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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 

1 รฐับาลมนีโยบายพฒันาคุณภาพคนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั

16       
2 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย

11       

 3 ภาคสงัคมและภาคธุรกจิตอ้งการความรูใ้นระดบัอุดมศกึษามากขึน้

4          
 รวม 36       

รวม % 10.91   

1 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชีย่วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ

30        ชือ่: 1 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีทีช่ดัเจน

53       
2 กระบวนการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม ยงัไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผูน้ า ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 14        2 อาจารย์มคีวามเชีย่วชาญ มคีุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้

36       
3 การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ยงัมน้ีอย

14        3 มหาวทิยาลยัส่งเสรมิ และสนับสนุนความร่วมมอืทางวชิาการกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

16       

รวม 75 จ ำนวนผู้ประเมิน= 6      รวม 162
รวม % 22.73     รวม % 49.09    

 1 รฐับาลขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารการศกึษาของมหาวทิยาลยั

18       
2 แนวโน้มจ านวนประชากรวยัอุดมศกึษาของประเทศไทยลดลง ท าใหอ้ตัราการเกดิลดลงอตัราประชากรในวยัเรยีนลดลง และมอีตัราผูสู้งอายุเพิม่ขึน้12       ลั

 3 สถานการณ์ทางเศรษฐกจิทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีารแปรเปลีย่นอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยัฯ

9          
รวม 57
รวม % 17.27   

: WT

: 1.00
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SO

30/6/2564 0:00

           

        

   

    

         

          

           

                

 
ภาพที่ 1 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในปัจจุบัน 

 จากต าแหน่งยุทธศาสตรใ์นปัจจุบันที่อยู่ต าแหนง่ “ป้องกันตัว” สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรู้

ตลอดชวีิต ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด้นที่เป็นภัยคุกคาม เพื่อให้อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” หรอื 

“เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน SO:WT ไม่น้อยกว่า 3:1 ผูบ้ริหารพิจารณาให้ค่าคะแนนในการลดจุดอ่อน (W) 
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จ านวน 10 ประเด็นหรอืขจัดภัยคุกคาม (T) จ านวน 10 ประเด็น เพื่อปรับต าแหน่งยุทธศาสตรข์องสถาบัน

สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติหลังขจัดจุดอ่อนและพลิก

วิกฤตให้เป็นโอกาส 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างแท้จริง ได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมของสถาบันฯ สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยมีสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นหน่วยงานช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

   พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศใหม้ีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 
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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 มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 

   เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ ทันสมัย  

และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู้ ในหลากหลายรูปแบบ อย่าง

มีระบบหรอืไม่มรีะบบ ทั้งนีส้ามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง  
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   ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 

2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและ 

   สังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 ทั้งนี้สถาบันฯได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ 

มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ 

1.2 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจทิัล มีความสามารถเฉพาะทาง และ

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ 

1.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 

1.8 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)  มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 

และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัด

งบประมาณ รวมถึงมกีารบริหารจัดการดัวยระบบดิจทิัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ 

 2.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลัก คือ 
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 3.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 3.2 เครือขา่ยมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 3.6  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความรว่มมอืกับเครือขา่ยในประเทศและท้องถิ่น                                 

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

และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1 

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

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ในแตล่ะยุทธศาสตร ์ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็น

เอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

5 6 7 6 

ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่ อคุณ ภาพ ชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

1 1 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

4 4 3 3 

รวม 9 11 11 10 

 

 ทั้งนี้สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 

- 2569) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนนิการ ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ เป็น

เอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

5 6 7 6 

ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

ระดับชาติและนานาชาติ เพื่ อคุณ ภาพ ชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

3 4 3 3 

รวม 9 11 10 10 

  

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวนทั้งสิ้น 2,685,100.00 บาท โดยแบ่งเป็นภาคปกติ จ านวน 2,132,100.00 บาท 

ภาคพิ เศษจ านวน 553,000.00 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์             

ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์

 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

 

รวม 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,500,396.00 - 1,500,396.00 

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

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

2.2) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 - - - 

2.3) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 5,000 - 5,000 

  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ก าหนดโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวนทั้งสิน้ 3 โครงการ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการก ากับองค์กรที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 
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แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไป สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงาน

ตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อ

เป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

2. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

3. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

4. แผนพัฒนาบุคลากร 

5. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

6. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

7. แผนการจัดการความรู้ 

8. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

9. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

10. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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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
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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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ส่วนที่ 1  

บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยอมรับจากสังคมและหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็น

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษาช้ันน าของประเทศ กว่า 7 ทศวรรษที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพเพื่อเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติ   ด้วยศักยภาพด้านเครือข่ายที่เข้มแข็งจึงท า

ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษา เพื่อร่วมพัฒนา

ประเทศชาติ ในมติิต่าง ๆ  ได้แก่พันธกิจในการจัดการศกึษา การวิจัยและพัฒนา  การบริการวิชาการ

สู่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน าโดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช    

เกิดวิชัย มีนโยบายและด าริให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาก าลังคนใหม้ีคุณภาพ ความ

เช่ียวชาญด้านการสอน และการวิจัยเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและ

ศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมในการก้าวสู่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558    ตลอดจนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาให้เป็นสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

เรียนรู้ตามอัธยาศัย  อันเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

เหตุผลส าคัญที่ท าให้มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องเร่งขับเคลื่อนงานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบเนื่อง

จากในภาวะปัจจุบัน มีแรงผลักดันที่ส าคัญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการท างาน ตลาดแรงงานตลอดจนโครงสร้างอายุประชากร

เหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อความจ าเป็นที่จะต้องมีการยกระดับทักษะการท างานและการ

ใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งปริมาณข้อมูลข่าวสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลกและสังคมของ

ประเทศมีจ านวนมหาศาลในแต่ละวัน และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี

กระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มีสิน้สุดเมื่อใดเราหยุดบริโภคข้อมูลข่าวสาร หมายถึงการหยุดยั้งอยู่กับ

ที่นั้นคือการหยุดยั้งการเรียนรู้กระบวนการความก้าวหน้าทั้งสิ้นดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างสังคม

ฐานความรู้ด้วยการส่งเสริม “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”   เพราะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่

เกิดแบบผสมผสานขึ้นระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

หรือการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อื่น ๆตลอดชีวิต   ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์เพื่อด ารงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคม

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าทันและเหมาะสม  หรืออีกนัยหนึ่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Lifelong 

Learning) หมายถึง  การรับรู้ความรู้ ทักษะและเจตคติ ตั้งแต่เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบันใดๆ   
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โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ 

ทั้งนีเ้ป็นการเรียนรูท้ี่สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเองนั่นเอง 

ดังนัน้ ตามมตสิภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในคราวประชุมวาระพิเศษครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 

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

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนโดยร่วมมือ

กับหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ

นานาชาต ิ

3. เพื่อให้บริการและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี 

ศลิปวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม ให้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศกึษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาตนเอง โดยการศึกษา 

อบรมทั้งในรายวิชา หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรรูปแบบปกติและหลักสูตร

รูปแบบพิเศษ และให้สามารถสะสมหนว่ยกิตเพื่อการศกึษาในระดับที่สูงขึ้นหรอืเพื่อประกอบวิชาชีพ 

5. เพื่อด าเนินกิจการร่วมทุน รับการสนับสนุน และร่วมบริหารจัดการความรู้ตามอัธยาศัย

ร่วมกับหนว่ยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและแผนงำน  
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ  
 

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 งำนพัฒนำระบบ 
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1.4.1 ข้อมูลบุคลากร 

  ตารางที่ 4 ข้อมูลบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

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 

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

            

            

            

รวมทั้งสิ้น 4 3  7 4 4  8 3 5  8 

 

 



6 
 

 

 

1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. 2565-2569) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- เสนออธกิารบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปสู่การปฏิบัติ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

สิงหาคม 

2564 

สิงหาคม 

2564 

กรกฎาคม 

2564 

กรกฎาคม 

2564 

กรกฎาคม 

2564 

กรกฎาคม 

2564 

กันยายน

2564 

ตุลาคม2564– 

กันยายน 

2565 

ไตรมาส ที่ 

1-4 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหเ์ชิงยทุธศาสตร ์

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 

2.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต  โดยใช้หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่ อน าผลการวิ เคราะห์ ไป ใช้ ในการระบุ จุดแข็ ง (Strengths) และจุดอ่อน  (Weaknesses)  

ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตาม

หลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะหส์ภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   

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

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   
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o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ 

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ   
 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ   

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายใน

หน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

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

1) มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน                                                                                       

2) มีการท างานเป็นทีม และมีการปรึกษาหารอืร่วมกันในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รว่มกัน 

3) บุคลากรมีความรู้ความสามารถและความช านาญงานสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าในภารกิจที่

รับผิดชอบแก่คณะวชิาและหนว่ยงานเป็นอย่างดี 

4) บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและรักองค์กร 

5) เป็นศูนย์รวมของภารกิจด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการ

ขับเคลื่อนและถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานต่าง ๆ 

6) บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

7) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของสถาบัน

สร้างสรรคฯ์และมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

 8) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในทุกมิติ 

10) มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยต่อการใชง้าน ลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 

11) มีคณะกรรมการอ านวยการที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาองค์การ 

12) บุคลากรมีความสามัคคี ทุ่มเท และมีคุณภาพ 

 2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ( 3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1) บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ 

 2) บุคลากรขาดทักษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เชน่ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

 3) งบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหน่วยงาน 

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

1) เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอือ้อ านวยต่อการบริหารงาน 

2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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3) โครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ท าให้มีโอกาสในการบริการสู่สังคมภายนอก และ

สร้างเสริมประสบการณใ์นการท างานมากขึ้น 

4) มหาวิทยาลัยสนับสนุนและใหง้บประมาณหรือกองทุนในการพัฒนาพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้

ของบุคลากรอย่างเต็มที่ 

5) มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรเรียนภาษาและอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะ

การสื่อสารท าให้บุคลากรมโีอกาสในการพัฒนาตนเองมากขึ้น 

7) รัฐบาลก าหนดให้มีคู่มือประชาชน ท าให้ส านักงานอธิการบดีมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจน 

7) เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยัง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และขยายขอบเขตได้กว้างขึ้น โดย

ผา่นทาง 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) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1) กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การท างานยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 

 2) ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมี

ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น 

 3) มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยากซับซ้อน ตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมากลายเป็น

วัฒนธรรมองค์กรเฉพาะกลุ่มจนยากที่จะแก้ไขโดยเร็ว 

 4) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาก-น้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษา ส่งผล

ต่อการด าเนินงานและการพัฒนาหนว่ยงาน 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ   

       การวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมช่วยในการจัดท ายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ด าเนินการหลังจากที่ได้มีการก าหนดประเด็นปัจจัย และผู้บริหารของสถาบันฯ ได้การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็น

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน(W) โอกาส (O) และภัยคุกคาม (T) ของสถาบันฯ และได้ให้บุคลากรทั้งหมดของสถาบันฯ 

พิจารณาจัดอันดับประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบมากที่สุด 10 อันดับโดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแตล่ะดา้น 
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2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันฯในปัจจุบัน  

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

ปรากฏว่า ต าแหน่งยุทธศาสตร์ปัจจุบัน อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” และมีค่า SO : WT = 1.36 : 1.00 ดัง

ตารางภาพที่ 1 

1 รฐับาลมนีโยบายพฒันาคุณภาพคนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั

16       
2 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย

11       

 3 ภาคสงัคมและภาคธุรกจิตอ้งการความรูใ้นระดบัอุดมศกึษามากขึน้

4          
 รวม 36       

รวม % 10.91   

1 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชีย่วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ

30        ชือ่: 1 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีทีช่ดัเจน

53       
2 กระบวนการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม ยงัไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผูน้ า ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 14        2 อาจารย์มคีวามเชีย่วชาญ มคีุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้

36       
3 การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ยงัมน้ีอย

14        3 มหาวทิยาลยัส่งเสรมิ และสนับสนุนความร่วมมอืทางวชิาการกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

16       

รวม 75 จ ำนวนผู้ประเมิน= 6      รวม 162
รวม % 22.73     รวม % 49.09    

 1 รฐับาลขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารการศกึษาของมหาวทิยาลยั

18       
2 แนวโน้มจ านวนประชากรวยัอุดมศกึษาของประเทศไทยลดลง ท าใหอ้ตัราการเกดิลดลงอตัราประชากรในวยัเรยีนลดลง และมอีตัราผูสู้งอายุเพิม่ขึน้12       ลั

 3 สถานการณ์ทางเศรษฐกจิทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีารแปรเปลีย่นอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยัฯ

9          
รวม 57
รวม % 17.27   

: WT

: 1.00

สสสร.

SO : WT
1.36         : 1.00

1.36                   

SO

30/6/2564 0:00

           

        

   

    

         

          

           

                

 
ภาพที่ 1 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในปัจจุบัน 

 2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 จากต าแหน่งยุทธศาสตรใ์นปัจจุบันที่อยู่ต าแหนง่ “ป้องกันตัว” สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ประเด็นที่เป็นจุดออ่นและประเด้นที่เป็นภัยคุกคาม เพื่อใหอ้ยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 

หรอื “เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน SO:WT ไม่น้อยกว่า 3:1 ผูบ้ริหารพิจารณาให้ค่าคะแนนในการลด

จุดอ่อน (W) จ านวน 10 ประเด็นหรอืขจัดภัยคุกคาม (T) จ านวน 10 ประเด็น เพื่อปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติหลังขจัดจุดอ่อนและ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 

2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่ เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
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พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่ เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการ

วิจัยทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม  

ของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้ 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม  

เสาหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 



13 
 

 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศกึษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวั ง  หมายถึ ง เป็ นมหาวิทยาลั ยที่ เน้นภาพลักษณ์  ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้

ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ เป็นประจ าวัน กล่าวคือ 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มี

การท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญา  

น าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรน์ี้ 
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นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชวีิตประจ าวันได้ 

 

 

 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมี เครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผูท้ี่มีความรูล้ึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์

ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
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3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแตร่ะดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขดีความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์  

15 ปี เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดดังนี ้

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 SSRU “SWITCH” 
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ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

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

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 8 33 29 33 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอยา่งย่ังยืน 

9 22 17 19 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 9 8 8 

รวมทั้งส้ิน 24 64 54 60 
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ส่วนที่ 3 

สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565-2569) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นหน่วยงานช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางด้านวิชาการด้านภาษาต่างประเทศและ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศใหม้ีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรูท้างวิชาการ วชิาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู ้ เทคโนโลยี 

ศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.  สร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุก

รูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

3.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
 

3.4 เสาหลัก 

1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

3.5 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มเีกียรต ิสง่างาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 
 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรคก์ารเรียนรู ้มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

 สร้างสรรค์การเรียนรู้  หมายถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบหรือไม่มีระบบ 

โดยตั้งใจหรอืโดยบังเอิญก็ได้  ทั้งนี้สามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง 
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 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บุคลากรและบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มี

ทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

 คุณธรรม หมายถึง มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง มีจิตใจที่นอบน้อม และมีจิตสาธารณะ 
 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิติ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมิติ 

ทันสมัย  และตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมบริการวิชาการ หมายถึง การให้บริการส่งเสริมวิชาการความรู ้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 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและ 

   สังคมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงำนชั้นน ำในระดับอุดมศึกษำไทยที่ให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พันธกจิ (Mission) 

1.  สร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืกับหนว่ยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการอบรมดา้นภาษาต่างประเทศให้มคีวามพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาตา่งประเทศท้ังนักศกึษา บุคลากรและบุคคลท่ัวไป                                

3.  พัฒนาให้บริการ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชพี นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลย ีศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.  สรา้งสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ การศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกรูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น

เอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

  

เป้าประสงค์เชิง

ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์เชิง

ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิง

การพัฒนา

องค์การ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อคุณภาพชวีิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 
1.5 บุคลำกรมีคุณภำพสูง ทั้งควำมรู้ ทักษะและทัศนคติในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
1.6 สถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)  ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ : ITA 
1.7 บุคลำกรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยตำมทิศทำงที่ก ำหนดไว้ 
1.8 สถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)  มีกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกที่รองรับกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจได้อย่ำงครบถ้วนและเกิดควำมประหยัดงบประมำณ รวมถึงมีกำรบริหำร
จัดกำรดัวยระบบดิจิทัล 

1.13 มหำวิทยำลัยมีกำรใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่ำง ๆ ของ Social Media ที่
ทันสมัยในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ 

3.2 เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหำวิทยำลัย 
3.6  มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมควำมร่วมมือกับเครือข่ำยใน
ประเทศและท้องถิ่น   วิชำชีพ ผู้ประกอบกำร ศิษย์เก่ำ และต่ำงประเทศ 

 

1.2 สถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มีกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี
ทักษะที่จ ำเป็นในรูปแบบมหำวิทยำลัยดิจิทัล มีควำมสำมำรถเฉพำะทำง 
และเป็นที่ยอมรับในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

 

2.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (สสสร.) สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 
สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
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ส่วนท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565-2569) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1.2 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.) มีการส่งเสริมและ

สนับสนุนใหน้ักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑติที่

พึงประสงค์ มีทักษะที่จ าเป็นในรูปแบบ

มหาวทิยาลัยดิจทิัล มีความสามารถเฉพาะ

ทาง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

1.2.5 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป ร้อยละ 25.00 27.00 29.00 31.00 33.00 1.2.5.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น คน 10 15 15 20 20 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุนวชิาการเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 72.00 74.00 75.00 76.00 77.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)
1.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.)  ผ่านเกณฑก์าร

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA คะแนน 91.50 91.60 91.70 91.80 91.90 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการด าเนินการตามเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมสี่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยตามทศิทางที่

ก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย ร้อยละ ≥90.00 100 100 100 100 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัย

ใหม้ีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การที่ดี ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย

คร้ัง/ปี ≥90.00 100 100 100 100 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหพ้ร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอืน่ๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอ านวยความสะดวก

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)
1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา ร้อยละ 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 1.8.2.1 ส่งเสริมใหห้น่วยงานด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อใหม้ี

งบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้ความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.8 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.)  มีการบริหาร

จัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจ

ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัด

งบประมาณ รวมถึงมีการบริหารจัดการดวัย

ระบบดจิิทัล

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูลเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยทุธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

2.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) สามารถบริหารจัดการทรัพยส์นิ สนิทรัพย ์

และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวชิาการ เป็นที่ปรึกษา (11) ล้านบาท       500,000.00    500,000.00        500,000.00       500,000.00       500,000.00 2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

 (สสสร.)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

3.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (สสสร.) เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ 80 80 80 80 80 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

3.2 เครือข่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย ร้อยละ 90.00 92.00 94.00 96.00 100.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครือข่ายและทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑติ 

การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและทอ้งถิ่นในการพัฒนามหาวทิยาลัย ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยทุธ์

3.6  มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและทอ้งถิ่น

ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและทอ้งถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและทอ้งถิ่น
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.1 โครงการที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ งบประมาณ ฝา่ย/กอง 

โครงการพัฒนาความรู ้ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศกึษา 4,500,000 สสสร. 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร - สสสร. 

รวมทั้งสิน้ 4,500,000  
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5.2 โครงการที่สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ปี 2565

1.2 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.) มีการส่งเสริมและ

สนับสนุนใหน้ักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑติที่

พึงประสงค์ มีทักษะที่จ าเป็นในรูปแบบ

มหาวทิยาลัยดิจทิัล มีความสามารถเฉพาะ

ทาง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

1.2.5 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป ร้อยละ 25.00 1.2.5.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น คน 10 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุนวชิาการเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

1.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.)  ผ่านเกณฑก์าร

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA คะแนน 91.50 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการด าเนินการตามเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมสี่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยตามทศิทางที่

ก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย ร้อยละ ≥90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัย

ใหม้ีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การที่ดี                               132,940.00                 417,800.00 ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย

คร้ัง/ปี ≥90.00 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหพ้ร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอืน่ๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอ านวยความสะดวก

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา ร้อยละ 10.00 1.8.2.1 ส่งเสริมใหห้น่วยงานด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อใหม้ี

งบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน                  115,100.00

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้ความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.8 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (สสสร.)  มีการบริหาร

จัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจ

ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัด

งบประมาณ รวมถึงมีการบริหารจัดการดวัย

ผู้อ านวยสถาบันสร้าง

สร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล
ค่าเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

2.6 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.) สามารถบริหารจัดการทรัพยส์นิ สนิทรัพย ์

และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวชิาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า  

(14)

ล้านบาท      500,000.00 2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา                               -   ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

 (สสสร.)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพนัธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
เป้าปร2:13ะสงค์

ปี 2565 (บาท)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ

3.2 เครือข่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย ร้อยละ 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครือข่ายและทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑติ 

การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและทอ้งถิ่นในการพัฒนามหาวทิยาลัย                  5,000.00 ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100.00 ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผู้อ านวยสถาบันสร้างสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(สสสร.)

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและทอ้งถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและทอ้งถิ่น

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล
ค่าเป้าหมาย

3.1 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวติ (สสสร.) เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

3.6  มหาวทิยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและทอ้งถิ่น

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ร้อยละ 80

แผนงาน/ กลยทุธ์
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความ

ร่วมมอืในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

มีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรูต้ลอดชวีิตในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดเป็นเครื่องมอื 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้ความ

เข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ ย วกั บแนวคิดและสาระส าคัญ ของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
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1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผ่านสื่อภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า 

และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์

การพัฒนา อาทิเช่น 

  (1) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

  (2) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(4) แผนพัฒนาบุคลากร 

(5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(6) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(7) แผนการจัดการความรู้ 

(8) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(9) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(10)แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ

สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน 

แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด
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ขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึง

ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผูบ้ริหารระดับสูงและผูบ้ริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน

มาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ

ข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะต้องวางระบบที่จะวัด

ความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบ

ถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลาย

ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

        1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์  

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ 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 าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สูร่ะดับหน่วยงานและ

ระดับบุคคล 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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๓. ก ากับ ดูแล ติดตาม ให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนนิงาน ให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

๑. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๖๖๙)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กวิน     วงศ์ลดี ี   ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวณัฏฐณิชา  วทิยาถาวร  กรรมการ 

๓.  นางสาวจินตนา  ด ารงสันติธรรม     กรรมการ 

๔.  นางบุญทิน    ทองยศ   กรรมการ 

๕.  นางสาวณัฏฐิญา  นุชนาง   กรรมการ 

๖.  นางสาวปวติรา    อรรถกิจการคา้  กรรมการ 

 ๗. วา่ที่ ร.ต. หญิง หนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์   กรรมการ 

 ๘.  นางสาวสุภาพร  สารัตน ์   กรรมการ 

 ๙.  นางสาวกัลยากร  ทองมาก   กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวนิ     วงศ์ลดี ี   ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวณัฏฐณิชา  วทิยาถาวร  กรรมการ 

๓.  นางสาวจินตนา  ด ารงสันติธรรม     กรรมการ 

๔.  นางสาวณัฏฐิญา  นุชนาง   กรรมการ 

๕.  นางสาวปวติรา    อรรถกิจการคา้  กรรมการ 

๖.  วา่ที่ ร.ต. หญิง หนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์   กรรมการ 

๗.  นางสาวสุภาพร  สารัตน ์   กรรมการ 

๘. นางสาวกัลยากร  ทองมาก   กรรมการ 

๙.  นางบุญทิน    ทองยศ     กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวนิ     วงศ์ลดี ี   ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวณัฏฐณิชา  วทิยาถาวร  กรรมการ 

๓.  นางสาวณัฏฐิญา  นุชนาง   กรรมการ 

๔.  นางบุญทิน    ทองยศ     กรรมการ 

๕.  นางสาวปวติรา    อรรถกิจการคา้  กรรมการ 

๖.  วา่ที่ ร.ต. หญิง หนึ่งฤทัย สนั่นรัมย์   กรรมการ 

๗.  นางสาวสุภาพร  สารัตน ์   กรรมการ 

๘. นางสาวกัลยากร  ทองมาก   กรรมการ 

๙.  นางสาวจินตนา  ด ารงสันติธรรม     กรรมการและเลขานุการ 
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  

      จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น มาให้น้ าหนักความส าคัญมากที่สุด

ตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 7 

ท่านเป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ปรากฏดังนี้ 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S01 10.00% มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

S02 6.67% อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

S08 4.85%  มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหนว่ยงาน

ภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

S15 3.64% มหาวิทยาลัยฯ มีความมุง่มั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ

และมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรม 

S12 3.03% ผูบ้ริหารและทีมผู้บริหารมวีิสัยทัศนท์้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

    
    

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W03 9.09% บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

W01 4.24% การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

 

W05 4.24% กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษา

มีทักษะภาวะผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W09 1.52% มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่

ละระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ท าใหใ้ช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 

W06 0.61% การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผูเ้รียนมเีป็น

จ านวนมากเกินไปส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
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3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี ้

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O04 4.85% รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

O02 3.33% ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

O01 2.12% เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

O03 1.21% ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศึกษามากขึ้น 

O11 0.61% มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและ

ความตอ้งการของชุมชนในพืน้ที่รับผดิชอบ จงึเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้น า

ศาสตร์หรอืองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

 

4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค 

มีล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ คะแนน ประเด็นอุปสรรค 

T03 5.45% กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

T02 3.64% รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศกึษา

ของมหาวิทยาลัย 

T06 2.73% แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการ

เกิดลดลงอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T01 1.82% งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

T05 0.91% สถานการณท์างเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีาร

แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 
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5. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดย
ใช้โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังภาพข้างล่างนี้ 

1 รฐับาลมนีโยบายพฒันาคุณภาพคนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั

16       
2 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย

11       

 3 ภาคสงัคมและภาคธุรกจิตอ้งการความรูใ้นระดบัอุดมศกึษามากขึน้

4          
 รวม 36       

รวม % 10.91   

1 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชีย่วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ

30        ชือ่: 1 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีทีช่ดัเจน

53       
2 กระบวนการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม ยงัไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผูน้ า ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 14        2 อาจารย์มคีวามเชีย่วชาญ มคีุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้

36       
3 การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ยงัมน้ีอย

14        3 มหาวทิยาลยัส่งเสรมิ และสนับสนุนความร่วมมอืทางวชิาการกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

16       

รวม 75 จ ำนวนผู้ประเมิน= 6      รวม 162
รวม % 22.73     รวม % 49.09    

 1 รฐับาลขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารการศกึษาของมหาวทิยาลยั

18       
2 แนวโน้มจ านวนประชากรวยัอุดมศกึษาของประเทศไทยลดลง ท าใหอ้ตัราการเกดิลดลงอตัราประชากรในวยัเรยีนลดลง และมอีตัราผูสู้งอายุเพิม่ขึน้12       ลั

 3 สถานการณ์ทางเศรษฐกจิทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีารแปรเปลีย่นอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยัฯ

9          
รวม 57
รวม % 17.27   

: WT

: 1.00

สสสร.

SO : WT
1.36         : 1.00

1.36                   

SO

30/6/2564 0:00

           

        

   

    

         

          

           

                

 
ภาพที่ 1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในปัจจุบัน 
 จากต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันที่อยู่ต าแหน่ง “ป้องกันตัว” สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด้นที่เป็นภัยคุกคาม เพ่ือให้อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” หรือ 
“เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน SO:WT ไม่น้อยกว่า 3:1 ผู้บริหารพิจารณาให้ค่าคะแนนในการลดจุดอ่อน (W) 
จ านวน 10 ประเด็นหรือขจัดภัยคุกคาม (T) จ านวน 10 ประเด็น เพ่ือปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพที่ 2 

1 รฐับาลมนีโยบายพฒันาคุณภาพคนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั

4.85%

2 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ีห่ลากหลาย

3.33%

 3 ภาคสงัคมและภาคธุรกจิตอ้งการความรูใ้นระดบัอุดมศกึษามากขึน้

1.21%  
 รวม  

รวม

1 แกไ้ข-->บุคลากรบางสาขาไมเ่ชีย่วชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาองักฤษ

9.09% สสสร. 1 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีทีช่ดัเจน

16.06%

2 กระบวนการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรม ยงัไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผูน้ า ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 4.24% 2 อาจารย์มคีวามเชีย่วชาญ มคีุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวชิาการเพิม่มากขึน้

10.91%

3 การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ยงัมน้ีอย

4.24% 3 มหาวทิยาลยัส่งเสรมิ และสนับสนุนความร่วมมอืทางวชิาการกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

4.85%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 6      รวม
รวม รวม

 1 พลกิ-->รฐับาลขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบรหิารการศกึษาของมหาวทิยาลยั

5.45%

2 แนวโน้มจ านวนประชากรวยัอุดมศกึษาของประเทศไทยลดลง ท าใหอ้ตัราการเกดิลดลงอตัราประชากรในวยัเรยีนลดลง และมอีตัราผูสู้งอายุเพิม่ขึน้3.64% ลั
 3 สถานการณ์ทางเศรษฐกจิทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีารแปรเปลีย่นอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยัฯ

2.73%  

รวม
รวม

162

57

49.09

11.82

30/6/2564 0:00

: 1.00
: WTSO

10.91

ชือ่:

36            

75
13.64

3.32         

           

        

   

    

         

          

           

                

 
ภาพที่ 2 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องสถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติหลังขจัดจุดอ่อนและ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
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รายงานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ 
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