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สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.) 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันท่ี  24  กันยายน พ.ศ. 2563



 
 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่อาคาร  31  

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

เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพ

ด้านวิชาการและสนองตอบความต้องการของสังคม โดยมีภาษาต่างประเทศ  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป็นตัวเสริมการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในฐานะ “มหาวิทยาลัยชั้นนำ” อย่างแท้จริง 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก 

วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลักของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ   

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้วิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้

โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตอยู่ในตำแหน่ง “เร่งขยายงาน” ดังภาพข้างล่างนี้ 

  
ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในปัจจุบัน 

 



 
 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างแท้จริง ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมของสถาบันฯ สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยมีสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหน่วยงานช้ันนำในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ

ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

   พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศใหม้ีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้   

เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   ภารกิจหลัก (Key result area) 

     พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

เสาหลัก 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือข่าย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มเีกียรติ สง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 

   อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรค์การเรยีนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมีคุณธรรม 

 สร้างสรรค์การเรียนรู้  หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ โดย

ตั้งใจหรอืโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนีส้ามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง 



 
 

 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง 

 คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจติใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 

   เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ ทันสมัย  

และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ อย่าง

มีระบบหรอืไม่มีระบบ ทั้งนีส้ามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง  

   ค่านิยมหลกั (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ทำงานอย่างมีพลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 ทั้งนี้สถาบันฯได้กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์  

มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

มีเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์หลัก คือ  

1.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1.1 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

1.2 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.2.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

1.2.2  รอ้ยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

1.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(5) 



 
 

 

1.4 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต (สสสร.) ตามทิศทางที่กำหนดไว้  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.4.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ 

1.5  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 

และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัด

งบประมาณ  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.5.1 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่  และสิ่ งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

1.5.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไ้ฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

1.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.6.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ (6) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มีเป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์หลัก คือ 

2.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)  เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (11) 

2.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผีลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (12) 

2.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มีการดำเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมอืกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น  ตัวชี้วัดความสำเร็จ   

2.3.1 รอ้ยละของเครอืข่ายความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมร่วมกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ของแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์  

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรูต้ลอดชวีิตให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

6 8 6 7 

2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ 

3 3 4 4 

รวม 9 11 10 16 

 

 ทั้งนี้สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้นำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถ

สรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนนิการ ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร ์

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

6 8 6 7 

2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ 

3 3 4 4 

รวม 9 11 10 16 

  

 

 

 



 
 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 2,685,100.00 บาท โดยแบ่งเป็นภาคปกติ จำนวน 2,132,100.00 บาท 

ภาคพิ เศษจำนวน 553,000.00 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายในแต่ละยุทธศาสตร์              

ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์

 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

 

รวม 

1) ค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐ 1,500,396.00 - 1,500,396.00 

2) ค่าใชจ้่ายตามยุทธศาสตร์  631,704.00  553,000.00  1,184,164.00  

2.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 626,100.00 553,000.00 1,179,100.00 

2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 5,604 - 5,604 

  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้กำหนดโครงการวาระ

สำคัญประจำปี (Agenda) จำนวนทั้งสิน้ 1โครงการ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  มีโครงการวาระ

สำคัญประจำปี (Agenda) จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A) 

แนวทางการดำเนินการ 

เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทางการแปลง

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไป สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนนิงานเป็นหลัก 



 
 

 

1.3 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อ

เป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี ้

2.1 สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

2. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

3. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

4. แผนพัฒนาบุคลากร 

5. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

7. แผนการจัดการความรู้ 

8. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

9. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

10. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

2.2 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี

ส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และ

แผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือ

วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสำคัญ 

ดังนี้ 

 

 



 
 

 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน

มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏบิัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป ตามฝ่ายงานและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมีระบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างฝ่ายงานภายในสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละ

หน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว สถาบันฯ จะต้องวางระบบที่จะวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยใหผู้ร้ับผดิชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การตดิตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความสำเร็จในหลายมติิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

4. การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว โดยมี การกำหนดระยะเวลา 

การตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสายงาน เพื่อเชื่อมโยง 

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงาน 

และระดับบุคคล 

 

 



 
 

 

 

สารบัญ 

 

ส่วน 1 บทนำ  

 1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 1 

 1.2 โครงสรา้งหน่วยงาน 3 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 4 

 1.4 ผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา 5 

  1.4.1 ข้อมูลบุคลากร  

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

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ  

 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 7 

  2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)  

  2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)  

 2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิต 

8 

  2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)  
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ส่วนที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยอมรับจากสังคมและหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็น

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันนำของประเทศ กว่า 7 ทศวรรษที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ   ด้วยศักยภาพด้านเครือข่ายที่เข้มแข็งจึงทำให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา เพื่อร่วมพัฒนา

ประเทศชาติ ในมิติต่าง ๆ  ได้แก่พันธกิจในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา  การบริการวิชาการสู่

สังคม และการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม  

 ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช    

เกิดวิชัย มีนโยบายและดำริให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ความ

เช่ียวชาญด้านการสอน และการวิจัยเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและ

ศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมในการก้าวสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558    ตลอดจนขบัเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็น

สถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย  อันเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

เหตุผลสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องเร่งขับเคลื่อนงานด้านการเรียนรูต้ลอดชีวติ สบืเนื่องจาก

ในภาวะปัจจุบัน มีแรงผลักดันที่สำคัญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการทำงาน ตลาดแรงงานตลอดจนโครงสร้างอายุประชากรเหล่านี้ล้วน

เป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อความจำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตอย่าง

ต่อเนื่อง  รวมทั้งปริมาณข้อมูลข่าวสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลกและสังคมของประเทศมีจำนวน

มหาศาลในแต่ละวัน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มี

สิ้นสุดเมื่อใดเราหยุดบริโภคข้อมูลข่าวสาร หมายถึงการหยุดยั้งอยู่กับที่นั้นคือการหยุดยั้งการเรียนรู้

กระบวนการความก้าวหน้าทั้งสิน้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสร้างสังคมฐานความรู้ด้วยการส่งเสริม “การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต”   เพราะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่เกิดแบบผสมผสานขึ้นระหว่าง

การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อื่น 

ๆตลอดชีวิต   ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ มีทักษะ มี

ประสบการณ์เพื่อดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าทันและเหมาะสม  หรือ

อีกนัยหนึ่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง  การรับรู้ความรู้ ทักษะและเจตคติ ตั้งแต่

เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบันใดๆ   โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มี
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ระบบโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งนี้เป็นการเรียนรู้ที่สามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง

นั่นเอง 

ดังนัน้ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 17 

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

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนโดยร่วมมือกับ

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยนื 

2. เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ มคีวามพรอ้มในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศกึษาระดับนานาชาติ 

3. เพื่อให้บริการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี 

ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม ให้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา 

อบรมทั้งในรายวิชา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรรูปแบบปกติและหลักสูตรรูปแบบ

พิเศษ และให้สามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึน้หรอืเพื่อประกอบวิชาชีพ 

5. เพื่อดำเนินกิจการร่วมทุน รับการสนับสนุน และร่วมบริหารจัดการความรูต้ามอัธยาศัยร่วมกับ

หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้อำนวยการสถาบัน 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ  
 

1. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ  
 1.1 งานภาษาต่างประเทศ  
 1.2 งานอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
 1.3 งานวิชาการ 
 1.4 งานแนะแนว 
 
 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2.1 งานบริหารงานบุคคล  
2.2 งานธุรการและสารบรรณ  
2.3 งานพัสดุ          
2.4 งานการเงิน  
2.5 งานประชาสัมพันธ์   
2.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 3. ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 3.1 งานโครงการจัดหารายได้ 
 3.2 งานด้านการตลาด 
 3.3 งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 3.4 งานบริการวิชาการ 
 3.5 งานกิจการพิเศษ 
  

    

หัวหน้าสำนักงาน 

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2.7 งานแผนงานและงบประมาณ 
2.8 งานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2.9 งานบริหารความเสี่ยง   
2.10 งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
2.11 งานควบคุมภายใน  

  2.12 งานโครงการวาระสำคัญวาระปี
(Agenda)  

  2.13 งานจัดการความรู้(KM) 
  2.14 งานพัฒนาเอกลักษณ์ 
  2.15 งานประกันคุณภาพ 
  2.16 งานพัฒนาระบบ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 
 
 

 

 
 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ฝ่ายกิจการพเิศษ 
 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

1.4.1 ข้อมูลบุคลากร 

  ตารางที่ 4 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

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

สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่ ง เส ริ ม ก าร เรี ย น รู้

ตลอดชวีิต 

4 3 - 7 4 4 - 8 3 5 - 8 

            

            

            

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

 

 

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

ผูบ้ริหารกำหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคกุคาม) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ำหนักคะแนนตามลำดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงานวิเคราะห์ปัจจัยเชงิ

ยุทธศาสตร์ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกจิ

และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏบิัติงานกำหนด

โครงการกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- เสนอคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 

- เสนออธกิารบดี 

นำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ไปสู่การปฏิบัติ 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

สิงหาคม 

2563 

สิงหาคม 

2563 

กรกฎาคม 

2563 

กรกฎาคม 

2563 

กรกฎาคม 

2563 

กรกฎาคม 

2563 

กันยายน

2563 

ตุลาคม2563– 

กันยายน 

2564 

ไตรมาส ที่ 

1-4 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหเ์ชิงยทุธศาสตร ์

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 

2.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต  โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่ อน ำผลการวิ เค ราะห์ ไป ใช้ ในการระบุ จุ ด แข็ ง  (Strengths) และจุ ดอ่ อน  (Weaknesses)  

ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตาม

หลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทำงาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความชำนาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือชำนาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รปูแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทำให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ตามหลักการ PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ไดด้ังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   
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o E-Economics เป ็นการว ิเคราะห ์สภาพการณ ์และแนวโน ้มทางเศรษฐก ิจที ่ม ีผลต ่อ 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิต   

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ   
 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ   

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายใน

หน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละดา้น ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ( 12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจำปีที่ชัดเจน                                                                                       

2) มีการทำงานเป็นทีม และมีการปรึกษาหารอืร่วมกันในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

3) บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในภารกิจที่

รับผิดชอบแก่คณะวิชาและหน่วยงานเป็นอย่างดี 

4) บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและรักองค์กร 

5) เป็นศูนย์รวมของภารกิจด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการ

ขับเคลื่อนและถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานต่าง ๆ 

6) บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

7) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินงานของสถาบัน

สร้างสรรค์ฯและมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

 8) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

ทุกมิติ 

10) มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยต่อการใชง้าน ลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการทำงาน 

11) มีคณะกรรมการอำนวยการที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาองค์การ 

12) บุคลากรมีความสามัคคี ทุ่มเท และมีคุณภาพ 
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 2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ( 3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1) บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ 

 2) บุคลากรขาดทักษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

 3) งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหน่วยงาน 

    2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ( 10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออำนวยต่อการบริหารงาน 

2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3) โครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ทำให้มีโอกาสในการบริการสู่สังคมภายนอก และ

สร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น 

4) มหาวิทยาลัยสนับสนุนและให้งบประมาณหรือกองทุนในการพัฒนาพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้

ของบุคลากรอย่างเต็มที่ 

5) มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรเรียนภาษาและอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะ

การสื่อสารทำให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองมากขึ้น 

7) รัฐบาลกำหนดให้มีคู่มือประชาชน ทำให้สำนักงานอธิการบดีมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจน 

7) เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยัง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และขยายขอบเขตได้กว้างขึ้น โดยผ่าน

ทาง Website, Facebook, Line เป็นต้น 

8) มหาวิทยาลัยมีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าสำหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการอย่างชัดเจน ทำให้บุคลากรมโีอกาสในการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ตำแหน่งได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

9) มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ 

10) มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่จำเป็นในการใชป้ฏิบัติงาน ทำให้สามารถบรรลุงานที่ปฏิบัติได้ง่าย 
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1) กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การทำงานยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

 2) ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทำให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมีความ

ต้องการที่หลากหลายมากขึ้น 

 3) มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน ตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมากลายเป็น

วัฒนธรรมองค์กรเฉพาะกลุ่มจนยากที่จะแก้ไขโดยเร็ว 

 4) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษา ส่งผลต่อ

การดำเนินงานและการพัฒนาหน่วยงาน 

2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

       การวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมช่วยในการจัดทำยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการ

หลังจากที่ได้มีการกำหนดประเด็นปัจจัย และผู้บริหารของสถาบันฯ ได้การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) 

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

อันดับประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบมากที่สุด 10 อันดับโดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน 

2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันฯในปัจจุบัน  

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

ว่า ตำแหน่งยุทธศาสตร์ปัจจุบัน อยู่ในตำแหน่ง “เร่งขยายงาน” และมีค่า SO : WT = 6.82 : 1.00 ดังตารางภาพ

ที่ 1 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 มหาวทิยาลยัมทีรพัยากรทีจ่ าเป็นในการใชป้ฏบิตังิาน ท าใหส้ามารถบรรลงุานทีป่ฏบิตัไิดง้่าย21       
2 มหาวทิยาลยัสนับสนุนและใหง้บประมาณหรอืกองทุนในการพฒันาพฒันาศกัยภาพและองคค์วามรูข้องบุคลากรอย่างเตม็ที่15       

 3 มหาวทิยาลยัมกีารก าหนดเส้นทางความกา้วหน้าส าหรบับุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการอย่างชดัเจน ท าใหบุ้คลากรมโีอกาสในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้สู่ต าแหน่งไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้15       ลั
 รวม 69       

รวม % 15.68   

1 บุคลากรขาดทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ฯลฯ22        ชือ่: 1 ผูบ้รหิารและทมีผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนัการด าเนินงานของสถาบนัสรา้งสรรคฯ์และมหาวทิยาลยัอย่างจรงิจงั46       
2 งบประมาณไมเ่พยีงพอทีจ่ะใชใ้นการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันาหน่วยงาน22        2 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีทีช่ดัเจน                                                                                      39       
3  บุคลากรมภีาระงานหลายดา้นหลายหน้าที่10        3  สถาบนัสรา้งสรรคแ์ละส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็นหน่วยงานทีส่่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในทุกมติิ35       

รวม 54 จ ำนวนผู้ประเมิน= 8      รวม 267
รวม % 12.27     รวม % 60.68    

 1 งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรมาก-น้อยขึน้อยู่กบังบประมาณของหน่วยงานจดัการศกึษา ส่งผลต่อการด าเนินงานและการพฒันาหน่วยงาน22       
2 ความแตกต่างดา้นพื้นฐานทางการศกึษา ครอบครวัและเศรษฐกจิท าใหเ้กดิค่านิยมทีแ่ตกต่างมคีวามตอ้งการทีห่ลากหลายมากขึน้13       

 3 กฎระเบยีบรฐับาลเปลีย่นแปลงบ่อย ท าใหก้ารท างานยุ่งยากซบัซ้อนมากขึน้11        
รวม 50
รวม % 11.36   

: WT

: 1.00

10 กรกฎาคม 2563

6.82                   

SO

สสสร.

SO : WT
6.82         : 1.00
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แม่แบบท่ีดขีองความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเร่ืองต่างๆ ดังนี ้

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทำดี พูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รบัผิดชอบต่อสังคม 

ทำดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สรา้งหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนำไปใชป้ระโยชน์ได้ 

รวมท้ังมีรูปแบบการนำเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สรา้งผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และนำไปใช้

ประโยชน์ได้ รวมท้ังมรูีปแบบการนำเสนอท่ีดี 

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

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละทำด ี
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (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

สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็น

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

Sustain the Thainess) 

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

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

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

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศกึษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลติบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มคีวามรู้ลกึซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมใหม้ีการจัดแหล่งเรยีนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสบืสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับ

ติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์  15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2  
 

 
ภาพที่ .... SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH”  ในการไปสู่ เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

รายละเอียดดังนี ้

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพที่ 3 SSRU “SWITCH” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

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

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (Establish Relationship 

to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา จงึได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น กับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนในการพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่

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

2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  
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โดยแผนยุ ทธศาสตร์  ระยะ 5  ปี  (พ .ศ .2560  – 2564) สามารถสรุป เป้ าป ระสงค์  ตั ว ชี้ วั ด  

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 5 

ตารางที่  5  แสดงจำนวนเป้าประสงค์  ตั ว ชี้วัด  แผนงาน/กลยุทธ์  และโครงการ/กิจกรรมของ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ

/กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

9 20 17 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

8 14 13 13 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกย่องระดับนานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมทั้งสิ้น 23 41 38 41 
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ส่วนที่ 3  

สาระสำคญัของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นหน่วยงานช้ันนำในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศใหม้ีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลยี 

ศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุก

รูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

3.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
 

3.4 เสาหลัก 

1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือข่าย (Partnership)  

4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

3.5 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

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

สร้างสรรค์การเรยีนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมีคุณธรรม 

 สร้างสรรค์การเรียนรู้  หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ โดย

ตั้งใจหรอืโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนี้สามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา

ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 
 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและสง่เสริมบริการวิชาการในหลากหลายมิติ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ 

ทันสมัย  และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ 

อย่างมีระบบหรอืไม่มีระบบ ทั้งนีส้ามารถทำให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง  
 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ทำงานอย่างมีพลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 
 

3.9 ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 วิสยัทัศน์ : เป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พันธกิจ (Mission) 
1.  สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้มีความพร้อมในการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน 
2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาตา่งประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป                                
3.  พัฒนา ใหบ้ริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทกุรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเปา้หมาย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิง

ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์เชิง

คุณภาพการ

บริการ 

เป้าประสงค์เชิง

ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิง

การพัฒนา

องค์การ 

1.1 มหาวทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยนื และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.2 เครอืข่ายและทอ้งถิ่นมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดกีับมหาวิทยาลัย 

1.3 มหาวทิยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

1.4 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

 

1.5 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นทีห่ลากหลาย 

1.6 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ 

1.7 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
1.8 บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
1.9 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 
1.10 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 
1.11 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
1.12 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสำหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.13 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564

1.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 และความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

1.1.1 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอืน่ท่ีเทียบเท่า

ร้อยละ  -  -  - 24.46 ≥20.00 1.1.1.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ

1.2.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ร้อยละ  - 5 1.2.1.1ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.1.2  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ  - 28.57 100.00 100.00 ≥70 1.2.1.2 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ

1.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)

คะแนน  -  -  -  - ≥85 1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตาม

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.4 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ(สส

สร.) ตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.4.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

ภารกิจให้ส าเร็จ

ร้อยละ  -  -  -  - ≥90 1.4.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยให้มี

โครงการก ากับองค์การท่ีดี ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.5.1  จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย

คร้ัง/ปี  -  -  -  - ≥15

1.5.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ   -  -  -  - ≥5.00

1.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้

ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.6.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการและ

วจิัยต่ออาจารย์ประจ า(6)

บาท/คน 2,131,000.00 3,635,000.00 150,000.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.7  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทาง

วชิาการแก่ชุมชน โรงเรียน วสิาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่าง

ย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน(9)

ร้อยละ   - ≥80 1.7.1.1 ส่งเสริมการให้บริการวชิาการ โดยเน้นการสร้าง

ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วสิาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(A)4
ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวดัท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.2 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) มีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวย

ความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่าง

ครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1.5.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอืน่ๆ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงาน ปี 2563

(รอบ 9 เดือน)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564

2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย(11) ร้อยละ 3 ≥80.00 2.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)5 ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.)

2.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย(12)

ร้อยละ 100.00 ≥80.00 2.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2.3.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2.3.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ

ท้องถ่ิน

ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวดัท่ีส าคัญ

              : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

≥80.00100.00

2.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)มีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

2.3.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ผลการด าเนินงาน ปี 2563

(รอบ 9 เดือน)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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ส่วนที่ 5 แผนปฏบิัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.1 โครงการที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

   1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูก้ำกับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ภาคปกติ 

(บาท) 

ภาคพเิศษ 

(บาท) 

1.โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษ

ท่ี 21 

25,700.00 
 

ผู้อำนวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชวีติ (สสสร.) 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

2.โครงการเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ 

  
ผู้อำนวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชวีติ (สสสร.) 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของบุคลากร 425,000.00 
 

ผู้อำนวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชวีติ (สสสร.) 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

4.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
  

ผู้อำนวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

5.โครงการกำกับองค์การท่ีดี 124,000.00 415,528.00 ผู้อำนวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชวีติ (สสสร.) 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

6.โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิง่อำนวยความ

สะดวกท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

51,400.00 137,472.00 ผู้อำนวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชวีติ (สสสร.) 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

7.โครงการจัดหารายไดด้้วยการบริการวิชาการ 
  

ผู้อำนวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

รวมทั้งสิน้ 626,100.00 553,000.00 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้กำกับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ภาคปกติ (บาท) ภาคพิเศษ (บาท) 

1.โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)5 
  

ผู้อำนวยสถาบนัสรา้งสรา้งสรรค์และ

ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวติ (สสสร.) 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2.โครงการการมีส่วนร่วมของเครอืข่ายและท้องถิน่ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

  
ผู้อำนวยสถาบนัสรา้งสรา้งสรรค์และ

ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต (สสสร.) 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

3.โครงการความร่วมมือกับเครอืขา่ยภายในประเทศ 
  

ผู้อำนวยสถาบนัสรา้งสรา้งสรรค์และ

ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวติ (สสสร.) 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

4.โครงการจัดกจิกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของ

เครอืขา่ยและท้องถิ่น 

5,604.00 
 

ผู้อำนวยสถาบนัสรา้งสรา้งสรรค์และ

ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวติ (สสสร.) 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

รวมท้ังสิ้น 5,604.00 0.00 
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5.2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2564 ภาคปกติ (บาท) ภาคพิเศษ (บาท)

1.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 และความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

1.1.1 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอืน่ท่ีเทียบเท่า

ร้อยละ 24.46 ≥20.00 1.1.1.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 25,700.00             ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ

1.2.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ร้อยละ  - 5.00 1.2.1.1ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.2.2  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100.00 ≥70 1.2.1.2 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
425,000.00

ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ

1.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)

คะแนน  - ≥85 1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตาม

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.4 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ(สส

สร.) ตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.4.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

ภารกิจให้ส าเร็จ

ร้อยละ  - ≥90 1.4.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยให้มี

ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี                  124,000.00                415,528.00 ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1.5.1  จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย

คร้ัง/ปี  - ≥15

1.5.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ  - ≥5.00

1.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้

ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.6.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวชิาการและ

วจิัยต่ออาจารย์ประจ า(6)

บาท/คน 3,635,000.00 150,000.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการ ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวดัท่ีส าคัญ รวมท้ังส้ิน 626,100.00 553,000.00

ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)
                   51,400.00                137,472.00

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1.5.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอืน่ๆ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ปี 2563

(รอบ 9 เดือน)
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

งบประมาณ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.5  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) มีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวย

ความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่าง

ครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

1.2 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2564 ภาคปกติ (บาท) ภาคพิเศษ (บาท)

2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย
(11) ร้อยละ 3 ≥80.00 2.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)
5 ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.)

2.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย(12)

ร้อยละ 100.00 ≥80.00 2.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2.5.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ

ท้องถ่ิน

                  5,604.00 ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวดัท่ีส าคัญ รวมท้ังส้ิน 5,604.00 0.00

              : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

2.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

≥80.002.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)มีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

2.3.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ 100.00

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ปี 2563

(รอบ 9 เดือน)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณ
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

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

พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อใหเ้กิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชวีิตในเรื่องแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดตัวช้ีวัดเป็นเครื่องมอื 

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้ความเข้าใจ

ใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีส่อดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. กำหนดเครื่องชี้วัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการดำเนินการ 

เพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความ เข้ าใจร่ วมกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ดและสาระสำคัญ ของแผนยุทธศาสตร์  

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมใหส้าขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง

ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การ

ประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และ

ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี ้

2.1 สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

  (1) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

  (2) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(4) แผนพัฒนาบุคลากร 

(5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(6) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(7) แผนการจัดการความรู้ 

(8) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(9) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(10)แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2.2 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่ าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
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 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ

มีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน 

และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร

คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ จึงประกอบด้วยส่วน

สำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุ่งเนน้การทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

การขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ

ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ 

 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะต้องวางระบบที่จะวัด

ความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบ

ถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสำเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

        1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อ เสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์  

ขององค์กรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รวมถึงการจัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิก จ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

4. การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการกำหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ

ระดับบุคคล 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

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

และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  

      จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ำหนักความสำคัญมากที่สุด

ตามลำดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 7 ท่าน

เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ำหนักคะแนนตามลำดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

1. น้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง 

มีลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี ้

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S07 10.45% ผูบ้ริหารและทีมผู้บริหารมวีิสัยทัศน์ และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินงาน

ของสถาบันสร้างสรรค์ฯและมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

S01 8.86% มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจำปีที่ชัดเจน                                                                                       

S08 7.95%  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกมิติ 

S11 7.73% บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

S03 7.50% บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานสามารถใหค้ำปรึกษา

แนะนำในภารกิจที่รับผิดชอบแก่คณะวิชาและหน่วยงานเป็นอย่างดี 

    
    

 

2. นำ้หนักคะแนนของจุดอ่อน 

มลีำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี ้

ลำดบั คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W13 5.00% บุคลากรขาดทักษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

W14 5.00% งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

หน่วยงาน 

W12 2.27%  บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ 
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3. น้ำหนักคะแนนของโอกาส 

มีลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี ้

ลำดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O24 4.77% มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่จำเป็นในการใช้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถบรรลุงาน

ที่ปฏิบัติได้ง่าย 

O22 3.41% มหาวิทยาลัยมีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าสำหรับบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอย่างชัดเจน ทำให้บุคลากรมีโอกาสในการ

พัฒนาตนเองให้เข้าสู่ตำแหน่งได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

O18 3.41% มหาวิทยาลัยสนับสนุนและให้งบประมาณหรือกองทุนในการพัฒนาพัฒนา

ศักยภาพและองค์ความรูข้องบุคลากรอย่างเต็มที่ 

O23 1.82% มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

O19 1.14% มหาวิทยาลั ยมี น โยบ ายส่ ง เส ริม ให้ บุ ค ลากร เรียนภาษ าและอบ รม

ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทำให้บุคลากรมีโอกาสในการ

พัฒนาตนเองมากขึ้น 

 

4. น้ำหนักคะแนนของอุปสรรค 

มีลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี้ 

 

 

ลำดับ คะแนน ประเด็นอุปสรรค 

T28 5.00% งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงาน

จัดการศึกษา ส่งผลต่อการดำเนินงานและการพัฒนาหน่วยงาน 

T26 2.95% ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทำให้เกิด

ค่านยิมที่แตกต่างมีความต้องการที่หลากหลายมากขึน้ 

T25 2.50% กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การทำงานยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

T27 0.91% มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน ตามที่เคยปฏิบัติสืบ

ต่อกันมากลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเฉพาะกลุ่มจนยากที่จะแก้ไขโดยเร็ว 
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5. ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ในตำแหน่ง “เร่งขยายงาน” ดังแสดงได้

จากภาพขา้งล่างนี้ 

 
 

จากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต อยู่ในตำแหน่ง “เร่งขยายงาน” 
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รายงานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติการดา้นต่าง ๆ 
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