้รับการส่งเสริม

(2) ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

1.2.4 จ านวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์ นวตักรรม

และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 5 5 5 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวด

ผลงานวจิัยงานสร้างสรรค์และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาใน

ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงาน

วชิาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

                       12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวจิัย บทความ

วชิาการ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์

คน 5 5 5 5 5                      150,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ (3)

คน 5 5 5 5 5 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึนไป

ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา

                       12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

ค่าเป้าหมาย

คน 1 2 3 4 5

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวตักรรมร่วม

สมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา

1.2 มหาวทิยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์และพัฒนานักศึกษา

ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะ

ท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจทัิล มี

ความสามารถพิเศษ ให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้

เกิดทักษะ

และความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีศึกษา

1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ

เฉพาะทาง (Talent) และทักษะอืน่ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ี

ตนศึกษาอยู่

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะหรือความสามารถ

พิเศษเฉพาะทาง (Talent)  (A)1
                     700,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย มทัีกษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมท้ัง

ได้งานตรงความต้องการของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งงานวิจัยและนวตักรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคณุภาพชีวติ เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งย่ังยืน 

 
 

 

 

 

 

 

งบประมาณ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 (บาท)

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย (12)

ร้อยละ 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยให้ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)12
           280,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00             170,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

2.2.1 จ านวนงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวชิาการท่ี

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจา่ย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 5 2 5 2 1 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวจิัย 

งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวชิาการ ให้เกิดประโยชน์กับ

ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย นวตักรรมและ

งานวชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

              12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.2.2 จ านวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน 1 0 8 3 0 2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรือ

งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร               12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ หรือ

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและศาสนา หรือให้บริการวชิาการเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 2 2 2 2 2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยให้กับ

ประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม               12,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

2.3.2 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวฒันธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ

องค์ความรู้ 0 0 0 0 0 2.3.2.1 เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยและองค์ความรู้ด้าย

ศิลปะวฒันธรรมในระดับนานาชาติ

โครงการเผยแพร่ศิลปะและวมันธรรมสู่สากล

2.4.1 จ านวนศูนย์การเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชน

หรือบุคคลท่ัวไป

ศูนย์การเรียนรู้ 150 150 150 150 150 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ

ถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการให้กับชุมชนและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้               12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ

ยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก               12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดรายย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 4 4 4 4 4 2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวชิาการ โดยเน้นการสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ               12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

ค่าเป้าหมาย

2.3 มหาวทิยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และ

บริการทางวชิาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิน่ให้มคีวาม

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

2.1 ผลงานวชิาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาเอก

 และปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

2.2 ผลงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์

พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมท้ัง

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
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ค่า งบประมาณ ใน

ปี 2565 (บาท)

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย               12,000.00 

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน 25000 25000 25000 25000 25000

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ บาท/คน

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวชิาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า  
(14) บาท/คน    25,000    25,000    25,000    25,000    25,000 2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ (A)
14               12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.6.2 ร้อยละของผลประกอบการท่ีส าเร็จตามแผนธุรกิจ ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6.2.1 พัฒนาบริการและเพิ่มช่องทางการจัดหารายได้ท่ีหลากหลาย โครงการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสินทรัพย์

2.6.3 จ านวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัย 
(15) ล้านบาท 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)
15            300,000.00 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

           250,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

2.8.1 ร้อยละของการบริการวชิาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอนหรือการวจิัย

ร้อยละ 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00               12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีท างานบริการวชิาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมศัีกยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค์ งานวจิัย นวตักรรม และการบริการวชิาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวจิัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย และสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 1 1 1 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวจิัยให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย             120,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

ผู้ก ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.6 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.8 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวชิาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ

2.5 มหาวทิยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการ

ท างานวิจัย นวตักรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย 

นวตักรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครือข่าย

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (16) 12,000.00           รองคณบดีทุกฝ่าย

(1) ด้านวชิาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

(2) ด้านวจิัยและบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

3.2 เครือข่ายมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย

             12,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา

ประจ าปี

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00         1,072,900.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย เร่ือง 2 2 2 2 2 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.4 นักศกึษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมี

การแลกเปล่ียนในสาขาวชิา

3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน คน 280 0 0 55 0 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ 10,000.00           รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปล่ียนในสาขาวชิา

3.5.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปล่ียน/วทิยากร/บรรยายพิเศษ คน 2 2 2 2 2 3.5.1.1 จัดจา้งหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจัดจา้งหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ 100,000.00         รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ              50,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ รอข้อมูล รอข้อมูล รอข้อมูล รอข้อมูล รอข้อมูล 3.6.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ

ภายในประเทศ

             12,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.7  มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  (17) ร้อยละ 80.00 0.00 80.00 80.00 80.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัยและเครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (A)17              60,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
ค่าเป้าหมาย

3.6 มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

ร้อยละ 80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)16

3.3 ความมช่ืีอเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการให้

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

80.00 80.00 80.00 80.00
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ในระบบ ERP

ปี 2565 (บาท)

1.1.1 ร้อยละของผู้จา้งงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)                  29,504,950.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ ร้อยละ 96.10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวชิาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ คน 679 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน ร้อยละ 0.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางท่ี

จ าเป็นในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจทัิล

ร้อยละ 100.00 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ท่ีตนศึกษา

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ                       512,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ท่ี

ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง

เพิ่มข้ึน (1)

ร้อยละ 20.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 

(Talent) และทักษะอืน่ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีตนศึกษาอยู่

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 

(Talent)  (A)
1

                      700,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

1.2.4 จ านวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์ นวตักรรม

และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวดผลงานวจิัยงาน

สร้างสรรค์และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวชิาการของนักศึกษาใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

                        12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวจิัย บทความ

วชิาการ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์

คน 5                       150,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ 
(3)

คน 5 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึนไป

ร้อยละ 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวตักรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ให้กับนักศึกษา

1.2 มหาวทิยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

 มทัีกษะท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล มคีวามสามารถเฉพาะทาง และเป็น

ท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้เกิดทักษะ

และความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)
3

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย มทัีกษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมท้ัง

ได้งานตรงความต้องการของประเทศ
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ในระบบ ERP

ปี 2565 (บาท)

1.3.1 จ านวนหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตร 1 1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของมหาวทิยาลัยให้เป็นสามารถ

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจทัิล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์                        112,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผสมผสานต่ออาจารย์ท้ังหมด

ร้อยละ 100.00 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4) หลักสูตร 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะให้สามารถแข่งขัน

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ (A)4                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้

ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับ

ในระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต

ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ                       100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาใน

หลักสูตรให้สอดคล้องความเช่ียวชาญเฉพาะ 3(3-0-6) เป็น 

3(2-2-5) และน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นจุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตร 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้อง

สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

โครงการปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรให้มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง (A)5
                      200,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.5 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 2 1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน

 Soft Skills และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร (Non-Degree) (6) หลักสูตร 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้เป็นท่ียอมรับและ

สามารถบริการวชิาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) (A)6                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ี

ตรงกับความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวชิาชีพ

กับศิษย์เก่า บุคคลท่ัวไป ให้สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงได้

โครงการเพิ่มทักษะหรือวชิาชีพส าหรับศิษย์เก่าและบุคคลท่ัวไป                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.9 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7)หลักสูตร 1 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย (A)7                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
(8)คน นักศึกษา 30 คน 

อาจารย 2 คน

1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้มีความเช่ียวชาญและเป็นมืออาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)
8                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวติ รวมท้ังเกิดทักษะเพื่ออนาคต 

(Reskill, Upskill)

1.3 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวติ รวมท้ังเกิดทักษะเพื่ออนาคต 

(Reskill, Upskill)
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ในระบบ ERP

ปี 2565 (บาท)

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนท่ีมีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวชิาการ) 
(9) ร้อยละ 35.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ  (A)

9                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน คน 1 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.6 มหาวทิยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

คะแนน 100.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมส่ีวนร่วมใน

การขับเคล่ือนมหาวทิยาลัยตามทิศทางท่ี

ก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 
(10)

ร้อยละ 90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ของมหาวทิยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี (A)10                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคาร

สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 90.00 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน

และภารกิจอืน่ๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

                        12,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ า

เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

เพื่อให้มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากข้ึน

โครงการประหยัดพลังงาน                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.4 จ านวนของคณะ/วทิยาลัยท่ีจัดต้ังห้องปฏิบัติการจริงหรือ

ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

หน่วยงาน 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริงหรือห้องปฏิบัติการเสมือน

จริง หรือการน าโปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้ส าหรับการจัดการเรียน

การสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริงหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง                         50,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ก ากับดูแลเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.8 มหาวทิยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับ

การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ในระบบ ERP

ปี 2565 (บาท)

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย (12)

ร้อยละ 55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยให้ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)12
                      280,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00                        170,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 100.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

2.2.1 จ านวนงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวชิาการท่ี

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจา่ย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 5 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวจิัย 

งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวชิาการ ให้เกิดประโยชน์กับ

ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย นวตักรรมและ

งานวชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

                         12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.2.2 จ านวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน 1 2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย งานนวตักรรมหรือ

งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร                          12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ หรือ

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและศาสนา หรือให้บริการวชิาการเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยให้กับ

ประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม                          12,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

2.3.2 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวฒันธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ

องค์ความรู้ 0 2.3.2.1 เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยและองค์ความรู้ด้าย

ศิลปะวฒันธรรมในระดับนานาชาติ

โครงการเผยแพร่ศิลปะและวมันธรรมสู่สากล

2.4.1 จ านวนศูนย์การเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชน

หรือบุคคลท่ัวไป

ศูนย์การเรียนรู้ 150 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ

ถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการให้กับชุมชนและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้                          12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ

ยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก                          12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดรายย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 4 2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวชิาการ โดยเน้นการสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ                          12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.3 มหาวทิยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.4 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และ

บริการทางวชิาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิน่ให้มคีวาม

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

2.1 ผลงานวชิาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาเอก

 และปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

2.2 ผลงานวจิัย งานนวตักรรม งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์

พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมท้ัง

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ในระบบ ERP

ปี 2565 (บาท)

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย                          12,000.00 

 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน 25000

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ บาท/คน

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวชิาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า  
(14) บาท/คน         25,000 2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ (A)
14                          12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.6.2 ร้อยละของผลประกอบการท่ีส าเร็จตามแผนธุรกิจ ร้อยละ 0.00 2.6.2.1 พัฒนาบริการและเพิ่มช่องทางการจัดหารายได้ท่ีหลากหลาย โครงการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสินทรัพย์

2.6.3 จ านวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัย 
(15) ล้านบาท 0.5 2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)
15                       300,000.00 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

                      250,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ

2.8.1 ร้อยละของการบริการวชิาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอนหรือการวจิัย

ร้อยละ 95.00                          12,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีท างานบริการวชิาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 91.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน 1 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมศัีกยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค์ งานวจิัย นวตักรรม และการบริการวชิาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวจิัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย และสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวจิัยให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย                        120,000.00 รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

ผู้ก ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายวจิัย

และบริการวชิาการ

2.6 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.8 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวชิาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ

2.5 มหาวทิยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการ

ท างานวิจัย นวตักรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย 

นวตักรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครือข่าย

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ในระบบ ERP

ปี 2565 (บาท)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (16) 12,000.00                         รองคณบดีทุกฝ่าย

(1) ด้านวชิาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

(2) ด้านวจิัยและบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

3.2 เครือข่ายมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย ร้อยละ 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนามหาวทิยาลัย                            12,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา

ประจ าปี

ร้อยละ 85.00                       1,072,900.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย เร่ือง 2 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.4 นักศกึษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมี

การแลกเปล่ียนในสาขาวชิา

3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน คน 280 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ 10,000.00                         รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปล่ียนในสาขาวชิา

3.5.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปล่ียน/วทิยากร/บรรยายพิเศษ คน 2 3.5.1.1 จัดจา้งหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจัดจา้งหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ 100,000.00                       รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ                           50,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ รอข้อมูล 3.6.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ                            12,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.7  มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  (17) ร้อยละ 80.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัยและเครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (A)17                           60,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

3.6 มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

ร้อยละ 80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)16

3.3 ความมช่ืีอเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการให้

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้

เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและ

โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีความรู้ความเข้าใจใน 

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีส่วนร่วมใน

กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนว

ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การ

ปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

3. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วม

ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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3.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตน

ที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัต ิ

3.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็น

หลัก 

3.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

3.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  สู่การประเมินผลงาน 

3.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์

อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น 

ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 

4. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ

บูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

 1. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

4. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

5. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

6. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

7. แผนปฏิบัติการดา้นการจัดหารายได้ 

8. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

9. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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10. แผนพัฒนาบุคลากร 

11. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

12. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

13. แผนการจัดการความรู้ 

14. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

15. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

16. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

17. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

4.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน 

มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญ

ของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ด าเนนิงาน 

4.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการ

ท างานของกลไกทั้งหมดใหส้ามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังใน

หลายมิติในการประสานแผนงาน 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

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมรีะบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างาน

เพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
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4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ใน

การขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยน

ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหนว่ยงานภายในวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการแล้ววิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จใน

การบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึง

ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จใน

หลายมิต ิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

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 และการเบิก

จา่ยเงนิงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา 

เพื่อเช่ือมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัตกิาร 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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คําสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ที่      ๕๔๔/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆประจําปการศกึษา ๒๔๖๔ และประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

___________________________

เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ และประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ใหมีความสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน

งาน ดังตอไปนี้ คณะกรรมการอํานวยการ

1. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประธาน

2. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ รองประธาน

3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

4. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

5. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

6. รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา กรรมการ

7. รองคณบดีฝายกิจการตางประเทศ กรรมการ

7. หัวหนาสํานักงาน กรรมการ

8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน เลขานุการ

ทําหนาที่

1. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการในดานตางๆ

ประจําปการศกึษา 256๔ และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

2. กํากับติดตามการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ

3. ปฏิบัติงานในดานตางๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการดําเนนิงาน

1. แผนปฏิบตัิการดานการทํานบุํารงุศลิปะและวฒันธรรม ประจําปการศกึษา 256๔

1.1 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธาน

1.2 นายจเร  นาคทองอินทร กรรมการ

2. แผนปฏิบตัิการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศกึษา ประจําปการศกึษา 256๔
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๒.1 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธาน

๒.2 นายจเร  นาคทองอินทร กรรมการ

3. แผนพัฒนาสาขาวชิาสูเอตทัคคะ ประจําปการศกึษา 256๔

ประธาน

กรรมการ

3.1 รองคณบดีฝายวิชาการ   

3.2 อาจารยพาโชค เลิศอัศวภัทร 

3.3 นางสาวมณีรัตน  ทองโอน เลขานุการ

4. แผนปฏิบตัิการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

๔.1 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธาน

4.2  รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

4.3 นายจเร  นาคทองอินทร เลขานุการ

5. แผนปฏิบตัิการดานการวิจยั ประจําปงบประมาณ 256๕

5.1 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน

5.2 นางสาวพัทธนันท  โรจนรุงวัฒน กรรมการ

6. แผนปฏิบตัิการดานการบริการวชิาการ ประจําปงบประมาณ 256๕

๖.1 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน

6.2 นางสาวพัทธนันท  โรจนรุงวัฒน กรรมการ

7. แผนปฏิบตัิการดานการประชาสัมพันธเชงิรุก ประจําปงบประมาณ 256๕

7.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

7.2 นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน กรรมการ

7.3 นายพีชญานัท  กอนทองคํา เลขานุการ

8. แผนปฏิบตัิการดานการปรับภูมิทศันและสิง่แวดลอม ประจําปงบประมาณ 256๕

ประธาน

กรรมการ

8.1 รองคณบดีฝายบริหาร 

8.2 นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน 

8.3 นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี เลขานุการ

9. แผนปฏิบตัิการดานการจัดซื้อจดัจาง ประจําปงบประมาณ 256๕

9.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

9.2 นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน กรรมการ

9.3 นายจเร  นาคทองอิน กรรมการ

๙.๔ ภานุชนาถ  เพิ่มพูน เลขานุการ

10. แผนปฏบิัตกิารดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 256๕

10.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

10.2 นายชนะอัญญ  อุไรรักษ กรรมการ

10.3 นายวชิรศักดิ์  ถิ่นทวี เลขานุการ

11. แผนปฏบิัตกิารดานการปองกันและปราบปรามการทจุรติ ประจําปงบประมาณ 256๕

11.1 คณบดี ประธาน

11.2 รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

54



11.3 นางสาวนํ้าทิพย กลีบบัวบาน เลขานุการ

12. แผนพฒันาบคุลากร ประจําปงบประมาณ 256๕

12.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

12.2 นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน กรรมการ

12.3 นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร เลขานุการ

13. แผนพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 256๕

13.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

13.2 นางสาวนํ้าทิพย  กลีบบัวบาน กรรมการ

13.3 นางสาวสุภาพ  พฤฒิสาริกร เลขานุการ

14. แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

14.1 รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธาน

14.2 นางสาวรุจเรศ  พินธุวัฒน กรรมการ

14.3 นางสาวจุไรรัตน  อนุพันธ  เลขานุการ

15. แผนการจดัการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

15.1  รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธาน

15.2 นางสาวจุไรรัตน  อนุพันธ  กรรมการ

15.3 นางสาวรุจเรศ  พินธุวัฒน เลขานุการ

16. แผนกลยทุธทางการเงนิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

16.1 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน

16.๒ นางสาวจุไรรัตน  อนุพันธ กรรมการ

17. แผนปฏบิัตกิารดานการจดัหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

17.1 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน

17.2 นางสาวพัทธนันท  โรจนรุงวัฒน กรรมการ

ทําหนาที่

1. จัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 256๔ และประจําปงบประมาณ

256๕

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 256๔ และ

ประจําปงบประมาณ 256๕

3. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ ประจําปการศึกษา 256๔ และประจํา

ปงบประมาณ 256๕

 สั่ง ณ  วันที่   ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔

55



(รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
13 ก.ค.64  เวลา 13:46:34  Non-PKI Server Sign 

 Signature Code : MAA5A-DEAOQ-A0ADM-ANgA0

56



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาใหน้้ 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 
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น้ าหนักตะแนนของจุดอ่อน 

 มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

1 271 (12) สถานที่ ไม่ เพี ย งพอกั บ การจั ดการ เรียนการสอน 

- วิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้ นที่ ไม่ เพียงพอกับจ านวน

นักศึกษา ท าให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

- วิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลาย

แห่ง ซึ่งต้องใช้คา่ใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

2 151 (16) บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการ

บริหารจัดการดา้นงบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ใน

ระดับน้อย" 

3 92 (14) ระบบบริห ารจัดการบุ คลากรสายสนับสนุ นด้ าน

ความก้าวหน้าในอาชีพยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 

น้ าหนักตะแนนของโอกาส 

 มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

1 60 (25) วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่

หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

2 55 (23) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาค

ธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจากวิทยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์

ความรู้ เชิงวิชาการ  และการวิจัย เพื่ อพัฒ นาธุ รกิ จและ

อุตสาหกรรมสูงขึน้ 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับ

วิทยาลัย ฯ ช่วยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อ

การเรียนการสอน งานวิจัย  และบัณฑิตรูปแบบใหม่ ที่ตรง

ความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและ

ขาดแคลนแรงงาน 
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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 “อดทน” ดังภาพข้างลา่งนี้ 
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  เมื่อวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึง

ได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยไปอยู่ในต าแหนง่ “รุก

ด าเนนิการเอง” ดังภาพข้างลา่งนี้ 
 

 
 
 

ภาพท่ีแสดงต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในปัจจุบัน 
 

ล ั
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