
 

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
 

 SSAP 1    
การเป็นแหล่งความเปน็เลิศในการผลิตก าลัง
หลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
(learning Innovation) 

เป้าประสงค์ที่   
 1. เป็นแหล่งผลิตก าลงัหลักของประเทศเพื่อรองรับการศึกษาทุก

ช่วงวัย 
 2. เป็นแหล่งความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
 3. คณาจารย์มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน 
 4. สร้างและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่น าไปสู่ Thailan4.0 
 5. ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม  
 

  SSAP 2  
การก าหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) 
ทางการวิจัย ซึง่ครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่
มีความจ าเปน็ อันมีผลกระทบทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

เป้าประสงค์ที่   
 1. สร้างงานวิจยัที่คุณภาพสูงเป็นทีย่อมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็น

มหาวิทยาลยัชัน้น าในภูมิภาคอาเซียน และเปน็ที่พึง่พิงของ
สังคม 

 2. สนับสนนุบุคลากรให้ผลติผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
 3. ผลิตผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

คุณค่าทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

  SSAP 3  
การพัฒนางานบริการวชิาการเพื่อร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน          
(1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลยั) และการสืบสาน
ด้านวฒันธรรรมและศิลปะ) 

เป้าประสงค์ที่   
 1. สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับ

ชุมชนและสงัคมอย่างยั่งยืน 
 2. มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ 
 
 

  SSAP 4  
การพัฒนาความเปน็นานาชาติและความ
เป็นสากล 
 
 
 
  SSAP 5  
การพัฒนาและเสริมสรา้งปัญญา (Wisdom) 
ของนิสิตและบุคลากร 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่   
 1. มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เก่ียวข้องกับการท านุ

บ ารุงวฒันธรรรมและศิลปะ 
 2. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจติส านึกและความเข้าในเร่ือง

วัฒนธรรมและศลิปะ 
 3. สร้างเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ที่   
 1. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
 2. พัฒนานสิิต/บุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและ

องค์กรเอกชน 
 
เป้าประสงค์ที่   
 1. ส่งเสริมและพัฒนานสิิตให้มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัยและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนานสิิตทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกีฬา 
 3. สร้างเสริมวินัยนิสิตความเป็นพลเมืองในระบบประชาธปิไตย 
        และความเปน็ไทย 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  SSAP 6 
การบริหารจัดการวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่   
 1. มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เก่ียวข้องกับการท านุ

บ ารุงวฒันธรรรมและศิลปะ 
 2. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีจติส านึกและความเข้าในเร่ือง

วัฒนธรรมและศลิปะ 
 3. สร้างเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

4. สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิด
ความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

5. พัฒนาและเสริมสรา้งสมรรถนะของบุคลากรเพื่อพัฒนานสิิต 
6. พัฒนาระบบการประเมนิผลการปฏบิัติงานให้มีความโปร่งใส

และเป็นธรรม 
7. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าตามสายอาชีพ 
 
8. บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 
 
 
เป้าประสงค์ที่   
 1. เพื่อให้วิทยาลัยมีระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลสงูสุด 
 2. มีระบบและกลไกเพื่อพฒันาระบบการด าเนนิงานและการ

จัดการของวิทยาลัยที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

ภารกิจอื่น ๆ  แผนปฏิบัติการประจ า (Routine Action Plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SWU Sustainable Development Goals 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
1.1 ชื่อภาษาไทย.................................................................................................................. ................................ 
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ............................................................................................................... .............................. 
 
2. ปีงบประมาณ...................................................................................... .............................................................  

3. เป็นโครงการในแผนหรือนอกแผนยุทศาสตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย   □ ในแผน □ นอกแผน   
4. ความสัมพันธ์หลักของโครงการกับ SDG Goal (รายละเอียดดังแนบ 1 ) 
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5. สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมอย่างย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
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............................................................................................................................. ............................................... 
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6. ก าหนดเลือก SDG Target & Indicators (เลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้อง รายละเอียดดังแนบ 2) 
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Indicators  ที่  ........................................................................................................................ ......................... 
6.1 กรอกข้อมูล Result ของโครงการที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ (Indicator) 

Target Indicator Result 
   
   
   

 
7. เลือกระดับ Impact Level 

 8.1 □ Local 

 8.2 □ Regional 

 8.3 □ National 

 8.4 □ Global 
 
 
 



 

 
8. ผลกระทบที่ได้จากโครงการ (Impact) 
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............................................................................................................................. ................................................. 
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