
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
และแนวทางสู่ความส าเร็จขององค์กร

1

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา่ยแผนงานและประกนัคุณภาพ
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แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี1
การขับเคลื่อนและติดตามแผนยุทธศาสตร์2

การบริหารงบประมาณ3
การประกันคุณภาพ4

แนวทางสู่ความส าเร็จขององค์กร5

หัวข้อการน าเสนอ



แผนยุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบัติการประจ าปี



พฒันาศกัยภาพคน

ส่งเสริมระบบนิเวศวิจยัอุดมศึกษา

จดัระบบอุดมศึกษาใหม่

1

2

3

แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564- 2570

ยุทธศาสตร์เพ่ือพฒันาการอุดมศึกษา



ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บท
ด้านที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกัน

ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตรก์ระทรวง 
พัฒนาศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์กระทรวง
จัดระบบอุดมศึกษาใหม่

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ

แผนแม่บท
ด้านที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง

ชีวิต

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท กระทรวง และมหาวิทยาลัย

แผนแม่บท
ด้านที่ 15 พลังทางสังคม

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

3

2

1



การเกิดความสมดุลในการท างาน



7



อย่าท าตัวเหมือนตรายาง



SSRU

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดับโลก

มหาวิทยาลัยท่ียึดมัน่ในความซื่อสตัยใ์นเชิงการบริหารงานและวชิาการ

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลือ่นด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถ ตามความถนัดของ
แต่ละบุคคล

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยนื ที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่

S  : Sustainability

W  : World-Class

I  : Integrity

T  : Technology

C  : Capacity and Capability

H  : Happy Workplace



“ยืดหยุ่น ไม่หย่อนยาน = ความส าเร็จ”



ยุทธศาสตร์
จ านวน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 20 17 20

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 8 14 13 13

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ

6 7 8 8

รวมทั้งสิ้น 23 41 38 41



แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย
แผนงาน/ 
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

ผู้ก ากับดูแล
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปี 2564 (บาท) 

1.1 มหาวทิยาลัยเอตทัคคะที่มี
ความยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาตแิละ
นานาชาติ

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ

(1)

ร้อยละ ≥0.45 1.1.1.1 สนับสนุนให้
นักศึกษาสง่ผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์เข้า
ประกวดในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงาน
นักศึกษาสูก่ารประกวด
ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

(A)1

รองอธกิารบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ส านักงาน
อธกิารบดี
(กองพัฒนา
นักศึกษา)

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม และมีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ
บัณฑิต ปรญิญาตรี โท เอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ

(2)

ระดับคะแนน ≥4.60 1.2.1.1 สง่เสรมิการบูร
ณาการการสอนด้วย
นวัตกรรม
ร่วมสมัยอย่างมี
ประสทิธภิาพในการ
สรา้งทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21

โครงการจัดการเรียน
การสอนสวนสุนันทา 
4.0 (SSRU 4.0)

รองอธกิารบดี
ฝ่ายวิชาการ

ส านักงาน
อธกิารบดี
(กองบริการ
การศึกษา)

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรี
ที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

(3)

ร้อยละ ≥91.65 1.2.3.1 สง่เสรมิและ
สนับสนุนให้หลักสูตร
ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์
ผสมผสาน (SSRU 

NEXT)

โครงการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์
ผสมผสาน (SSRU NEXT)
(A)2

รองอธกิารบดี
ฝ่ายวิชาการ

ส านักงาน
อธกิารบดี
(กองบริการ
การศึกษา)



 รับผดิชอบและใส่ใจในงานที่ปฏบิัติ

 พร้อมปรับเปลี่ยนวธิกีารท างาน

 ร่วมมอืให้ข้อมูล

 ความยดืหยุ่นในการปฏบิัตงิานยังไม่คล่องตัว

 ข่าวสารยังไม่ทั่วถงึ
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“ทุกสิ่งจะอยู่ร่วมกันได้นั้นอาศัยกฎของความสมดุล”



การขับเคลื่อน
และติดตามแผนยุทธศาสตร์



ข้อดี

ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญ และร่วมมือต่อ
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา



การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ



ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับบุคคล

ระดับหน่วยงาน

การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ

1
2
3



20 ตัวชี้วัดพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน1

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างย่ังยืน

2 14 ตัวชี้วัด

สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง  
ระดับนานาชาติ

3 7 ตัวชี้วัด

41 ตัวชี้วัด
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บทบาทและหน้าที่การขับเคลื่อนตัวชี้วัด

 ถ่ายทอดนโยบาย 
เป้าหมาย สู่การปฏิบัติ
 ก ากับ ติดตาม

 ผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรรค์/
นวัตกรรม

 สอน Online 
 บริการวิชาการ
 หารายได้
 ต าแหน่งทางวชิาการ

 เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
 สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
 ให้บริการด้วยใจ
 สนับสนุนอาจารย์ผู้สอน



ไม่เข้าใจ

ปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย

รายงานใคร

ท าแล้วได้อะไรท าไมต้องท า

ท าอย่างไร

K P 
I

ติดตามเมื่อไร



“อย่าท าตัวเป็นน้ าเต็มแก้ว”



การมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมาย

การร่วมมือในการผลักดันตัวชี้วัด

1

3

ปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย

ผู้บริหารควรขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม4

การท าความเข้าใจเกี่ยวกับวธิีการวดั2



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

บูรณาการการท างาน
ให้มากขึ้น



“มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทราย
ถึงจะเยอะมากแต่ทรายก็เล็กแค่นิดเดียว”
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“น้ิวทั้ง 5 น้ิวยาวไม่เท่ากัน
เปรียบเสมือนคนแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน

ภาระกิจต่างกันแต่พอเอามารวมกันคือเป้าหมายเดียวกัน”



การบริหารงบประมาณ



ความร่วมมือน าไปสู่ความส าเร็จ

28

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ตามเป้าหมาย 96 บรรลุ  99



การบริหารงบประมาณ

29

วางแผน ด าเนินการตามแผน รายงานผล

มองดูสถานะการณ์
ปัจจุบัน

ทบทวนแผนงาน
โครงการ/งบประมาณ

ปรับปรุง
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งบด าเนินงาน 

ค่าวัสดุส านักงาน

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

โอนเปลีย่นแปลง
งบประมาณ

โครงการไหว้

ครูเหมือนกัน

โครงการไหว้ครูสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

โครงการไหว้ครูสาขาวชิาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

โครงการไหว้ครูสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

โครงการไหว้ครู
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การบริหารงบประมาณ

สร้างการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ โปร่งใสตรวจสอบได้



“ขอนไม้กับทองค า”



“การท างานจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
เพ่ือเกิดทักษะและน าไปสู่งานที่มีคุณค่า”



การประกันคุณภาพ



ข้อดีของหน่วยงานที่ด าเนินการท าประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

1
• ความร่วมมือในการด าเนินการ

2
• มีพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพดีขึ้น



ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ 
(เงื่อนไข ขั้นตอน)

ระบบและกลไก
ตัวขับเคล่ือน

(คน แผน งบประมาณ
อุปกรณ์สนับสนุน)

1. วางแผน
(Planning)

2. ลงมือท า
(Doing)

4. ทบทวน
(Acting)

3. ตรวจติดตาม
(Checking)

1. การควบคุม
(Quality Control)

2. การตรวจติดตาม
(Quality Audit)

3. การประเมิน
(Quality Assessment)



ระบบและกลไกการท างาน

https://www.rolex.com/th/watches/rolex-watchmaking/movements.html

“นาฬิกาท างานด้วยกลไกต่างๆ สอดประสานกัน
จึงสามารถท่ีจะเดินและบอกเวลาได”้

videoplayback.mp4
Rolex Bienne - The Movement.mp4
Rolex Bienne - The Movement.mp4


ผังแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมนิคุณภาพภายนอก

แผนพัฒนาคุณภาพ

รัฐมนตรวี่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ส านัก

งบประมาณ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

การประเมิน โดย 
หน่วยงานภายนอกที่

กระทรวงการ
อุดมศกึษาฯ ให้การ

รับรอง

รายงานประจ าปี/SAR

ต้นสังกัด/
สถานศึกษา

รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ

ก าหนดนโยบาย/
งบประมาณ

การประเมินตนเอง
ของมหาวิทยาลัย 

(ทุกปี)

การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย



1 2

34



ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ปีการศึกษา 2563

ระดับหลักสูตร

(จำ  นวน 115 

หลักสูตร)

ใช้ระบบประกัน
คุณภาพ สกอ.

เกณฑ  ประเมิน
6 องค ประกอบ 
14 ตัวบ่งชี้

ระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย

ใช้ระบบประกันคุณภาพ
ท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนา

ขึ้นเอง

เกณฑ  ประเมิน

5 องค ประกอบ 
11 ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ : หลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑ ิต 

ใช้เกณฑ  ของสภาการพยาบาล และได้รับการรับรอง 3 ปีการศึกษา (2562-2564)





ผลของ
การจัดการความรู้

องค์กร 

พัฒนาองค์การ

พัฒนากระบวนการท างาน

พัฒนาคน

บรรลุเป้าหมาย
- วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
- รายได้ ค่าใช้จ่าย

ให้เกิดประสิทธิภาพ
- ความผิดพลาดลดลง (เวลา คุณภาพ ต้นทุน)
- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ให้เกิดนวัตกรรม
- การน าแนวความคิดใหม่มาใช้จริง

ให้เกิดประสิทธิผล
- บรรลุตัวช้ีวัด
- เพิ่มผลก าไรให้องค์การ (ผลงานเทียบกับวัตถุประสงค์)

ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้

มีความคล่องตัวในการท างาน

ให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน



“หลักวงจรของเดมม่ิง คือ PDCA
แต่คติของผมคือ คิด ท า เร็ว”







แนวทางสูค่วามส าเร็จ
ขององค์กร



ปัจจัยสู่ความส าเร็จ

 มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

 สื่อสารให้กับทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง

 สอดประสานความร่วมมือ

 สร้างการมีส่วนร่วม

 สร้างความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวในการปฏิบัตงิาน



“คนไหนโง่ท่ีสุด”



“คนท างานเพื่อสังคม 
คุณจะไม่เคยหล่อดูดีในสายตาของทุกๆ คน”



“การท างานไม่เหมือนกัน
แต่ให้ทุกคนท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด”

1

3

2



“นาฬิกาท างานด้วยกลไกต่างๆ สอดประสานกัน
จึงสามารถท่ีจะเดินและบอกเวลาได้”
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ช่องทางการติดต่อ 

รศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ  

Facebook
รศ.ดร.วิทยา เมฆข า

Website
www.elfit.ssru.ac.th/witthaya_me



“7 อุปนิสัย ผู้น าแห่งอนาคต (Future Leadership)”



อย่าท างานใหญ่เกินกว่าตัว



“การประมาณตนกับความเหมาะสม”







- แต่งตั้งคณะกรรมการ KM
- ก าหนดกรอบองค์ความรู้
- จัดท าแผน KM

- แต่งตั้งคณะกรรมการ KM
- ก าหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- จัดท าแผน KM

- ก าหนดแนวทางผลักดันการด าเนินงาน
- สรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
- จัดงาน KM " Share and Learn"

- ปรับปรุงการด าเนินงาน
- ร่วมงาน KM " Share and Learn"

- เสริมสร้างความรู้ด้าน KM
- ด าเนินการตามแผน
- เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM

- เสริมสร้างความรู้ด้าน KM
- ด าเนินการตามแผน

- ติดตามผลการด าเนินงานทุกไตรมาส
- รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร

- ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กองนโยบายและแผนทุกไตรมาส

การจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

P C

D

D A

P C A

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์
: ค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย 50 องค์ความรู้

ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 2 องค์ความรู้
ระดับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 1 องค์ความรู้




