
 
 

 

 
 

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

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2561



 
 

 

 

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 าแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างแท้จริง ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมของสถาบันฯ สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยมีสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหน่วยงานช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ

ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

   พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศใหม้ีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  

เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

4.  สรา้งสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชวีิต 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 มีจติใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 

   เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ ทันสมัย  

และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ อย่าง

มีระบบหรอืไม่มรีะบบ ทั้งนีส้ามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง  

   ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ยทุธศาสตรท์ี่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 ทั้งนี้สถาบันฯได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์  

มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สถาบันเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ มี

กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ที่หลากหลายและผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของสถาบันฯ 

รวมทั้งบุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคตใินการให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่ผูร้ับบริการ  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ด้านการ

บริการจัดการ (2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (3) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา (4) ระดับ

ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (5) ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรที่มีตอ่อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันฯ  



 
 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ (1) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  (2) 

ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (3) ระดับความส าเร็จ

ของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย (4) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครือขา่ย  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก   คือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ

ของมหาวิทยาลัย  (2) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย (3) ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

 

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) ในแตล่ะยุทธศาสตร ์ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

5 6 7 7 

2. สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและ

ท้องถิ่น 

4 4 5 5 

3.ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 3 3 3 3 

รวม 12 13 15 15 

 

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

2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถ

สรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนนิการ ดังตารางที่ 2  

 

 



 
 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิ จกรรมของ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1. พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

5 6 7 7 

2. สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและ

ท้องถิ่น 

4 4 5 5 

3.ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 3 3 3 3 

รวม 12 13 15 15 

  

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนทั้งสิ้น 2,687,700.00 บาท โดยแบ่งเป็นภาคปกติ จ านวน 2,105,400.00 บาท 

ภาคพิเศษจ านวน 582,300.00 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแตล่ะยุทธศาสตร ์ดังตารางที่ 

3 

ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์

 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

 

รวม 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,706,260.00 -  1,706,260.00 

2) ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ 399,140.00 582,300.00 981,440.00 

2.1) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 394,140.00 582,300.00 976,440.00 

2.2) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 5,000.00 - 5,000.00 

2.3) ยุทธศาสตรท์ี ่3 - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 2,105,400.00 582,300.00 2,687,700.00 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ก าหนดโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวนทั้งสิน้ 2 โครงการ จ านวนแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ไม่มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการความรว่มกับเครือขา่ยภายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 1 

โครงการ คือ  โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไป สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงาน

ตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อ

เป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

3. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4. แผนพัฒนาบุคลากร 

5. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

6. แผนการจัดการความรู้ 



 
 

 

7. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

8. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

9. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

10.  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

11. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

12. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
13. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี

ส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และ

แผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือ

วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ 

ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน

มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป ตามฝ่ายงานและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท 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 

อันจะช่วยใหผู้ร้ับผดิชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การตดิตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความส าเร็จในหลายมติิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นประจ 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 
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ส่วน 1 บทน า  

 1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 1 

 1.2 โครงสรา้งหน่วยงาน 3 
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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    

เกิดวิชัย มีนโยบายและด าริให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ ความ

เช่ียวชาญด้านการสอน และการวิจัยเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและ

ศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมในการก้าวสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558    ตลอดจนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็น

สถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย  อันเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศนแ์ละแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย 

เหตุผลส าคัญที่ท าให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องเร่งขับเคลื่อนงานด้านการเรียนรูต้ลอดชีวติ สบืเนื่องจาก

ในภาวะปัจจุบัน มีแรงผลักดันที่ส าคัญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการท างาน ตลาดแรงงานตลอดจนโครงสร้างอายุประชากรเหล่านี้ล้วน

เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อความจ าเป็นที่จะต้องมีการยกระดับทักษะการท างานและการใช้ชีวิตอย่าง

ต่อเนื่อง  รวมทั้งปริมาณข้อมูลข่าวสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลกและสังคมของประเทศมีจ านวน

มหาศาลในแต่ละวัน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มี

สิ้นสุดเมื่อใดเราหยุดบริโภคข้อมูลข่าวสาร หมายถึงการหยุดยั้งอยู่กับที่นั้นคือการหยุดยั้งการเรียนรู้

กระบวนการความก้าวหน้าทั้งสิน้ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างสังคมฐานความรู้ด้วยการส่งเสริม “การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต”   เพราะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่เกิดแบบผสมผสานขึ้นระหว่าง

การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อื่น 

ๆตลอดชีวิต   ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ มีทักษะ มี

ประสบการณ์เพื่อด ารงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าทันและเหมาะสม  หรือ

อีกนัยหนึ่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง  การรับรู้ความรู้ ทักษะและเจตคติ ตั้งแต่

เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบันใดๆ   โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มี
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ระบบโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งนี้เป็นการเรียนรู้ที่สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง

นั่นเอง 

ดังนัน้ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและแผนงำน  
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและภำษำต่ำงประเทศ  
 

1. ฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ  
 1.1 งำนภำษำต่ำงประเทศ  
 1.2 งำนอบรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ  
 1.3 งำนวิชำกำร 
 1.4 งำนแนะแนว 
 
 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
2.1 งำนบริหำรงำนบุคคล  
2.2 งำนธุรกำรและสำรบรรณ  
2.3 งำนพัสดุ          
2.4 งำนกำรเงิน  
2.5 งำนประชำสัมพันธ์   
2.6 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 3. ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 3.1 งำนโครงกำรจัดหำรำยได้ 
 3.2 งำนด้ำนกำรตลำด 
 3.3 งำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
 3.4 งำนบริกำรวิชำกำร 
 3.5 งำนกิจกำรพิเศษ 
  

    

หัวหน้ำส ำนักงำน 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
2.7 งำนแผนงำนและงบประมำณ 
2.8 งำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2.9 งำนบริหำรควำมเสี่ยง   
2.10 งำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  
2.11 งำนควบคุมภำยใน  

  2.12 งำนโครงกำรวำระส ำคัญวำระปี
(Agenda)  

  2.13 งำนจัดกำรควำมรู้(KM) 
  2.14 งำนพัฒนำเอกลักษณ์ 
  2.15 งำนประกันคุณภำพ 
  2.16 งำนเครือข่ำยและชุมชน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 
 
 

 

 
 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

 

ฝ่ายบริหารและแผนงาน 
 

ฝ่ายกิจการพเิศษ 
 

ฝ่ายภาษาต่างประเทศ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.4.1 ข้อมูลบุคลากร 

  ตารางที่ 4 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

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

สถาบันสร้างสรรค์และ

ส่ ง เส ริ ม ก า ร เรี ย น รู้

ตลอดชวีิต 

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

            

            

            

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

 

 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคกุคาม) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงานวิเคราะห์ปัจจัยเชงิ

ยุทธศาสตร์ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกจิ

และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏบิัติงานก าหนด

โครงการกิจกรรม 

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

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธกิารบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ไปสู่การปฏิบัติ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

สิงหาคม 

2561 

สิงหาคม 

2561 

กรกฎาคม 

2561 

กรกฎาคม 

2561 

กรกฎาคม 

2561 

กรกฎาคม 

2561 

กันยายน

2561 

ตุลาคม2561 

– กันยายน 

2562 

ไตรมาส ที่ 

1-4 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหเ์ชิงยทุธศาสตร ์

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 

2.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรูต้ลอด

ชีวติ  โดยใช้หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่ อน าผลการวิ เค ราะห์ ไป ใช้ ในการระบุ จุ ด แข็ ง  (Strengths) และจุ ดอ่ อน  (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) ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหป์ัจจัยภายนอก

ตามหลักการ PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

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

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิต   

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ 

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   
 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ   

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายใน

หน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแตล่ะดา้น ดังนี้ 
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2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ( 11 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน                                                                                       

2) มีการท างานเป็นทีม และมีการปรึกษาหารอืร่วมกันในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รว่มกัน 

3) บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความช านาญงานสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าในภารกิจที่

รับผิดชอบแก่หนว่ยงานเป็นอย่างดี 

4) บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและรักองค์กร 

5) เป็นศูนย์รวมของภารกิจด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการ

ขับเคลื่อนและถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานต่าง ๆ 

6) บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

7) ผูบ้ริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์และร่วมรับผดิชอบผลักดันการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์

ฯและมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

8) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

ทุกมิติ 

9) มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

10) บุคลากรน า KM และ R2R มาช่วยพัฒนางาน 

11) มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยต่อการใชง้าน ลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ( 12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ 

2) การปฏิบัติงานตามแผนได้ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายทีก าหนด 

3) ระเบียบ ขอ้บังคับของหน่วยงาน มีขอ้จ ากัดในการปฏิบัติงานเชงิธุรกิจ 

4) ภาพลักษณ์ของการเป็นหนว่ยงานที่จัดตัง้ขึ้นมาใหม่ 

5) การประสานงานรว่มมอืกันระหวา่งหน่วยงานค่อนข้างมีน้อย 

6) บุคลากรขาดทักษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เชน่ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

7) การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายที่ยังไม่ตอ่เนื่อง 

8) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันสร้างสรรค์ฯมีน้อย และช่องทางยังไม่

หลากหลาย ยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มคนภายนอก 

9) บุคลากรมีจิตบริการนอ้ย 

10) ข้อมูลสารสนเทศไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ขอ้มูลร่วมกันได้ในต่างหน่วยงาน 

11) บุคลากรมีวุฒแิละประสบการณไ์ม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

12) งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหนว่ยงาน 
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2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ( 10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

3) โครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ท าให้มีโอกาสในการบริการสู่สังคมภายนอก และ

สร้างเสริมประสบการณใ์นการท างานมากขึ้น 

4) มหาวิทยาลัยสนับสนุนและให้งบประมาณหรือกองทุนในการพัฒนาพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้

ของบุคลากรอย่างเต็มที่ 

5) มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรเรียนภาษาและอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะ

การสื่อสารท าให้บุคลากรมโีอกาสในการพัฒนาตนเองมากขึ้น 

6) รัฐบาลก าหนดให้มีคู่มือประชาชน ท าให้ส านักงานอธิการบดีมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจน 

7) เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยัง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และขยายขอบเขตได้กว้างขึ้น  โดยผ่าน

ทาง Website, Facebook, Line เป็นต้น 

8) มหาวิทยาลัยมีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าส าหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการอย่างชัดเจน ท าให้บุคลากรมโีอกาสในการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ต าแหน่งได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

9) มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ 

10) มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่จ าเป็นในการใชป้ฏิบัติงาน ท าให้สามารถบรรลุงานที่ปฏิบัติได้งา่ย 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (6 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1) กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การท างานยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

2) ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมีความ

ต้องการที่หลากหลายมากขึ้น 

3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจมผีลใหไ้ม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

4) มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน ตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมากลายเป็น

วัฒนธรรมองค์กรเฉพาะกลุ่มจนยากที่จะแก้ไขโดยเร็ว 

5) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษา ส่งผลต่อ

การด าเนินงานและการพัฒนาหนว่ยงาน 

6) ระบบงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ   

       การวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมชว่ยในการจัดท 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 ผลปรากฏ

ว่า ต าแหน่งยุทธศาสตรป์ัจจุบัน อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” และมีคา่ SO : WT = 1.17 : 1.00 ดังตารางภาพที่ 1 
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2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการ

มุ่งเน้น ระดับ 3 = ปานกลาง) ดังนี้ 

 12 บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ (ระดับ 3) 

 22 บุคลากรมีวุฒิและประสบการณไ์ม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย (ระดับ 3) 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัย

คุกคาม (ระดับในการมุง่เน้น ระดับ 3 = ปานกลาง และ ระดับ 2 = นอ้ย) ดังนี้ 

 38 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษา 

ส่งผลตอ่การด าเนินงานและการพัฒนาหนว่ยงาน (ระดับ 3) 

 34 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การท างานยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น (ระดับ 2)ท าให้

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุง อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” และมีค่า SO : WT = 3.65 : 1.00 ดังตาราง
ภาพที่ 2 

 

 
 

 



13 
 

 

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” มีความคิดด ีท าด ีพูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่สังคม 

ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

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

รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าด ี
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

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) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

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

Sustain the Thainess) 

4) วิจั ย  สร้างนวัตกรรมและองค์ ความรู้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

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

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

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

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศกึษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลติบัณฑิตให้เป็นผูท้ี่มีความรูล้ึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 
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2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 3 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : 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 

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) 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส า เร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร ์มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมเพื่อสู่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี และ 4.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 

 ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ที่  2 ส ร้ า งผ ล งาน วิ ช าก ารสู่ ก ารย ก ระดั บ ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น อ ย่ า งยั่ งยื น 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิต

งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้

ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  3.ร้อยละผลงานของ

นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 4.

ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทั้งหมด 5.จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม 6.จ านวนผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 7.จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ 9.จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 

ศลิป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 10.ร้อยละของรายได้ของครัวเรอืนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 

11.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 12.จ านวนโรงเรยีนที่ได้รับการส่งเสริม

ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น  13.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

สร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ 14.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 

ระดับ 15.จ านวนโรงเรยีนในท้องถิ่นที่มกีารน านวัตกรรมการจัดการเรียนรูไ้ปใช้ประโยชน์ 16.นักเรียนในท้องถิ่นที่

มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดีขึ้น) 17.นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม 18.เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย และ 19.ร้อยละของผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่

ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่าในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอ่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก

คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัย  2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  3.ร้อยละของเครือข่าย 

ความร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มี 

การจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์

และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 4.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

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

โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 2 

ตารางที่2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

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

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 22 18 20 

2) สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

11 26 15 26 

3) สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น 5 6 6 6 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมทั้งส้ิน 30 60 45 58 
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ส่วนที่ 3  

สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

3.1 ปรัชญา (Philosophy) 

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 
3.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นหน่วยงานช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

 

3.3  พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศใหม้ีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลยี 

ศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุก

รูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

3.4  ภารกิจหลัก (Key result area) 

 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
 

3.5 เสาหลัก 

1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

3.6 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มเีกียรต ิสง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 
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3.7  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 
 

3.8 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 พัฒนาสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงำนชั้นน ำในระดับอุดมศึกษำไทยที่ให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์เชิง

ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์เชิง

คุณภาพการ

บริการ 

เป้าประสงค์เชิง

ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิง

การพัฒนา

องค์การ 

1.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

 

1.2 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.3 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

1.4 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

1.5 สถาบนัสรา้งสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 

 

3.1สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

 

 

3.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิตมี
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media 
ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.2 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี
ความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย 

2.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิตมี
กระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับท้องถิ่น 
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ 
ศิษย์เก่า และต่างประเทศที่ 21 

2.4 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี
การพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561

(9 เดือน)
ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ประสิทธิผล 1.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

(ด้านการบริหารจดัการ)

คะแนนเฉล่ีย  - 5 4 5 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจดัการองค์กรด้วยระบบ

คุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.2.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 ≥95.00 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 40,000.00 0.00 40,000.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 14.29 ≥30.00 1.2.2.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 135,000.00 0.00 135,000.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการและ

ภาษาต่างประเทศ

1.3 บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลง

1.3.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนา

ร้อยละ  -  -  - ≥80.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

ของกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.4 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีงในการพัฒนาและเกิด

ธรรมาภิบาล

1.4.1 ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จดัการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเช่ือม่ัน  - 4.68 5.00 ≥4.51 1.4.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัยให้มี

ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี 219,140.00 92,300.00 311,440.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.5.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ให้พร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนและภารกิจ

อื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

0.00 490,000.00 490,000.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.5 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี

รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

1.5.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย

ระดับความพงึ

พอใจ

แผนงาน/ กลยุทธ์

งบประมาณ (บาท)

≥4.51

การพัฒนา

องค์การ

1.2 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติ

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

 -  - 4.98

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 
 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561

(9 เดือน)
ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ประสิทธิผล 2.1 เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1.1 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย เครือข่าย 1 1 1 1 2.1.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การ

วิจยั บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

และแผนงาน

งบประมาณ

2.2.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศ เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ  (A) 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

และแผนงาน

งบประมาณ

2.2.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจดักิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย

และท้องถ่ิน

5,000.00 0.00 5,000.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ประสิทธิภาพ 2.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ

ร่วมมือกับท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ 

ศษิย์เก่า และต่างประเทศ

2.3.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ  - 4 5 5 2.3.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการแสวงหา

และสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจดัการเครือข่าย 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

และแผนงาน

งบประมาณ

การพัฒนา

องค์การ

2.4 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการ

บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย

ระดับความส าเร็จ  - 16.67 4 5 2.4.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลในการบริหารจดัการท่ี

เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหาร

จดัการ

0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

และแผนงาน

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

100.00 ≥40

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

2.2 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีความร่วมมือกับ

เครือข่ายและท้องถ่ินท่ีหลากหลาย

2.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงใน

ประเทศท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ  -  -คุณภาพบริการ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561

(9 เดือน)
ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจดั

อันดับมหาวิทยาลัย

ร้อยละ  - 100 25.00 100.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทาง

การจดัอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาติ

โครงการจดัอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)  (A) 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไปและแผนงาน

งบประมาณ

3.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 3.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ  - 93.00 91.74 ≥93 3.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรง

ตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไปและแผนงาน

งบประมาณ

การพัฒนา

องค์การ

3.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ 

Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับความส าเร็จ  -  - 4 5 3.3.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ 

Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไปและแผนงาน

งบประมาณ

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสิทธิผล 3.1สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท)

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1 โครงการที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ งบประมาณ ฝา่ย/กอง 

1. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา - ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มอือาชีพ 40,000.00 ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 135,000.00 ฝา่ยวิชาการและภาษาต่างประเทศ 

4. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน - ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

5. โครงการก ากับองค์การที่ดี 311,440.00 ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

7. โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศนท์ี่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 490,000.00 ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

8. โครงการมีสว่นร่วมของเครือขา่ยและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย - ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

9. โครงการความรว่มมอืกับเครือขา่ยภายในประเทศ (A) - ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

10. โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความรว่มมอืของเครือขา่ยและท้องถิ่น 5,000.00 ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

11.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย - ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

12.โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานขอ้มูลเครือข่ายในการบริหารจัดการ - ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

13. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A) - ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

14.โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก - ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

15.โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ - ฝา่ยบริหารงานทั่วไปและแผนงานงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 98,1440.00  
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5.2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561

(9 เดือน)
ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ประสิทธิผล 1.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

(ด้านการบริหารจดัการ)

คะแนนเฉล่ีย  - 5 4 5 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจดัการองค์กรด้วยระบบ

คุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.2.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 ≥95.00 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 40,000.00 0.00 40,000.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 14.29 ≥30.00 1.2.2.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 135,000.00 0.00 135,000.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการและ

ภาษาต่างประเทศ

1.3 บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลง

1.3.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนา

ร้อยละ  -  -  - ≥80.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม

ของกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.4 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีงในการพัฒนาและเกิด

ธรรมาภิบาล

1.4.1 ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จดัการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเช่ือม่ัน  - 4.68 5.00 ≥4.51 1.4.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัยให้มี

ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี 219,140.00 92,300.00 311,440.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.5.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ให้พร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนและภารกิจ

อื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

0.00 490,000.00 490,000.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ

แผนงานงบประมาณ

1.5 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี

รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

1.5.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย

ระดับความพงึ

พอใจ

แผนงาน/ กลยุทธ์

งบประมาณ (บาท)

≥4.51

การพัฒนา

องค์การ

1.2 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติ

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

 -  - 4.98

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถ่ิน 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561

(9 เดือน)
ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ประสิทธิผล 2.1 เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1.1 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย เครือข่าย 1 1 1 1 2.1.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การ

วิจยั บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

และแผนงาน

งบประมาณ

2.2.1.1 พัฒนาหรือเพิม่ความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศ เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ  (A) 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

และแผนงาน

งบประมาณ

2.2.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจดักิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย

และท้องถ่ิน

5,000.00 0.00 5,000.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ประสิทธิภาพ 2.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ

ร่วมมือกับท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ 

ศษิย์เก่า และต่างประเทศ

2.3.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ  - 4 5 5 2.3.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการแสวงหา

และสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจดัการเครือข่าย 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

และแผนงาน

งบประมาณ

การพัฒนา

องค์การ

2.4 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการ

บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย

ระดับความส าเร็จ  - 16.67 4 5 2.4.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลในการบริหารจดัการท่ี

เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหาร

จดัการ

0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

และแผนงาน

งบประมาณ

งบประมาณ (บาท)

100.00 ≥40

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

2.2 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีความร่วมมือกับ

เครือข่ายและท้องถ่ินท่ีหลากหลาย

2.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงใน

ประเทศท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ  -  -คุณภาพบริการ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561

(9 เดือน)
ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจดั

อันดับมหาวิทยาลัย

ร้อยละ  - 100 25.00 100.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทาง

การจดัอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาติ

โครงการจดัอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)  (A) 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไปและแผนงาน

งบประมาณ

3.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 3.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ  - 93.00 91.74 ≥93 3.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรง

ตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไปและแผนงาน

งบประมาณ

การพัฒนา

องค์การ

3.3 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ 

Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับความส าเร็จ  -  - 4 5 3.3.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ 

Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 0.00 0.00 0.00 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไปและแผนงาน

งบประมาณ

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสิทธิผล 3.1สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท)

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

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

พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิตในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้ความเข้าใจ

ใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

3. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

3.1 สร้างความ เข้ าใจร่วมกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ดและสาระส าคัญ ของแผนยุ ทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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3.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

3.3 ส่งเสริมใหส้าขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

3.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง

ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การ

ประเมินผลงาน 

3.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผา่นสื่อภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชวีิตผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และ

ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ย วข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

3. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4. แผนพัฒนาบุคลากร 

 5. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 6. แผนการจัดการความรู้ 

 7. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

8. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

 9. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 10. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 11. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 12. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 13. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

4.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
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4.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ

มีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน 

และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร

คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วน

ส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

การขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ

ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะต้องวางระบบที่จะวัด

ความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยใหท้ราบถึง

ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

        1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อ เสนอแนะส าหรับน าไป ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา
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อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ

ระดับบุคคล 
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ภาคผนวก  
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  

      จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญมากที่สุ ด

ตามล าดับ โดยให้ผูบ้ริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 7 ท่าน

เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S02 44 02มีการท างานเป็นทีม และมีการปรึกษาหารอืร่วมกันในการท างานเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์รว่มกัน 

S03 36 03บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความช านาญงานสามารถให้ค าปรึกษา

แนะน าในภารกิจที่รับผิดชอบแก่คณะวิชาและหนว่ยงานเป็นอย่างดี 

S04 22 04บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและรักองค์กร 

S05 21 05เป็นศูนย์รวมของภารกิจด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการขับเคลื่อนและถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานต่าง ๆ 

S08 8 08สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิตในทุกมิติ 

    
    

 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W12 56 12บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ 

W22 14 22บุคลากรมวีุฒิและประสบการณไ์ม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

W15 10 15ภาพลักษณ์ของการเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ 

W23 6 23งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาหน่วยงาน 

W17 3 17บุคลากรขาดทักษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O27 48 27มหาวิทยาลัยสนับสนุนและใหง้บประมาณหรอืกองทุนในการพัฒนาพัฒนา

ศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรอย่างเต็มที่ 

O28 15 28มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรเรียนภาษาและอบรม

ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารท าให้บุคลากรมโีอกาสในการ

พัฒนาตนเองมากขึ้น 

O24 4 24เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

O25 3 25ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย 

O30 1 30เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึน้ ส่งผลใหก้ารสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารไปยังภายในและภายนอกหนว่ยงาน หรอื

มหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และขยายขอบเขตได้กว้างขึ้น โดยผ่านทาง 

Website, Facebook, Line เป็นต้น 

 

4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

 

 

ล าดับ คะแนน ประเด็นอุปสรรค 

T38 44 38งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณของ

หนว่ยงานจัดการศกึษา ส่งผลตอ่การด าเนินงานและการพัฒนาหนว่ยงาน 

T34 23 34กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การท างานยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

T37 10 37มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน ตามที่เคยปฏิบัติ

สืบต่อกันมากลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเฉพาะกลุ่มจนยากที่จะแก้ไขโดยเร็ว 

T36 9 36ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจมีผลให้ไม่

สามารถปรับตัวได้ทัน 

T39 5 39ระบบงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
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1 27มหาวทิยาลยัสนับสนุนและใหง้บประมาณหรอืกองทุนในการพฒันาพฒันาศกัยภาพและองคค์วามรูข้องบุคลากรอย่างเตม็ที่48       
2 28มหาวทิยาลยัมนีโยบายส่งเสรมิใหบุ้คลากรเรยีนภาษาและอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารท าใหบุ้คลากรมโีอกาสในการพฒันาตนเองมากขึน้15       
3 24เทคโนโลยทีนัสมยัขึน้เอือ้อ านวยต่อการบรหิารงาน4          

 รวม 71       
รวม % 18.44   

1 12บุคลากรมภีาระงานหลายดา้นหลายหน้าที่56        ชือ่: 1 02มกีารท างานเป็นทมี และมกีารปรกึษาหารอืร่วมกนัในการท างานเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคร์่วมกนั44       
2 22บุคลากรมวีุฒแิละประสบการณ์ไมต่รงกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย14        2 03บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถและความช านาญงานสามารถใหค้ าปรกึษาแนะน าในภารกจิทีร่บัผดิชอบแก่คณะวชิาและหน่วยงานเป็นอย่างดี36       
3 15ภาพลกัษณ์ของการเป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ข ึน้มาใหม่10        3 04บุคลากรมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์รและรกัองคก์ร22       

รวม 89 จ ำนวนผู้ประเมิน= 7          รวม 134
รวม % 23.12     รวม % 34.81    

 1 38งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรมาก-น้อยขึน้อยู่กบังบประมาณของหน่วยงานจดัการศกึษา ส่งผลต่อการด าเนินงานและการพฒันาหน่วยงาน44       
2 34กฎระเบยีบรฐับาลเปลีย่นแปลงบ่อย ท าใหก้ารท างานยุ่งยากซบัซ้อนมากขึน้23       ลั

 3 37มรีะเบยีบปฏบิตัแิละขัน้ตอนการปฏบิตังิานยุ่งยากซบัซ้อน ตามทีเ่คยปฏบิตัสิบืต่อกนัมากลายเป็นวฒันธรรมองคก์รเฉพาะกลุม่จนยากทีจ่ะแกไ้ขโดยเรว็10        
รวม 91
รวม % 23.64   

: WT

: 1.00

30/3/2561 0:00

1.17                   

SO

สสสร.

SO : WT
1.17         : 1.00

           

        

   

    

         

          

           

                

 

 
5. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังแสดงได้

จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 
จากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” 

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (ระดับในการมุง่เน้น 
ระดับ 3 = ปานกลาง) ดังนี้ 

 12 บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ (ระดับ 3) 

 22 บุคลากรมีวุฒแิละประสบการณไ์ม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย (ระดับ 3) 
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สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 
(ระดับในการมุง่เน้น ระดับ 3 = ปานกลาง และ ระดับ 2 = น้อย) ดังนี้ 

 38 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษา 

ส่งผลตอ่การด าเนินงานและการพัฒนาหนว่ยงาน (ระดับ 3) 
 34 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การท างานยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น (ระดับ 2) 
 

จากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้น สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะสามารถปรับไป

อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 

 

 

 

 

 

 

1 27มหาวทิยาลยัสนับสนุนและใหง้บประมาณหรอืกองทุนในการพฒันาพฒันาศกัยภาพและองคค์วามรูข้องบุคลากรอย่างเตม็ที่12.47%

2 28มหาวทิยาลยัมนีโยบายส่งเสรมิใหบุ้คลากรเรยีนภาษาและอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสารท าใหบุ้คลากรมโีอกาสในการพฒันาตนเองมากขึน้3.90%

 3 24เทคโนโลยทีนัสมยัขึน้เอือ้อ านวยต่อการบรหิารงาน1.04%  
 รวม ลั

รวม

1 แกไ้ข-->12บุคลากรมภีาระงานหลายดา้นหลายหน้าที่14.55% สสสร. 1 02มกีารท างานเป็นทมี และมกีารปรกึษาหารอืร่วมกนัในการท างานเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคร์่วมกนั11.43%

2 แกไ้ข-->22บุคลากรมวีุฒแิละประสบการณ์ไมต่รงกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย3.64% 2 03บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถและความช านาญงานสามารถใหค้ าปรกึษาแนะน าในภารกจิทีร่บัผดิชอบแก่คณะวชิาและหน่วยงานเป็นอย่างดี9.35%

3 15ภาพลกัษณ์ของการเป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ข ึน้มาใหม่2.60% 3 04บุคลากรมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์รและรกัองคก์ร5.71%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 7          รวม
รวม รวม

 1 พลกิ-->38งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรมาก-น้อยขึน้อยู่กบังบประมาณของหน่วยงานจดัการศกึษา ส่งผลต่อการด าเนินงานและการพฒันาหน่วยงาน11.43%

2 พลกิ-->34กฎระเบยีบรฐับาลเปลีย่นแปลงบ่อย ท าใหก้ารท างานยุ่งยากซบัซ้อนมากขึน้5.97%  
 3 37มรีะเบยีบปฏบิตัแิละขัน้ตอนการปฏบิตังิานยุ่งยากซบัซ้อน ตามทีเ่คยปฏบิตัสิบืต่อกนัมากลายเป็นวฒันธรรมองคก์รเฉพาะกลุม่จนยากทีจ่ะแกไ้ขโดยเรว็2.60%  

รวม
รวม

SO

18.44

ชือ่:

71                

89
12.21

3.65         
134

91

34.80

14.39

30/3/2561 0:00

: 1.00
: WT
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รายงานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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