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บทน า 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือน ามาวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ และเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี
วิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน า เพ่ือปวงชน” มีพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิต พัฒนา
ครู ให้บริการวิชาการ อนุรักษ์และพัฒนาให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิจัย สร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิต
และความผาสุกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 2) ด้านคุณภาพชั้นน า มหาวิทยาลัยมุ่งที่
จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ มหาวิทยาลัย
อันดับ 150 ของเอเชีย 3) ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน
วิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และ 
4) ด้านพ่ึงพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยมุ่งมีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคม 

 จากเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้น ามา
สู่การก าหนดโครงการวาระประจ าปี (Agenda) จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกและส่งผลต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมา               
ภิบาล 2) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้านคุณภาพชั้นน าและส่งผลต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นฐาน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและประเทศชาติ 3) โครงการเพ่ิมจ านวนฐานความรู้/                           
องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ สอดรับกับ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านชุมชนวิชาการและส่งผลต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน า และ 4) โครงการระดมทุนสู่
มหาวิทยาลัยด้วยการบริการวิชาการ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้าน
พ่ึงพาตนเองได้และส่งผลต่อยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์
และทรัพย์สินทางปัญญา 

 ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ก าหนดโครงการ
วาระประจ าปี (Agenda) โดยมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านชุมชน
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วิชาการและส่งผลต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและ
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา โดยโครงการวาระประจ าปี (Agenda) ที่หน่วยงาน
ก าหนดต้องส่งผลให้การพัฒนานักศึกษาเป็นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เป็นนัก
ปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน า เพ่ือปวงชน 
(A Leading Quality University for All) 

 

พันธกิจ (Mission) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและ

สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (Global citizen) 
อย่างมีความสุข 

(Produce leading graduates who are needed by the community and 
society in the economic and knowledge era, who become happy global 
citizen) 

2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครู   
สู่อาเซียน 

(Produce and develop professional teachers to accommodate the 
education reform and train teachers for the ASEAN community) 

3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคม
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการ           
ขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 

( Provide academic service and transfer technology to the 
community, society and ASEAN community to improve the standard of 
community, society and small and medium enterprises (SMEs)) 

4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

(Preserve, improve service and become a center for information on 
Rattanakosin culture for ASEAN) 

5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา
ภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 
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( Research and create innovation and knowledge for the 
development of the locality and Thai wisdom to ASEAN and international 
level) 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ  ถนัดวิชาการ  เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด  มีจิตสาธารณะ           
( Professional practitioners, academic excellence, intelligent 

communicators, and strategic thinkers with public awareness) 
 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม 
ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่าย
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ
ผู้อื่น มุ่งท าความดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้สู่สากล 

( Focus on royal traditions, knowledge cultivation, ethical 
enhancement, as an international learning organization) 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา   

เน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
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เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ 

(Provide quality education for excellence)  
2. มุ่งม่ันการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

(Continuously improve the quality) 
3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

(Provide service receivers with value and innovations) 
4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

(Transparent, flexible and fair) 
5. บุคลากรทุกคนมีคุณค่าต่อองค์กร 

(All personnel are valuable to us)  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  

             ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน า 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สิน        
ทางปัญญา 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญ 
ประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ระดับมหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญ ประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ระดับมหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอก เพ่ือน ามาวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ และเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี
วิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน า เพ่ือปวงชน” มีพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิต พัฒนา
ครู ให้บริการวิชาการ อนุรักษ์และพัฒนาให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิจัย สร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิต
และความผาสุกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 2) ด้านคุณภาพชั้นน า มหาวิทยาลัยมุ่งที่
จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ มหาวิทยาลัย
อันดับ 150 ของเอเชีย 3) ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน
วิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และ 
4) ด้านพ่ึงพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยมุ่งมีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคม 

 จากเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้น ามา
สู่การก าหนดโครงการวาระประจ าปี (Agenda) จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกและส่งผลต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมา               
ภิบาล 2) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยด้านคุณภาพชั้นน าและส่งผลต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นฐาน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและประเทศชาติ 3) โครงการเพ่ิมจ านวนฐานความรู้/                           
องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ สอดรับกับ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านชุมชนวิชาการและส่งผลต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน า และ 4) โครงการระดมทุนสู่
มหาวิทยาลัยด้วยการบริการวิชาการ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้าน
พ่ึงพาตนเองได้และส่งผลต่อยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์
และทรัพย์สินทางปัญญา 
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ผลการด า เนินงานของโครงการวาระส าคัญประจ าปี  ( Agenda) ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล 

โครงการมหาวิทยาลยัสเีขียว ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ชีวิตประชาคม 

4.22 4.57 

โครงการจดัอันดับมหาวิทยาลยั 
(U-Ranking)                        

ร้อยละเฉลีย่ความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายการจัดการอันดับ
มหาวิทยาลยั 

- ระดับมหาวิทยาลัยราชภฏั        
- ระดับประเทศ (มหาวิทยาลยั)    
- ระดับเอเชีย                        

100.00 
 
 
1 
23 
705 

100.00 
 
 
1 
17 
601 

โครงการเพิม่จ านวนฐานความรู้/
องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
เปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเป็น
ชุมชนวิชาการ 

จ านวนฐานความรู/้องค์ความรู้ที่
เพิ่มขึ้นในแหล่งเรยีนรู้บริการ
วิชาการ 

14 33 

โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลยั
ด้วยการบริการวิชาการ 

รายได้ที่เกิดจากการระดมทุนจาก
ภายนอก 

240.00 
 

893.10 

 

รายละเอียดตามปรากฏตั้งแต่หน้าที่ 9 - 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

   9 

     

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ผู้ก ากับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย : คุณภาพชีวิตและความผาสุก 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 4,950,000 บาท 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต
ประชาคม 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.22 4.57 

 ตามเกณฑ์การจัดอันดับของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI (UI Green 
Metric World University Ranking 2013) ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ
ทั่วโลก เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3) การจัดการของเสีย          
4) การจัดการน้ า  
5) การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6) ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 เน้นฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมเดิมและเน้นการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
การวางแผนและก าหนดนโยบายพัฒนาเพ่ือสร้างความร่มรื่นความสวยงามด้านภูมิทัศน์ให้
เหมาะสมกับการเป็นสวนสุนันทา รวมถึงการให้มี พ้ืนที่สี เขียวเพ่ิมความร่มรื่นให้
มหาวิทยาลัยโดยการปลูกต้นไม้ทดแทน ซ่ึงการจัดการสิ่งต่างๆ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
มากของการบริหารจัดการเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมทัศนวิสัยที่ดูดีและสะอาดภายใน
มหาวิทยาลัยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาและบุคลากร ที่
ศึกษาและปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลต่างสาขาต่ างอาชีพที่ เข้ามาใช้บริการภายใน
มหาวิทยาลัย  
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งสู่ “มหาวิทยาลัย             
สีเขียว” แบบยั่งยืนสานต่อโครงการเดิมให้เข้มแข็ง ได้แก่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น
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มหาวิทยาลัยแห่งความสะอาด โครงการปรับปรุงแบบอาคารประหยัดพลังงาน โครงการ
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม ISO 14001 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นโครงการสร้างพ้ืนที่สีเขียวกลางเมือง
กรุงเทพมหานครให้ด ารงไว้ซึ่งความเป็น "สวนสุนันทา" ที่ยั่งยืนตลอดไป เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมุ่ งสู่ความเป็น  Green Campus และควบคุมผลกระทบสิ่ งแวดล้อม               
อย่างยั่งยืน 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ในฐานะของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการ
ด าเนินการได้จัด “โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว” โดยมีโครงการย่อย จ านวนทั้งหมด                
10 โครงการ มีการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 
จ านวน 8 โครงการย่อย รายละเอียดดังนี้ 

โครงการย่อยท่ี 1 โครงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน  
1.1 การด าเนินการวัดค่าความส่องสว่าง ผลการวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 200 – 300 Lux โดยปกติค่าความส่องสว่างควรมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 400 – 500 
Lux เพ่ือให้ค่าความส่องสว่างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี    
จึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งภายในส านักงานอธิการบดี  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
และด าเนินการวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องท างาน ผลการวัดเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1200 ppm 

1.2 การจัดประชุมคณะท างานโครงการอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.)  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
ประเมินการให้คะแนนของโครงการอาคารประหยัดพลังงานจากการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) 

1.3 การติดป้ายอาคารประหยัดพลังงาน จ านวน 6 อาคาร ได้แก่ อาคาร 31, 32, 
33, 35, 37 และอาคาร 38 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคล            
ทั้งภายในและภายนอกทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในด้านการจัดการพลังงาน
ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

1.4 การตรวจวัดค่าพลังงานของระบบแสงสว่าง จ านวน 6 อาคาร ได้แก่ อาคาร 
31, 32, 33, 35, 37 และอาคาร 38 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ผลการวัดค่าพลังงาน
ของระบบแสงสว่าง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 300 – 400 Lux 

1.5 การตรวจวัดค่าความส่องสว่าง จ านวน 6 อาคาร ได้แก่ อาคาร 31, 32, 33, 
35, 37 และอาคาร 38 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ผลการวัดค่าความส่องสว่าง ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 900 ppm  
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1.6 การศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน ณ โรงแรมริชมอนด์ เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2558 เพ่ือศึกษามาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน และศึกษาวิธีการ
ด าเนินงานการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่ งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้ผ่านเกณฑ์ระดับที่  1                  
ของโครงการอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ปีที่ 3 และอยู่ในช่วงด าเนินการอนุรักษ์
พลังงานที่ยั่งยืนเข้าสู่ระดับที่ 2 (ระดับดีเลิศ) 

1.7 การจัดประชุมคณะท างานโครงการอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.)  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เพ่ือแบ่งหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล
ให้กับผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินการให้คะแนนของโครงการอาคารประหยัดพลังงาน
จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

1.8 การอบรมการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืนส าหรับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2558 เพ่ือให้เป็นตามข้อก าหนดการให้คะแนนของคณะกรรมการจากการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) 

1.9 การอบรม Refesh PRE ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เมื่อวันที่  24 
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้นวัตกรรมใหม่ของ
การจัดการพลังงาน ประจ าปี 2558 

1.10 การประชุมคณะท างานโครงการอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้า     
นครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เพ่ือรับทราบถึงวิธีการและสถานะปัจจุบัน
ของการใช้พลังงานภายในอาคารต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย 

1.11 เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ Smart Energy 2015 เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม                
ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเทคโนธานี คลอง 5 เพ่ือเสริมสร้างความรู้           
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

1.12 การจัดอบรมเชิ งปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเ พ่ือพัฒนาสู่ การเป็น
มหาวิทยาลัยตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เพ่ือเป็นการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน 
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โครงการย่อยท่ี 2 โครงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ISO 14001)  
2.1 การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ISO 14001) โดยการจัดอบรมเรื่องการ

ดับเพลิง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2557 
 2.2  การตรวจ Internal audit ภายในมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 
มหาวิทยาลัยได้การรับรองผลการฝึกอบรมขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริการและด าเนินการ              
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  

  
 
 

 
   
 

 
 

โครงการย่อยท่ี 3 โครงการส านักงานสีเขียว  
 การแจกถังขยะให้กับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 
เป็นไปตามข้อก าหนดของวิธีปฏิบัติ WI-EMR-001 เรื่อง การจัดการขยะ ในการขอการ
รับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004) 
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โครงการย่อยท่ี 4 โครงการจัดท าเว็บไซต์และแผนแม่บทสีเขียว  
การจัดท าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียว (www.office.ssru.ac.th/green) และแผน

แม่บทสีเขียวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่             
13 ธันวาคม 2557 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสะอาด 
โดยการจัดท า Big Cleaning day  
 บุคลากรร่วมท าความสะอาดบริเวณภายในอาคารที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง และ
ภายนอกอาคารที่ตั้งของหน่วยงาน นักศึกษาท าความสะอาดบริเวณถนนและลานจอดรถ
กลางแจ้ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 
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โครงการย่อยที่ 6 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว  
 การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ภายในอาคาร 32 เ พ่ือให้ เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 
 
 

 
 

 
 
 

 

โครงการย่อยท่ี 7 โครงการจัดประชุมสีเขียว  
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานอธิการบดีเพ่ือรองรับการจัดประชุมสีเขียว     

(เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการย่อยท่ี 8 โครงการปรับพฤติกรรมการใช้น้ า 
การตรวจวัดคุณภาพน้ าในระบบบ าบัดน้ าเสีย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มีผล

การวัดคุณภาพน้ า ในระบบบ าบัดน้ า เสี ย  โดยรวมผ่ านเกณฑ์มาตรฐานตามที่                   
กรมควบคุมมลพิษก าหนดไว้ 
 
 

 
 
 



 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

   15 

     

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 
ผู้ก ากับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย : คุณภาพชั้นน า 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 1,497,990 บาท 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 

ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จตามเป้าหมาย
การจัดการอันดับมหาวิทยาลัย 

- ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
- ระดับประเทศ (มหาวิทยาลัย)    
- ระดับเอเชีย                        

ร้อยละเฉลี่ย 
 

อันดับ 
อันดับ 
อันดับ 

100.00 
 
1 
23 
705 

100.00 
 
1 
17 
601 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจที่ส าคัญ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และการส่งเสริมวิชาชีพครู  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังต้องมีบทบาทส าคัญในการ
ตอบสนอง ชี้น า แจ้งเตือนและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยจึงเป็นเสมือน
สมอง ขุมก าลังทางวิชาการและจิตวิญญาณของสังคม การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถด าเนิน
ภารกิจตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีความคล่องตัว และมีความอิสระในการด าเนินงานทั้งด้านการ
บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรต่างๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการ
เพ่ือสามารถคิดค้น แสวงหาความรู้ความจริงเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนา      
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติ  ที่จะ
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ ทั้งนี้ควบคู่กับความรับผิดชอบ (accountability)               
ที่มหาวิทยาลัยพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ ภายใต้การก ากับและตรวจสอบโดยรัฐและ
ประชาชน 

 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ าเป็นต้องปฏิรูป

ทั้งระบบ จึงได้ก าหนดเป้าหมายและทิศทางเพ่ือที่จะสร้างความเข้มแข็งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน าเพ่ือปวงชน สามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม และแข่งขันกับ

http://www.ssru.ac.th/
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มหาวิทยาลัยนานาชาติได้ จึงก าหนดนโยบายและทิศทางเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยในปี 
พ.ศ. 2556 - 2559 ดังนี้ 

 1. เป็นมหาวิทยาลัย อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  อันดับ 15 ของประเทศ 
และอันดับ 150 ของทวีปเอเชีย 

 2. สร้างความผาสุกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 3 .  สร้ า งความโดดเด่นของ อัตลั กษณ์  ที่ สะท้อนความเป็น เอกลั กษณ์                         

ของมหาวิทยาลัย 
 4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  ทั้ ง  4 ข้อ  จะเป็นแนวทางที่ ผลักดัน                            

ให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทั้งด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการ และ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่หากจะให้เห็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
จ าเป็นต้องมีหน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ ได้รับการยอมรับ เข้ามาจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน จะต้องถูกจัดอันดับโดย
หน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ โดยหน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัย ที่ สกอ. 
ให้การยอมรับมีจ านวน 4 หน่วยงาน ดังนี้  

 1. Times Higher Education World University Rankings 
 2. Institute of Higher Education of Shanghai Jiao Tong University, China 
 3. QS World University Rankings 
 4. Webometrics 

 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย               
ให้สูงขึ้น และมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics เป็นอันดับที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 23 ของประเทศ และอันดับที่ 705 ของเอเชีย จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) อย่างจริงจังและเป็นระบบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการได้จัด 
“โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)” โดยมีโครงการย่อย จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก่ 1) โครงการ Webometrics และ 2) โครงการ QS World University Ranking                 
มีการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของแต่ละ
โครงการย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

http://www.ssru.ac.th/
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1. โครงการ Webometrics  
1.1 มีการฝาก Link กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวน 284 Link 
1.2 มีการจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์ประจ าสาขาวิชา เว็บไซต์

ประจ าตัวอาจารย์ เว็บไซต์ศิษย์เก่า และเว็บไซต์ประจ ากลุ่ม KM จ านวน 23 หน่วยงาน 
1.3 มีการน าข้อมูลแผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานของ Google 

Scholar ได้แก่ ข้อมูล มคอ. จ านวน 1,916 ไฟล์  ข้อมูลเอกสารการเรียนการสอน จ านวน 
2,198 ไฟล์  ข้อมูลหลักฐานการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 485 ไฟล์  ข้อมูลวารสารวิชาการ
ออนไลน์ประจ าหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจ านวนหน่วยงานจัดการศึกษา และ
ท าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ จ านวน 827 ไฟล์ 

1.4 มีการจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 
เพ่ือน าเสนอรายงานวิทยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 61.53 ของจ านวนหน่วยงานจัดการศึกษา 
จ านวน 429 เรื่อง และท าการตีพิมพ์บทความวิจัยนานาชาติบนฐานข้อมูล SJR, SCOPUS, 
IS จ านวน 20 เรื่อง พร้อมทั้งน าเสนอผลงานวิจัยนานาชาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ Google 
Scholar จ านวน 205 เรื่อง 

 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Webometrics วันที่ 1 สิงหาคม 2558 มีดังนี้ 
อันดับ เป้าหมาย ผลการเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 1 
มหาวิทยาลัยระดับประเทศ 23 17 
มหาวิทยาลัยระดับเอเชีย 705 601 
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2. โครงการ QS World University Rankings  
2.1 จัดโครงการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี 2 ภาษา จ านวน                  

3 หลักสูตร 
2.2 จัดโครงการพัฒนาเว็บไซต์ประจ าหน่วยงาน 2 ภาษา  จ านวน                     

13 หน่วยงานจัดการศึกษา 
2.3 จัดโครงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือ 

(MOU) ในระดับอาเซียน จ านวน 3 Link 
2.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณบดี/ผู้อ านวยการ บนเว็บไซต์ประจ า

หน่วยงาน จ านวน 418 กิจกรรม 
2.5 จัดโครงการการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ/วิทยาลัย จ านวน 13 

หน่วยงานจัดการศึกษา 
2.6 จัดโครงการจัดท าข้อมูล มคอ. ออนไลน์บนเว็บไซต์ จ านวน 1,567 ไฟล์ 
2.7 จัดโครงการอบรมการพัฒนาการจัดท าสื่อการเรียนการสอน หนังสือ 

ต ารา โดยคิดเป็นร้อยละ 23.07 ของจ านวนหน่วยงานจัดการศึกษา 
2.8 จัดโครงการจัดท าสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จ านวน 6 ไฟล์ 
2.9 จัดโครงการจัดท าวารสารออนไลน์ประจ าคณะและหน่วยงาน                        

จัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยมีผลคิดเป็นร้อยละ 83.33 ของหน่วยงาน                    
จัดการศึกษา 

2.10 จัดโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล Google Scholar โดยมีผลคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของจ านวนหน่วยงาน                    
การจัดการศึกษา 

2.11 จัดโครงการจัดท าฐานข้อมูลท าเนียบนักศึกษาปัจจุบัน  โดยคิดเป็น               
ร้อยละ 30.76 ของจ านวนหน่วยงานจัดการศึกษา 

2.12 จัดโครงการท าฐานข้อมูลหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยคิดเป็นร้อยละ 23.07 ของหน่วยงานจัดการศึกษา 
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โครงการเพิ่มจ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้
มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ 

ผู้ก ากับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย : ชุมชนวิชาการ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 2,366,125 บาท 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ ที่เพ่ิมขึ้นใน
แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

ฐานความรู้/ 
องค์ความรู้ 

14 33 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับมอบหมายให้ดูแล
งานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  ซึ่ ง เป็นหนึ่ งในภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาที่พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ 
ตามความถนัดในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งการให้บริการวิชาการ นอกจาก
เป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันน ามาสู่การพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
ประกอบกับพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของ พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ด าเนินการจัด
โครงการบริการ เรื่อง โครงการเพ่ิมจ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเปิด
พ้ืนที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้           
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่ม  
ทุกวัย และเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคม นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการได้จัด 
“โครงการเพ่ิมจ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้มหาวิทยาลัย
เป็นชุมชนวิชาการ” มีการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 
2558) มีจ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ จ านวนทั้งสิ้น 33 ฐาน/องค์ความรู้ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
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ฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 1. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนา           
ชุมชนเมือง ณ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีฐานความรู้/องค์ความรู้               
ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ 1.การนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ 2.การบริการ
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ 3.การท าบัญชี 4.การบริหารจัดการเงินทุน สวัสดิการ 5.การท า          
ลูกประคบสมุนไพรสดและแห้ง 6.การท าน้ ามันและยาหม่องพญาว่าน 7.การอนุรักษ์วัตถุ
โบราณด้านการด าเนินชีวิตในอดีต และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/             
องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ การรวมกลุ่มอาชีพผลิตยาหม่องพญาว่าน 
 
 
 
 

 
 
 

 

2. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนต าบลคลองโยง หมู่ที่ 4 อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่                  
1.เตาเผาถ่าน และน้ าส้มควันไม้ 2.การเลี้ยงปลา กบ ในบ่อหรือกระชัง 3.พืชผักสวนครัว            
รั้วริมนา 4.น้ าหมักชีวภาพ 5.โรงสีข้าว 6.การท านาข้าวปลอดสารพิษ และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ การเลี้ยงปลาในร่องคันนา 
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3. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น ณ ชุมชนค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  มีฐานความรู้/องค์ความรู้            
ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ 1.การเพาะพันธุ์ต้นค าชะโนด 2.การทอผ้าซิ่น
ท้องถิ่นค าชะโนด 3.การทอเสื่อ (ต่ าสาด) 4.การท าน้ ายาล้างจาน 5.การท าปุ๋ยพืชสด                
6.การเลี้ยงปลา 1 บ่อ 1 ครัวเรือน 7.เตาเผาถ่านชีวภาพและน้ าส้มควันไม้ 8.โอ่งแก๊ส
ชีวภาพ 9.น้ าหมักชีวภาพ 10.หอต านานท้องถิ่นค าชะโนด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     
มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ การเลี้ยงไก่ด าภูพาน 

  
 
   
 
 
 

 
 

4. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ า         
บางน้อย ณ ชุมชนตลาดน้ าบางน้อย ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่  1.ความเป็นมา
ของตลาดน้ าบางน้อย 2.วิถีชีวิตตลาดน้ าบางน้อย 3.วิถีชีวิตชาวสวน (ตลาดริมเขื่อน)         
4.พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 5.ข้าวผัดปลาทูโบราณแม่พู ณ ตลาดน้ าบางน้อย 6.โรตีแต้จิ๋ว            
7.ที่มาของกาแฟฮ่ัวฮะบางน้อย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้   
ในแหล่งเรียนรู้ คือ การผลิตไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล 
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5. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน                   
ณ ชุมชนบ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีฐานความรู้/
องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ 1.การจัดการสุขภาพชุมชน        
2.การใช้พลังงานทดแทน 3.เศรษฐกิจพอเพียง 4.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ การสร้างนวัตกรรม 
“กาลักน้ า” 

  
  
 

 
 
 
 

6. ศูนย์การเรียนรู้  วิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี                 
ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่       
1.Solar Cell 2.เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3.การเผาถ่านชีวภาพและน้ าสัม          
ควันไม้ 4.แก๊สชีวภาพ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ คือ การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและขยะอินทรีย์ 
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 ฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ที่หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ด าเนินการ            
1. แหล่งเรียนรู้ ICT เพ่ือการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ มีฐานความรู้/องค์ความรู้            

ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ ฐานการเรียนรู้ชีวิตเมืองพอเพียงและใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1.Free Software 
for Educators  2.Multimedia Resources 
 
 
 
 
 
 
  
    

 2. แหล่งเรียนรู้ด้านส านักงานสีเขียว (Green office) ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่               
1.ต้นไม้ลดมลพิษในอาคาร  2.การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ การจัดประชุมสีเขียว 
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3. แหล่งเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 
ณ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ กังหันลมผลิตไฟฟ้า 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ พลังงาน
แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. ศูนย์การเรียนรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนด้านอาเซียน         

ณ วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีฐานความรู้/            
องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ ความรู้ พ้ืนฐานสู่อาเซียน                 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ ห้องสมุด                
ศูนย์การเรียนรู้บริการวิชาการ ด้านอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็ง ณ ชุมชนท่าน้ าสามเสน             

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีฐานความรู้/            
องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ 1.การฟ้ืนฟูระบบการผลิตและ
วัฒนธรรมขนมพ้ืนบ้าน (โบ๊กเกี้ยของชาวจีนไหหล าแห่งท่าน้ าสามเสน) 2.การฟ้ืนฟูระบบ
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การผลิตและวัฒนธรรมขนมพ้ืนบ้าน (จินเด) ของชาวจีนไหหล าแห่งชุมชนท่าน้ าสามเสน           
3.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด โอเลี้ยง ชุมชนท่าน้ า        
สามเสน 4.การออกแบบป้ายร้านค้าส าหรับตลาด ชุมชนท่าน้ าสามเสน  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1. การจัดการ
ขยะรีไซเคิลด้วยระบบโลจิสติกส์ 2.การจัดดอกไม้ 3.การท าขนมวอฟเฟิล 4.การท าขนม         
กุยฉ่าย 5.การท าข้าวขาหมู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. แหล่งเรียนรู้  “ไทด า” ณ บ้านไผ่หูช้าง จังหวัดนครปฐม ของวิทยาลัย               

การภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ ฐานเรียนรู้ไทด า และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                   
มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1.วิธีการทอผ้าชาวไทด า 2.ขั้นตอนการผลิต
ภาพยนตร์สารคดีเพ่ือเผยแพร่ 
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7. แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพและเตรียมความพร้อม           
สู่อาเซียน ของวิทยาลัยนานาชาติ มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 คือ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพ และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1. Enrichment English Program 
for TOEIC/IELTS Scores  2. English for Service Industry 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

8. แหล่งเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ต าบลปะโค อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี                    
ของบัณฑิตวิทยาลัย มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    
คือ เทคนิคการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/
องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ การอ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. ศูนย์การเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สู่ชุมชน ของคณะวิทยาการ
จัดการ มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้แก่               
1.ฐานความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2.ฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และ           
นิเทศศาสตร ์และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ 
ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
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10. ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมศิลปะและงาน
สร้างสรรค์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีฐานความรู้/องค์ความรู้
ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ องค์ความรู้ด้านแฟชั่น (วิวัฒนาการประวัติ
เครื่องแต่งกาย/การออกแบบชุดชั้นในสตรี/การจัดแสดงและน าเสนอสินค้าแฟชั่น) และ          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1.องค์ความรู้
การออกแบบเพื่อการสื่อสาร (นิเทศศิลป์) 2.องค์ความรู้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ 
โภชนาการที่เหมาะสมกับโรคในผู้สูงอายุ และในปีงบประมาณพ.ศ. 2558 มีฐานความรู้/ 
องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ ความรู้การดูแลสุขภาพทางเพศในผู้สูงอายุ 
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12. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เขตดุสิต           
กรุงเทพมหานคร ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ 1.ฐานการเรียนรู้ชุมชน 2.ฐานการเรียนรู้สมุนไพร 3.ฐานการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทางด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ คือ 1.ดินแดนสมุนไพร 2.วิทยาศาสตร์สุขภาพ          
3.พิมเสนน้ าต ารับวังสวนสุนันทา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

13. แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ บริษัทไทยคัลเลอร์อาร์ท จ ากัด           
ต าบลคลองโยง  อ า เภอพุทธมณฑล จั งหวัดนครปฐม ของวิทยาลัยโลจิ สติกส์                       
และซัพพลายเชน  มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ได้แก่ 1.การจัดการด้านคลังสินค้า 2.การจัดการด้านความปลอดภัย 3.ฐานการจัดการ 5 ส. 
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14. แหล่งเรียนรู้ IPTV ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ ห้องปฏิบัติการ 
IPTV เพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

15. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร         
สายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม               
มีฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ การสืบค้นข้อมูลใน
รูปของนิทรรศการหมุนเวียน เอกสารและแผ่นซีดี 
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โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลัยด้วยการบริการวิชาการ 
ผู้ก ากับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักทรัพย์สินและรายได้ 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย : พ่ึงพาตนเองได ้
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ :   – 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 

รายได้ที่เกิดจากการระดมทุน                 
จากภายนอก 

ล้านบาท 240.00 893.10 

 ส านักทรัพย์สินและรายได้ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีการติดตามผล           
จากหน่วยงานต่างๆ มีการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 
2558) “โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลัยด้วยการบริการวิชาการ” มีรายได้จากการบริการ
วิชาการท้ังสิ้นจ านวน 893.10 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วยงาน 
รายได้ที่เกิดจากการระดมทุน 

จากภายนอก (ล้านบาท) 
1. คณะครุศาสตร์ 13.68 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23.26 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35.35 
4. คณะวิทยาการจัดการ 299.53 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10.95 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0.30 
7. บัณฑิตวิทยาลัย 47.22 
8. วิทยาลัยนานาชาติ 5.23 
9. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 45.81 
10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 6.48 
11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 0.92 
12. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 21.19 
13. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1.67 
14. ส านักงานอธิการบดี 7.00 
15. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 32.09 
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 หน่วยงาน 
รายได้ที่เกิดจากการระดมทุน 

จากภายนอก (ล้านบาท) 
16. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 0.32 
17. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1.55 
18. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้              
ตลอดชีวิต (สสสร.) 

15.15 

19. ส านักงานวิทยาเขต 0.03 
20. ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.02 

21. ส านักทรัพย์สินและรายได้ 324.35 
รวมทั้งสิ้น 893.10 

หมายเหตุ : รายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการจัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยจากการบริการ
วิชาการ (แบบลงทะเบียน) จ านวนทั้งสิ้น 36.10 ล้านบาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 
       โครงการเขียนบท (หนังสั้น) ยังไง ให้แซ่บถึงใจคนดู 
 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 11 
      

ภาพกิจกรรมการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงาน 
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       กองนโยบายและแผน 
       โครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพ 
       การศึกษาภายใน ระดับคณะ 
      

     สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       โครงการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 
       สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
      

      วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
       โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
      

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญ 
ประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานต่างๆ 
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ผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญ ประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานต่างๆ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอก เพ่ือน ามาวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ และเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี
วิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน า เพ่ือปวงชน” มีพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิต พัฒนา
ครู ให้บริการวิชาการ อนุรักษ์และพัฒนาให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิจัย สร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวน 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิต
และความผาสุกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 2) ด้านคุณภาพชั้นน า มหาวิทยาลัยมุ่งที่
จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ มหาวิทยาลัย
อันดับ 150 ของเอเชีย 3) ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชน
วิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และ 
4) ด้านพ่ึงพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยมุ่งมีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคม 

 จากเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ก าหนดโครงการวาระประจ าปี (Agenda) โดย
มุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านชุมชนวิชาการและส่งผลต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
โดยโครงการวาระประจ าปี (Agenda) ที่หน่วยงานก าหนดต้องส่งผลให้การพัฒนานักศึกษา
เป็นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร 
ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

 ผลการด า เนินงานของโครงการวาระส าคัญประจ าปี  ( Agenda) ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแต่ละหน่วยงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

บรรลุ () 
ไม่บรรลุ (x) 

คณะครุศาสตร ์
โครงการครุศาสตร์วิชาการ 
1) ร้อยละของผู้เข้ารว่มกิจกรรมที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ร้อยละ 85.00 90.00  
2) ร้อยละของนักศกึษาที่เกิดทกัษะการเรียนรู้น าไปใช้ได้จริง ร้อยละ 90.00 95.00  
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 80.00 85.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาความรู้สู่อาคารสีเขียว 
1) ร้อยละของการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 30.00 60.00  

2) ร้อยละของการลดใช้พลังงานไฟฟ้า  ร้อยละ 5.00 19.25  
3) ร้อยละของการลดใช้พลังงานน้ า ร้อยละ 5.00 16.95  
4) ร้อยละของนักศกึษาที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้สู่อาคารสีเขียว ร้อยละ 80.00 85.00  
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากล 
1) จ านวนโครงการที่ให้ความรู้และทกัษะทางด้านภาษาอังกฤษ โครงการ 1 2  
2) จ านวนโครงการที่ให้ความรู้และทกัษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ 1 1  

3) ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านสถานที่/อาจารย์/
วิทยากร/การให้ค าปรึกษาทางด้านภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.00 4.78  

4) จ านวนนกัศึกษาที่มีสว่นร่วมในการด าเนินการวิจยัร่วมกับ
อาจารย์ประจ าของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คน 10 10  

คณะวิทยาการจัดการ 
โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
1) จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ คน 200 644  
2) ร้อยละของนักศกึษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่ม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 90.00 91.80  

3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.00 95.50  
4) ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.00 94.50  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
1) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   ร้อยละเฉลี่ย 80.00 96.54  
2) ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละเฉลี่ย 80.00 93.78  
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ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

บรรลุ () 
ไม่บรรลุ (x) 

คณะศิลปกรรมศาสตร ์
โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
1) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเกีย่วกบัการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

ระดับความ 
พึงพอใจเฉลี่ย 

4.38 4.43  

บัณฑิตวิทยาลยั 
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาตแิละนานาชาติ 
1) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้ารว่มโครงการ ระดับความ 

พึงพอใจเฉลี่ย 
4.00 4.35  

2) ร้อยละของผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50.00 68.37  

วิทยาลยันานาชาต ิ
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับสากล 
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ระดับ 

ความพึงพอใจ 
3.51 4.02  

2) ร้อยละของนักศกึษาที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตอ่
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 

ร้อยละ 70.00 74.00  

วิทยาลยันวัตกรรมและการจดัการ 
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 
1) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละเฉลี่ย 85.00 100.00  
2) ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85.00 96.70  
วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมแห่งวชิาชีพพยาบาล 
1) ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา  

ระดับ
ความส าเร็จ 

3.51 4.53  

วิทยาลยัสหเวชศาสตร ์
โครงการบริการแบบ One Stop Service 
1) ร้อยละของนักศกึษาที่มารับบริการแบบ One Stop Service ร้อยละ 60.00 68.50  
2) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การบริการแบบ 
One Stop Service 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3.51 4.05  

วิทยาลยัการภาพยนตร์ศิลปะแสดง และสื่อใหม่ 
โครงการอบรมการท าภาพยนตร์สั้นเขา้ประกวด 
1) จ านวนนกัศึกษาที่ได้รับรางวัลตามอตัลักษณ์ของสวนสุนันทา 
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

รางวัล 3 7  

2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ระดับ 
ความพึงพอใจ 

5 5  
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ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

บรรลุ () 
ไม่บรรลุ (x) 

วิทยาลยัโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 
1) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละเฉลี่ย 85.00 91.00  
2) ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละเฉลี่ย 85.00 93.00  
ศูนย์การศึกษาฯ จ.ระนอง 
โครงการอบรมเชงิปฏิบตัิการส่งเสริมทกัษะภาษาตา่งประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ระดับ 

ความพึงพอใจ 
4.00 4.00  

โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โครงการค่ายคุณธรรม 
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที ่
พึงประสงค์ 

ร้อยละ 80.00 100.00  

2) ร้อยละของผู้เรียนที่เกิดทักษะด้านความรู้และคุณธรรม         ร้อยละ 80.00 80.00  
3) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 

ความพึงพอใจ 
4.00 4.61  

ส านักงานอธิการบด ี
โครงการลูกพระนางจิตอาสา 
1) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้ารว่มกิจกรรม ระดับความ 

พึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 4.46  

2) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเกีย่วกบัการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

ระดับความ 
พึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 4.09  

ส านักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการห้องสมุดมชีีวิต 
1) ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละเฉลี่ย 80.00 90.28  
2) ร้อยละของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.00 6.45  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมรัตนโกสินทร์ 
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการสืบค้น   
ศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.10 4.62  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โครงการชุมชนวชิาการเพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวจิัยและบริการวชิาการสูส่ังคม 
1) ร้อยละของผู้เข้ารว่มโครงการชุมชนวชิาการต่อจ านวน
เป้าหมายทั้งหมด  

ร้อยละ 80.00 100.00  

2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.25 4.47  

3) ระดับการน าความรู้จากการบริการวชิาการไปใช้ประโยชน์ได้
จริงของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

5.00 5.00  
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รายละเอียดตามปรากฏตั้งแต่หน้าที่ 39 - 69 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

บรรลุ () 
ไม่บรรลุ (x) 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการพัฒนาระบบจดัการเรยีนการสอน (LMS) เพื่อรองรับการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์รับชมทุกอุปกรณ์ 
1) ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ที่น าระบบ 
LMS (Learning Management System) ให้บริการแก่นักศึกษา 

ร้อยละ 100.00 100.00  

2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ LMS (Learning 
Management System) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3.51 4.23  

ส านักทรัพย์สินและรายได ้
โครงการพัฒนาทักษะและอาชีพให้กบันักศึกษา 
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม ระดับ 

ความพึงพอใจ 
4.51 4.82  

ส านักงานวิทยาเขต 
โครงการส่งเสริมการท าน้ าหมักชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นกัศึกษา และชุมชน ที่เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3.51 4.95  

2) ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของบคุลากร นักศึกษา และชุมชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 100.00  

ส านักงานสภามหาวทิยาลยั 
โครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
1) ร้อยละของนักศกึษาที่เข้ารว่มโครงการ ร้อยละ 80.00 100.00  
2) ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 92.00  
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
1) ร้อยละของนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 65 ที่
ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 80.00 89.90  
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โครงการครุศาสตร์วิชาการ 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 39,500 บาท 

 
 

 

คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการครุศาสตร์วิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์            
ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ  เชี่ ยวชาญการสื่อสาร และมีจิตสาธารณะ                        
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เพ่ิมพูนความรู้ และมีโอกาสในการจัดการ
เรียนรู้เชิงระบบโดยผ่านการจัดนิทรรศการ รวมถึงให้นักศึกษา และคณะครูจากโรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ได้น าเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการ และให้เกิดองค์ความรู้
เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ อาคาร 11     
คณะครุศาสตร์ และบริเวณรอบสนามฟุตบอล มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 345 คน 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
ได้จริง 

ร้อยละ 85.00 90.00 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเกิดทักษะการเรยีนรู้น าไปใช้ได้จริง ร้อยละ 90.00 95.00 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 85.00 
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โครงการพัฒนาความรู้สู่อาคารสีเขียว 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 392,426 บาท 

 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้สู่อาคารสีเขียว           
ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญการสื่อสาร               
และมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอาคารเขียว (Green 
building) ให้แก่ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วางแผนแนวทางการ
ด าเนินงานในการประหยัดพลังงานภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  มุ่งเน้นการจัดหาวัสดุ 
หรือการจ้างงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ในด้านภูมิทัศน์ พร้อมการประหยัดพลังงานตามแนวทางอาคาร          
สีเขียว โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาความรู้สู่อาคารสีเขียว ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดศึกษาดูงาน ณ     
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือก้าวสู่ เป็น Low Carbon Faculity ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร                
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และศึกษา
ดูงาน ณ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558               
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาความรู้สู่
อาคารสีเขียวครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 
และครั้งที่  6 เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2558 เพ่ือซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับรอง                    
การประเมินส านักงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100 คน  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละของการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ                
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 30.00 60.00 

ร้อยละของการลดใช้พลังงานไฟฟา้ ร้อยละ 5.00 19.25 
ร้อยละของการลดใช้พลังงานน้ า ร้อยละ 5.00 16.95 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ความรู้              
สู่อาคารสีเขียว 

ร้อยละ 80.00 85.00 

 



 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

   41 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากล 
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 492,000 บาท 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา                
สู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เชี่ยวชาญการสื่อสาร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการด าเนินการวิจัยร่วมกับอาจารย์ประจ าของ                               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 22 เมษายน 2558 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 34 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 352 คน 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
จ านวนโครงการที่ให้ความรู้และทกัษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

โครงการ 1 2 

จ านวนโครงการที่ให้ความรู้และทกัษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ 1 1 

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านสถานท่ี/
อาจารย์/วิทยากร/การให้ค าปรึกษาทางด้านภาษา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.00 4.78 

จ านวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัย
ร่วมกับอาจารย์ประจ าของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

คน 10 10 
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โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 267,465 บาท 

 

คณะวิทยาการจัดการ  ได้ จั ด โครงการ พัฒนานักศึกษาตาม อัตลั กษณ์                               
ของสวนสุนันทา ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ
การสื่อสารและมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพโดยตรง สามารถน าความรู้              
เชิงวิชาการจากการฝึกอบรมมาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร เกิดทักษะ
วิชาชีพสู่การปฏิบัติได้จริง รวมถึงการแสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีตามอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการตลาดและการประกวดสื่อภาพยนต์สั้น เมื่อวันที่ 16, 20 และ 23 มีนาคม 2558 ณ 
ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการและห้องประชุมช่อแก้ว มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 644 คน  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 200 644 
ร้อยละของนักศึกษากลุม่สาขาวิชาบริหารธรุกิจและ
กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 90.00 91.80 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.00 95.50 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการที่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 90.00 94.50 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 824,050 บาท 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา               
ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญการสื่อสาร                 
และมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า                 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้  

1. ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด (ประกวด 
ดาว-เดือน ประจ าปีการศึกษา 2557) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณ ลานกิจกรรม 
อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 412 คน 
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2. ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมชาวคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (โครงการสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรมวันลอยกระทง)  เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 412 คน  

3. ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว         
อาคาร 31 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 130 คน  

4. ด าเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4           
(หลักสูตร 3 ปีครึ่ง)  ประจ าปีการศึกษา 1/2557 เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2557 ณ            
ประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 120 คน  

5. ด าเนินการจัดโครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558               
ณ บริเวณอาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 600 คน 

6. ด าเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2/2557 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว 
อาคาร 31 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 150 คน 

7. ด าเนินการจัดโครงการปรับทัศนคติและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา        
ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 
2558 ณ บริเวณอาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด          
600 คน 

8. ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ นักศึกษา         
ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 3 ปีครึ่ง) ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558                   
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 120 คน 

9. ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ           
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2558 และรุ่นที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2558 ณ กองก ากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ค่ายพระราม 6) จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 554 คน 

10. ด าเนินการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 
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15 – 21 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 150 คน 

11. ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
และพิธีมอบวุฒิบัตร “เรียนดี กิจกรรมเด่น ประจ าปีการศึกษา 2558” เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 150 คน 

12. ด าเนินการจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 500 คน 

13. ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย “FIT 
Freshy 2015 ปั้นดินให้เป็นดาว” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 43 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 600 คน 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละเฉลีย่ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละเฉลีย่ 80.00 96.54 
ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละเฉลีย่ 80.00 93.78 
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โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 330,000 บาท 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ         
สวนสุนันทา ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ            
การสื่อสารและมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ             
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ “เน้นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญ
การสื่ อสาร  ช านาญการคิด  มีจิตสาธารณะ”  และสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของ                     
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คือ “ศิลปินและนักออกแบบมืออาชีพ” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CPD 1 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
2557 ณ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 22 คน 

2. ด าเนินการจัดโครงการศิลปนิพนธ์ -สาขาวิชาศิลปะการละคร เมื่อวันที่             
15 - 30 ตุลาคม 2557 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด             
91 คน 

3. ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์น้องพ่ี สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ โถงหน้าหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์      
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 120 คน 

4. ด าเนินการจัดโครงการทดสอบมาตรฐานศิลปิน เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 
2557 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 164 คน 

5. ด าเนินการจัดโครงการแสดงนิทรรศการโครงการพิเศษสาขาวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร            
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 230 คน  

6. ด าเนินการจัดโครงการศิลปนิพนธ์-สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย เมื่อวันที่  25 
ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 28 คน 

7. ด าเนินการจัดโครงการปลูกจิตส านึกรักสถาบัน เมื่อวันที่ 10 – 13 มกราคม 
2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 58 คน 
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8. ด าเนินการจัดโครงการนิทรรศการสาชาวิชาจิตรกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน – 
31 พฤษภาคม 2558 ณ หอศิลป์กรุงไทยชั้น 3 และหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 205 คน 

9. ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CPD Work Shop 2 และ 3 เมื่อ
วันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ น้ าต้นสล่าแดง ต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 25 คน 

10. ด าเนินการจัดโครงการแต่งเติมศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) เมื่อวันที่ 
27 – 29 กรกฎาคม และวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย      
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนสุนันทา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 89 คน 

11. ด าเนินการจัดโครงการจริยธรรมสาขาวิชาดนตรี เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 
2558 ณ กิจการศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและกีฬา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน              
ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
89 คน 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเกีย่วกับการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

4.38 4.43 
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โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาต ิ
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 1,447,000 บาท 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ               
เป็นนักปฏิบัติ และเชี่ยวชาญการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียนบทความ
จากผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ เผยแพร่ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดเวทีให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศน าเสนอผลงานวิจัยตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา         
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับ
คุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ ให้มีความก้าวหน้า
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย และ
บทความวิชาการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31              
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 คน 

2. ด าเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ           
และนานาชาติ ครั้งที่  6 เมื่อวันที่ 28 - 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว           
อาคาร 31 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 300 คน 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เขา้ร่วมโครงการ ระดับ 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

4.00 4.35 

ร้อยละของผลงานผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาเอก ที่ได้รบัการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 50.00 68.37 
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โครงการบริการแบบ One Stop Service 
หน่วยงาน : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ :   – 

 
 

วิทยาลั ยสหเวชศาสตร์  ได้ จั ด โครงการบริการแบบ One Stop Service                    
ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติและเชี่ยวชาญการสื่อสาร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการพัฒนางานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ของวิทยาลัย อย่างสมบูรณ์แบบ ในการอ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษา และประชาชนที่มาใช้บริการ  รอบที่ 1 เมื ่อวันที ่ 1 ธันวาคม 2557 – 31 
มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 คน 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีมารับบริการแบบ One 
Stop Service 

ร้อยละ 60.00 68.50 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ใหบ้ริการแบบ One Stop Service 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3.51 4.05 
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โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล 
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 110,600 บาท 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม             
แห่งวิชาชีพพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ 
เชี่ยวชาญการสื่อสาร และมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้      
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการด าเนินชีวิต โดยใช้หลักพุทธศาสนา สามารถแสดงออก
ถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม และรู้จักการใช้สติ สมาธิ
ในการเรียนมากขึ้นและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการเรียนและชีวิตประจ าวัน  เมื่อวันที่ 
23 - 24 มีนาคม 2558 ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 114 คน 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรม
จริยธรรม ท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

ระดับ 
ความส าเร็จ 

3.51 4.53 
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โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยงาน : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 146,500 บาท 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ      
ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญการสื่อสาร และมี
จิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตาม               
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้น าให้กับนักศึกษา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมภาวะผู้น านักรัฐศาสตร์ร่วมกับชุมชนท่าน้ า              
สามเสน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 - 24 พฤศิจกายน 2557 ณ วัดประสาทบุญญาวาส 
ชุมชนท่าน้ าสามเสน กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 165 คน  

2. ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบ LMS (Learning Management System) 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและ                
การจัดการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละเฉลีย่ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละเฉลีย่ 85.00 100.00 
ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละเฉลีย่ 85.00 96.70 
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โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับสากล 
หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ :   – 

 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับสากล      
ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติและเชี่ยวชาญการสื่อสาร 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษาในด้านการพูด การอ่าน  การฟัง การเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐานในระดับ
สากล เมื่อวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 2131 อาคาร 21 วิทยาลัย
นานาชาติ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 75 คน  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ระดับ 

ความพึงพอใจ 
3.51 4.02 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
ต่อผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 

ร้อยละ 70.00 74.00 
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โครงการอบรมการท าภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด  
หน่วยงาน : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 30,000 บาท 

 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ได้จัดโครงการอบรมการท า
ภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ 
เชี่ยวชาญการสื่อสาร และมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ารับการ
พัฒนาวิชาชีพหรือฝีมือแรงงานรวมถึงเข้าใจถึงกระบวนการเขียนบท แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้ เทคนิคการเขียนบทหนังสั้นเพ่ือส่งเข้าประกวด และเพ่ิมทักษะ การถ่ายทอด
เรื่องผ่านการเขียนบทที่แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
ตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2558 ณ The Auditorium ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 The Emporium 
Shopping Complex มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100 คน  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลตามอัตลักษณ์ของ
สวนสุนันทา ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

รางวัล 3 7 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ระดับ 
ความพึงพอใจ 

5 5 
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โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
หน่วยงาน : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 815,715 บาท 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความ       
เป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ             
การสื่อสาร และมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์
ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาความรู้
ทั้งด้านวิชาการ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสบการณ์            
มีโลกทัศน์กว้างขวางมากขึ้นจากการฝึกอบรม ศึกษาดูงานภายในประเทศเพ่ือเตรียม             
ความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3717 อาคาร 37 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด         
232 คน  

2. ด าเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่  25 
พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ     
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 232 คน 

3. ด าเนินการจัดโครงการสถานประกอบการสู่ห้องเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2558 ณ ห้องนิภานพดล อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 101 คน 

4. ด าเนินการจัดโครงการอบรมทักษะเพ่ิมพูนวิชาชีพ เมื่อวันที่ 15 และ 28 
มีนาคม 2558 ณ หอประชุมช่อแก้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 267 คน 

5. ด าเนินการจัดโครงการเปิดความรู้สู่โลกกว้าง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม และ 24 
เมษายน 2558  ณ บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท IRPC จ ากัด 
(มหาชน) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 212 คน 

6. ด าเนินการจัดโครงการแผนธุรกิจเพ่ือการน าไปใช้เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 14, 21 
และ 28 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 3718 และห้อง 3744 อาคาร 37 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 20 คน 
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7. ด าเนินการจัดโครงการ English Club ในวันที่ 6 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 
2558 ณ ห้อง 3727 อาคาร 37 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน 

8. ด าเนินการจัดโครงการวิพากษ์โครงการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและ
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ในวันที่ 9 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้น 2 อาคาร 37 และห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 38        
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน 

9. ด าเนินการจัดโครงการ The Best of Logistics Project Award ในวันที่ 24 
สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100 คน 

10. ด าเนินการจัดโครงการบูรณาการรายวิชา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558           
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้น 2 อาคาร 37 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 100 คน 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละเฉลีย่ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละเฉลีย่ 85.00 91.00 
ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละเฉลีย่ 85.00 93.00 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาฯ จังหวัดระนอง 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 55,200 บาท 

 

ศูนย์การศึกษาฯ จ.ระนอง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คือ เชี่ยวชาญการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ          
ในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษทุกๆ ด้านได้มากขึ้น มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้ดี และเปิดโอกาสในการฝึกประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ               
การสื่อสารกับเจ้าของภาษา เมื่อวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษา            
ด้านสุขภาพท่องเที่ยวฯ จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 68 คน  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ระดับ 

ความพึงพอใจ 
4.00 4.00 
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โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต            
หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 42,407 บาท 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
เป็นนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญการสื่อสาร และมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ความมีคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต และน าแนวทางที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืนได้  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม          
พณิชยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มัธยม) มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 677 คน  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคุณธรรม จรยิธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 80.00 100.00 

ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่กิดทักษะด้านความรู้และ
คุณธรรม  

ร้อยละ 80.00 80.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.00 4.61 
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โครงการลูกพระนางจิตอาสา 
หน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 301,000 บาท 

 

ส านักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการลูกพระนางจิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติและมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม         
และปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีหัวใจอาสารับใช้ เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับการท างานเป็นทีมของนักศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการ    
ทั้งหมด 398 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ส านักงานอธิการบดีจึงได้จัด
กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. ท าความร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ
ประสานงานไปยังโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขอทราบข้อมูล
ในเบื้องต้นและควรจัดเตรียมสิ่งของที่จะน าไปบริจาคตามความต้องการของโรงเรียน 

2. จัดท าโครงการระยะที่ 1 ดังนี้ 
2.1 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ตามแนวกิจกรรม 5 ส. ในวันที่  9 พฤศจิกายน  

2557 ณ พื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
2.2 โครงการสวนสุนันทาปันน้ าใจ : สู่พ่ีน้องในถิ่นชายแดน ครั้งที่ 1 ระหว่าง

วันที่  17-18 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน              
บ้านเรด้า ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

3. จัดท าโครงการระยะที่ 2 ดังนี้ 
3.1 โครงการลูกพระนางรวมใจ ท าความดีถวายในหลวง ณ อาคาร                  

ศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 
วันที่ 19 มกราคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 3 
วันที่ 2 มีนาคม 2558 

3.2 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนสุนันทา ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 5 อาคารส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1 
วันที่ 27 มกราคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 3 
วันที่ 24 มีนาคม 2558 

4. จัดท าโครงการระยะที่ 3 ดังนี้ 
4.1 โครงการลูกพระนางจิตอาสา ณ วัดราชผาติการาม วัดราชาธิวาส           

วัดอินทรวิหาร วัดสามพระยา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา และบริเวณ
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ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2558 
และครั้งที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2558  

ส านักงานอธิการบดีได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานพร้อมการ              
จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการลูกพระนางจิตอาสา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน                
การจัดกิจกรรมโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และน า
ข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดกิจกรรมในปีถัดไป  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ระดับ 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51 4.46 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเกีย่วกับการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

ระดับ 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51 4.09 
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โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
หน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 484,944 บาท 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต               
ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ  เชี่ยวชาญการสื่อสาร            
และมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใน
มหาวิทยาลัย พร้อมเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย             
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 249,981 คน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด     
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ ในวันที่ 28 มกราคม 2558 โดยมี
การส่งเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์ ขายของออนไลน์อย่างไรให้ได้เงิน  ส่งเสริมทักษะ
ทางด้านศิลปะและวิชาชีพ “เก้าอ้ีเดอคูพาส” และส่งเสริมภาษานานาชาติเพ่ือการสื่อสาร 
“ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร” ให้กับนักศึกษา 

2. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  
โดยจัดกิจกรรมบรรยายธรรมในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมวัยรุ่นไทย” กับ             
พระมหาสมปอง ตาลปโต จากวัดสร้อยทอง                  

3. จัดโครงการสัปดาห์หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่   
2 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ 

4. จัดโครงการแข่งขันหมากรุกไทยออนไลน์ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 16 -18 
มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันท้ังหมด 10 ทีม ผลปรากฏดังนี้ 

4.1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ทีมจากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,500 บาทได้ แก่ทีมจาก           
คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 

4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ทีมจากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทย 

5. จัดกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์นานาชาติ โดยน าภาพยนตร์จากงานประกาศ          
ผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 87 มาให้ชม ตั้งแต่วันที่ 23 -27 มีนาคม 2558 
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6. จัดโครงการศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต จ านวน 2 รอบ คือ  
6.1 รอบแรก วันที่  27 มีนาคม 2558 ณ ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  
6.2 รอบที่ 2 วันที่ 1-3 เมษายน 2558 ณ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 

7.  จัดโครงการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ โดยการเผยแพร่ฐานข้อมูล
บริการออนไลน์ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้รับประโยชน์กับการใช้งาน
ฐานข้อมูลออนไลน์ (EDS) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

8.  จัดโครงการจ้างปรับปรุงระบบ digital libarary เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 
สิงหาคม 2558 ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามและประเมินผล          
การด าเนินงาน พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2558 เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และน าข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมในปีถัดไป 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละเฉลีย่ 80.00 90.28 

ร้อยละของผูเ้ข้าใช้บริการห้องสมดุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.00 6.45 
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โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) เพื่อรองรับการจัดการเรียน               
การสอนออนไลน์รับชมทุกอุปกรณ์ 
หน่วยงาน : ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 95,000 บาท 

 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการ
พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รับชมทุกอุปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เชี่ยวชาญการสื่อสาร 
โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือปรับปรุ งและพัฒนาระบบ LMS (Learning Management 
System) รายวิชาศึกษาทั่วไป ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รับชมทุกอุปกรณ์ 
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ ว ไปให้มีประสิทธิภาพ                  
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ท าการพัฒนา 
ทดสอบติดตั้งระบบ เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รับชมทุกอุปกรณ์  และ
จัดท าเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ เป็นตัวต้นแบบในการ              
จัดการเรียนการสอน (LMS)  e-learning เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รับชม              
ทุกอุปกรณ ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 18,212 คน  

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2557 ท่ีน าระบบ LMS (Learning 
Management System) ให้บริการแก่นักศึกษา 

ร้อยละ 100.00 100.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ LMS 
(Learning Management System) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3.51 4.23 
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โครงการชุมชนวิชาการเพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและ
บริการวิชาการสู่สังคม 
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 2,000,000 บาท 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการชุมชนวิชาการเพ่ือการเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ  เชี่ยวชาญการสื่อสารและมีจิตสาธารณะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากผลการวิจัยและบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัย มีพ้ืนที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นท่ีให้กับนักศึกษา 
ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป พร้อมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผลการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้กับนักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน
ทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการเพ่ือ
การเตรียมงานชุมชนวิชาการ ในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึง
วางแผนล าดับขั้นตอนของกิจกรรม และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการชุมชนวิชาการฯ ท าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนวิชาการผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ e-Office, www.ird.ssru.ac.th และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามสถานที่
ต่างๆ และจัดกิจกรรมชุมชนวิชาการ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารสายสุทธานภดล                   
ในระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3,450 คน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมจัด
ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2558 เพ่ือทบทวน               
และปรับปรุงผลการด าเนินงานการจัดโครงการชุมชนวิชาการเพ่ือการเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม ครั้งที่ 2 และน าข้อเสนอแนะจาก          
คณะกรรมการฯ มาเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการในปีถัดไป 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการชุมชนวิชาการต่อ
จ านวนเป้าหมายทั้งหมด 

ร้อยละ 80.00 100.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.25 4.47 

ระดับการน าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริงของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์

5 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

โครงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
หน่วยงาน : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 20,000 บาท 

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญการ
สื่อสารและมีจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการให้บริการสืบค้นข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ     
ของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดเตรียมหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บหนังสือ  เอกสาร และท าการประชาสัมพันธ์               
ในหน้า page ของ Facebook ส านักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 5,043 คน  
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ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน           
พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558            
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2558 และน าข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน         
จัดกิจกรรมในปีถัดไป 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ
สืบค้นศูนย์ข้อมลูศิลปวัฒนธรรมรตันโกสินทร ์

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

4.10 4.62 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โครงการพัฒนาทักษะและอาชีพให้กับนักศึกษา 
หน่วยงาน : ส านักทรัพย์สินและรายได้ 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ :   – 

 
 

ส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและอาชีพให้กับนักศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 
และเป็นการสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ “เป็นนักปฏิบัติ” เป็นไปตามเป้าหมาย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – เมษายน 2558 ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 คน  

ส านักทรัพย์สินและรายได้  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน            
พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
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เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2558 และน าข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน             
จัดกิจกรรมในปีถัดไป 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 

ความพึงพอใจ 
4.51 4.82 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการท าน้ าหมักชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
หน่วยงาน : ส านักงานวิทยาเขต 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 55,000 บาท 

 

ส านักงานวิทยาเขต ได้จัดโครงการส่งเสริมการท าน้ าหมักชีวภาพเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นนักปฏิบัติและมีจิตสาธารณะ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เทคนิค และขั้นตอนการท าน้ าหมักชีวภาพ ให้แก่
เกษตรกรผู้สนใจ เจ้าหน้าที่ส านักงานวิทยาเขต และนักศึกษา ในการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ               
ในท้องถิ่น ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตให้การศึกษาหรือใช้ใน
การเกษตร และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการประยุกต์ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจ าวัน เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์  2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                         
ศูนย์ฯ นครปฐม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100 คน  
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา และ
ชุมชน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3.51 4.95 

ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของบุคลากร 
นักศึกษา และชุมชน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80.00 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความ             
เป็นเลิศ 
หน่วยงาน : ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 11,000 บาท 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
เสวนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเ พ่ือพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ                       
ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เชี่ยวชาญการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย และน าความเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา                 
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 56 คน 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน          
พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เพ่ือทบทวน         
ผลการด าเนินงานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
น าข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดกิจกรรมในปีถัดไป 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.00 100.00 
ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 92.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
หน่วยงาน : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 300,000 บาท 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
เชี่ยวชาญการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ พัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในขั้นพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดเจตคติที่ดี    
ต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  และ    
เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558            
ณ ห้อง Training Room 2 และ 3 อาคาร 31 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3,713 คน  
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อย
ละ 65 ท่ีทางมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 80.00 89.90 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช     เกิดวิชัย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตราจารย์ธีระดา        ภิญโญ     รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
ผู้เรียบเรียง/รูปเล่ม 
นายสนธยา     เจริญศิริ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
นางสาวปรางทิพย์   เกตุกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวจีรวรรณ     พิสุทธิพันธุ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวกฤติกา     รัตนโพธิ์       นักวิชาการศึกษา 
 
ออกแบบปก 
นายประพล     สุขสุโฉม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 






