
 
 

 

 
 

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

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.) 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2560  



 
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่อาคาร  31  

ช้ัน  4   โทรศัพท์ 0-2160-1224  โทรสาร 0-2160-1444  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพ

ด้านวิชาการและสนองตอบความต้องการของสังคม โดยมีภาษาต่างประเทศ  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป็นตัวเสริมการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในฐานะ “มหาวิทยาลัยชั้นน า” อย่างแท้จริง 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก 

วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลักของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ   

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้

โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติอยู่ในต าแหนง่ “ป้องกันตัว” ดังภาพข้างลา่งนี้ 

 

 
 

 

 



 
 

 

เมื่อสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึงได้

ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง”  

ดังภาพข้างลา่งนี้ 

 
ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในปัจจุบัน 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างแท้จริง ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมของสถาบันฯ สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยมีสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหน่วยงานช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

   พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศใหม้ีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  

เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์



 
 

 

4.  สรา้งสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยทุก

รูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   ภารกิจหลัก (Key result area) 

     พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

เสาหลัก 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มเีกียรต ิสง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 

   อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู ้มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

 สร้างสรรค์การเรียนรู้  หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ โดย

ตั้งใจหรอืโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนี้สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

 คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 

   เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ 

ทันสมัย  และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ 

อย่างมรีะบบหรอืไม่มรีะบบ ทั้งนีส้ามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง  

   ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 ทั้งนี้สถาบันฯได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์  

มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

สถาบันเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ มีกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ที่หลากหลายและ

ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของสถาบันฯ รวมทั้งบุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติในการ

ให้บริการที่ดีมคีุณภาพแก่ผูร้ับบริการ  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี (2) ระดับ

ความเช่ือม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศษิย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน (3) ร้อยละ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน (4) ร้อยละของบุคลากรที่เข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย (5) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน

เกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (6) ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กร

สุขภาวะ (7) ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลของหน่วยงาน (8) 

ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ก าหนดขึ้นต่อปี (9) ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของ

หนว่ยงาน (10) รายได้ที่เกิดจากการจัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันฯ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

(2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน (3) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 

(5) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก   คือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื (1) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking 

 (2) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของหน่วยงาน (3) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่เป็น

ชาวต่างชาติ (4) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ 



 
 

 

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

และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ของแผน

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

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. พัฒนาหนว่ยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 7 10 11 12 

2. สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและ

ท้องถิ่น 

4 5 6 6 

3.ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 4 4 4 4 

รวม 15 19 21 22 

 

 ทั้งนีส้ถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแตล่ะปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถ

สรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนนิการ ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 7 10 11 12 

2. สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและ

ท้องถิ่น 

4 5 6 6 

3.ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 4 4 4 4 

รวม 15 19 21 22 

  



 
 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนทั้งสิ้น 2,806,100 บาท โดยแบ่งเป็นภาคปกติ จ านวน 2,074,300 บาท ภาค

พิเศษจ านวน 731,800 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์

 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

 

รวม 

1. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 190,420 601,800 792,220 

2 .สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น - 80,000 80,000 

3. ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ - 50,000 50,000 

งบบุคลากร 1,883,880 - 1,883,880 

รวมงบประมาณ 2,074,300 731,800 2,806,100 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ก าหนดโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวนทั้งสิน้ 4 โครงการ จ านวนแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 1 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 

โครงการ คือ 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

2. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไป สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ



 
 

 

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผา่นสื่อภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผ่านกิจกรรมตา่งๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตาม

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อ

เป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือขา่ย 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

3. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4. แผนพัฒนาบุคลากร 

5. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

6. แผนการจัดการความรู้ 

7. แผนบริหารความเสี่ยง 

8. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

9. แผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

10. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

11. แผนทรัพยากรบุคคล 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 



 
 

 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี

ส่วนรว่ม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และ

แผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือ

วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ 

ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน

มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป ตามฝ่ายงานและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างฝ่ายงานภายในสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละ

หน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว สถาบันฯ จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยใหผู้ร้ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความส าเร็จในหลายมติิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  

ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 



 
 

 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมี การก าหนดระยะเวลา 

การตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสายงาน เพื่อเชื่อมโยง 

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงาน  

และระดับบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

 

ส่วน 1 บทน า  

 1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 1 

 1.2 โครงสรา้งหน่วยงาน 3 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 4 

 1.4 ผลการด าเนนิงานที่ผา่นมา 5 

  1.4.1 ข้อมูลบุคลากร  

 1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 6 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

 2.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 7 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยอมรับจากสังคมและหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็น

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศ กว่า 7 ทศวรรษที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพเพื่อเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ   ด้วยศักยภาพด้านเครือข่ายที่เข้มแข็งจึงท าให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา เพื่อร่วมพัฒนา

ประเทศชาติ ในมิติต่าง ๆ  ได้แก่พันธกิจในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา  การบริการวิชาการสู่

สังคม และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน าโดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิด

วิชัย มีนโยบายและด าริให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ ความ

เช่ียวชาญด้านการสอน และการวิจัยเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและ

ศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมในการก้าวสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558    ตลอดจนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็น

สถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย  อันเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศนแ์ละแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย 

เหตุผลส าคัญที่ท าให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะตอ้งเร่งขับเคลื่อนงานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบเนื่องจาก

ในภาวะปัจจุบัน มีแรงผลักดันที่ส าคัญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการท างาน ตลาดแรงงานตลอดจนโครงสร้างอายุประชากรเหล่านี้ล้วน

เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อความจ าเป็นที่จะต้องมีการยกระดับทักษะการท างานและการใช้ชีวิตอย่าง

ต่อเนื่อง  รวมทั้งปริมาณข้อมูลขา่วสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลกและสังคมของประเทศมีจ านวน

มหาศาลในแตล่ะวัน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มี

สิ้นสุดเมื่อใดเราหยุดบริโภคข้อมูลข่าวสาร หมายถึงการหยุดยั้งอยู่กับที่นั้นคือการหยุดยั้งการเรียนรู้

กระบวนการความก้าวหน้าทั้งสิน้ดังนัน้จงึจ าเป็นต้องมีการสร้างสังคมฐานความรู้ด้วยการส่งเสริม “การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต”   เพราะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่เกิดแบบผสมผสานขึ้นระหว่าง

การศกึษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อื่น 

ๆตลอดชีวิต   ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ มีทักษะ มี

ประสบการณเ์พื่อด ารงชีวติและประกอบอาชีพในสังคมข้อมูลขา่วสารได้อย่างเท่าทันและเหมาะสม  หรือ

อีกนัยหนึ่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง  การรับรู้ความรู้ ทักษะและเจตคติ ตั้งแต่

เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบันใดๆ   โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มี

ระบบโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งนี้เป็นการเรียนรู้ที่สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง

นั่นเอง 
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ดังนัน้ ตามมตสิภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จึงมีการจัดตั้ง “สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนโดยร่วมมือกับ

หนว่ยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนและมุ่งสูคุ่ณภาพอุดมศกึษาระดับนานาชาติ 

3. เพื่อให้บริการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี 

ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม ให้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา 

อบรมทั้งในรายวิชา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรรูปแบบปกติและหลักสูตรรูปแบบ

พิเศษ และให้สามารถสะสมหนว่ยกิตเพื่อการศกึษาในระดับที่สูงขึน้หรอืเพื่อประกอบวิชาชีพ 

5. เพื่อด าเนินกิจการร่วมทุน รับการสนับสนุน และร่วมบริหารจัดการความรูต้ามอัธยาศัยร่วมกับ

หนว่ยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ตามบรบิทของหน่วยงาน) 

1.4.1 ข้อมูลบุคลากร 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

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

สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้

ตลอดชวีิต 

8 - - 8 8 - - 8 4 3 - 7 

            

            

            

รวมทั้งสิ้น 8   8 8   8 4 3  7 
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ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  
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บทที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร ์

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 

2.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ  โดยใช้หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตาม

หลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ตามหลักการ PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที ่ม ีผลต่อ  

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิต   
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o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   
 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ   

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายใน

หน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแตล่ะดา้น ดังนี้ 
 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ( 7 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศนท์ี่กว้างไกล 

2) มีงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

3) บุคลากรมีความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ที่ 

4) มีการท างานเป็นทีม 

5) บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีชว่ยสนับสนุนการท างาน 

6) สนับสนุนบุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึน้ 

7) เป็นหนว่ยงานที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิตในทุกมิติ 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ( 6 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) บุคลากรมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษต่ า 

2) จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

3) บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ 

4) การปฏิบัติงานตามแผนได้ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายทีก าหนด 

5) ระเบียบ ขอ้บังคับของหน่วยงาน มีขอ้จ ากัดในการปฏิบัติงานเชงิธุรกิจ 

6) ภาพลักษณ์ของการเป็นหนว่ยงานที่จัดตัง้ขึ้นมาใหม่ 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ( 5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ในรูปแบบ E-Learning 

2) วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของหน่วยงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจและยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

3) นโยบายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

4) มหาวิทยาลัยใหค้วามส าคัญต่อความผาสุกของบุคลากร 

5) มรีะบบสารสนเทศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) หนว่ยงานภายนอก ไม่ให้ความน่าเชื่อถือในการสร้างความร่วมมือ 

2) การแขง่ขันในเรื่องการฝึกอบรมมสีูง 

3) มหาวิทยาลัยยังไม่จัดอัตราก าลังตามโครงสร้างของหน่วยงาน 

4) การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆของมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา  

5) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ผลงานที่ได้ไม่มี

คุณภาพ 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ   

      การวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมช่วยในการจัดท ายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนินการ

หลังจากที่ได้มีการก าหนดประเด็นปัจจัย และผู้บริหารของสถาบันฯ ได้การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) 

จุดอ่อน(W) โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T) ของสถาบันฯ และได้ให้บุคลากรทั้งหมดของสถาบันฯ พิจารณาจัด

อันดับประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบมากที่สุด 10 อันดับโดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแตล่ะดา้น 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันฯในปัจจุบัน  

 หลังจากที่ได้ระบุคะแนนจุดแข็ง (S) จุดอ่อน(W) โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T) ของสถาบันฯ 

ผลปรากฏว่า ต าแหน่งยุทธศาสตร์ปัจจุบัน อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” และมีค่า SO : WT = 1.11 : 1 ดังตาราง

ภาพ 
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2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

ในต าแหน่งยุทธศาสตร์ปัจจุบันที่จากผลการการวิเคราะห์ อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 

สถาบันฯ จึงใช้กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategies) ในการปรับยุทธศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น โดย

ก าหนดระดับความมุ่งมั่นในการลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ด้านบุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลาย

หน้าที่อยู่ในระดับความมุ่งมั่นในการปรับปรุงที่ระดับสูง (ระดับ 4) ด้านจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอใน

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับความมุ่งมั่นในการปรับปรุงที่ระดับปานกลาง (ระดับ 3) และบุคลากรมีทักษะ

ภาษาอังกฤษต่ าอยู่ในระดับความมุ่งมั่นในการปรับปรุงที่ระดับปานกลาง (ระดับ 3) และมุ่งมั่นปรับปรุง

ประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม ด้านการด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆของมหาวิทยาลัยมีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา อยู่ในระดับความมุ่งมั่นในการปรับปรุงที่ระดับสูงมาก (ระดับ 5) 

และด้านหน่วยงานภายนอกไม่ให้ความน่าเชื่อถอืในการสร้างความร่วมมืออยู่ในระดับความมุ่งมั่นในการ

ปรับปรุงที่ระดับสูงมาก (ระดับ 5) ท าให้ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุง อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 

และมีคา่ SO : WT = 5.42 : 1 ดังตารางภาพ 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

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

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

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่สังคม 

ท าดี มุ่งคณุภาพ และมีธรรมาภบิาล 

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

รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลย ี& ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าด ี
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 

provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

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

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding universities 

in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system 

for versatility) 
 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

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

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) สง่เสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือขา่ยภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้ที่มคีวามรูล้ึกซึ่งในศาสตรท์ี่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนรว่มงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) สง่เสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สรา้งเครือขา่ยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) สง่เสริมให้มกีารจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) สง่เสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) สง่เสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดท า

เป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s Potential to 

Become Sustainable Specialist) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา (Produce, Publish and 

Publicize Academic Works and Intellectual Property) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network Relationship and 

Connection)   

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร ์มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี  

2.จ านวนหลักสูตรที่ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  3.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 4.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดั บ ชาติ และ /หรื อนานาชาติ ใ นประ เด็ นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บอั ตลั กษณ์  5 . ร ะดั บคะแนนคุณภาพ  

ของบัณฑิต ปริญญาตรี  โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  6.ร้อยละ 

ของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 7.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
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งานตรงสาขาวิชา และ 8.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย  

 ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  4.คะแนน

เฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 5.ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทั้งหมด 6.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา 7.จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึน้ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 

3 ศลิป์ รัตนโกสินทร์หรือพพิิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 9.ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรอืผูน้ าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 10.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 11.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ั้งหมด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ  สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ

หรือข้อตกลงในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือ

กับเครือขา่ยต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอ่ความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking 

(เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมด
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ในเอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการ

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 4.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และ

การให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 

และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางที ่4 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

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

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 10 24 27 31 

2) สรา้งผลงานวชิาการ ตพีมิพ ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 10 17 14 14 

3) สรา้งความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครอืขา่ย 5 6 7 8 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 7 10 10 10 

รวมทั้งสิ้น 32 57 58 63 
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บทที่ 3 สาระส าคญัของแผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นหน่วยงานช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศใหม้ีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลยี 

ศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุก

รูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

3.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
 

3.4 เสาหลัก 

1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

3.5 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มเีกียรต ิสง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 
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3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู ้มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

 สร้างสรรค์การเรียนรู้  หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ โดย

ตั้งใจหรอืโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนี้สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

 คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 
 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ 

ทันสมัย  และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ 

อย่างมรีะบบหรอืไม่มรีะบบ ทั้งนีส้ามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง  
 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 
 

3.9 ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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บทที่ 5 แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.1 โครงการที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ งบประมาณ ฝา่ย/กอง 

1. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 10,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

2. โครงการจัดการข้อร้องเรียน 10,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

3. โครงการคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 10,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

4. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน

การเข้าสู่ต าแหนง่ที่สูงขึ้น 

35,000 ผูอ้ านวยการสถาบันฯ 

5. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 10,000 ผูอ้ านวยการสถาบันฯ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 30,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

7. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่ดีของบุคลากร 10,000 ผูอ้ านวยการสถาบันฯ 

8. โครงการก ากับองค์การที่ดี 637,220 ผูอ้ านวยการสถาบันฯ 

9. โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 10,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

10.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

11.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ที่เป็นมติร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

20,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

12.โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ - ผูอ้ านวยการสถาบันฯ 

13.โครงการเปิดโอกาสการมีสว่นร่วมของเครือข่ายในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

10,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

14.โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับเครือขา่ย 10,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

15.โครงการขยายเครือขา่ยความรว่มมอืภายในประเทศ 30,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

16.โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความรว่มมอืของเครือขา่ย 10,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 
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17.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย 10,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

18.โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย 10,000 ผูอ้ านวยการสถาบันฯ 

19.โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 10,000 ผูอ้ านวยการสถาบันฯ 

20.โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 30,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

21.โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

10,000 รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

รวมทั้งสิ้น 922,220  
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5.2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

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

พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือใน

การแปลงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา

ระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีิตในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้ความเข้าใจ

ใน แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

3. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

3.1 สร้ า งความ เข้ า ใ จร่ วมกั น เกี่ ย วกั บแนวคิ ดและสาระส าคัญของแผนยุ ทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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3.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

3.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

3.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง

ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สู่การ

ประเมินผลงาน 

3.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และ

ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี ้

4.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

3. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4.  แผนพัฒนาบุคลากร 

5. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

6. แผนการจัดการความรู้ 

7. แผนบริหารความเสี่ยง 

8. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

9. แผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

10. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

11. แผนทรัพยากรบุคคล 

4.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

4.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
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 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิตใินการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ตัง้ไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

การขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติแล้วสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จใน

การบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า 

ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและ

ประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อ เสนอแนะส าหรับน า ไปใ ช้ ในการปรับปรุ งกระบวนการจัดท าแผนเ ชิงยุทธศาสตร์ 

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การติดตามผลการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมกีลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภาคผนวก 1 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
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ภาคผนวก 2 
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ภาคผนวก 2 

ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  

      จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ 

โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 7 ท่านเป็นผู้

ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี ้

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S01 26 01 ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศนท์ี่กว้างไกล 

S04 25 04 มีการท างานเป็นทีม 

S03 20 03 บุคลากรมีความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ที่ 

S05 16 05 บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีชว่ยสนับสนุนการท างาน 

S06 11 06 สนับสนุนบุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึน้ 

 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W10 29 10 บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ 

W09 28 09 จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

W08 20 08 บุคลากรมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษต่ า 

W12 8 12 ระเบียบ ขอ้บังคับของหน่วยงาน มีขอ้จ ากัดในการปฏิบัติงานเชงิธุรกิจ 

W11 4 11 การปฏิบัติงานตามแผนได้ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายทีก าหนด 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O18 35 18 มหาวิทยาลัยใหค้วามส าคัญต่อความผาสุกของบุคลากร 

O19 19 19 มีระบบสารสนเทศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

O17 18 
17 นโยบายของมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ 

O15 11 
15 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 

O16 5 16 มหาวิทยาลัยใหง้บประมาณในการสนับสนุน 

 

4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นอุปสรรค 

T23 26 
23 การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆของมหาวิทยาลัย มีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา 

T21 25 21 การแขง่ขันในเรื่องการฝึกอบรมมสีูง 

T20 24 20 หนว่ยงานภายนอก ไม่ให้ความน่าเชื่อถือในการสร้างความร่วมมือ 

T22 19 22 มหาวิทยาลัยยังไม่จัดอัตราก าลังตามโครงสร้างของหนว่ยงาน 

T24 3 
24 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

เต็มที่ ผลงานที่ได้ไม่มคีุณภาพ 
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5. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

 สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้จาก

ภาพข้างลา่งนี้ 

 

 
  

จากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งมั่น

ปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 3) = ปานกลาง) ดังนี้ 
 10 บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ (ระดับ 4) 

 09 จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน (ระดับ 3) 
 08 บุคลากรมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษต่ า (ระดับ 3) 
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สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 

(ระดับในการมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 
 23 การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆของมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา (ระดับ 5) 
 20 หนว่ยงานภายนอก ไม่ให้ความน่าเชื่อถือในการสร้างความร่วมมือ (ระดับ 5) 
จากการแก้ไขปรับปรุงขา้งตน้ สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะสามารถปรับไปอยู่

ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 
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ภาคผนวก 3 
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ภาคผนวก 3 

ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
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ภาคผนวก 4 
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ภาคผนวก 4 

รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มสี่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก 5 
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ภาคผนวก 6 
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