


  
 

 

 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร มีการประเมินสถานการณ์จาก

สภาพแวดล้อมภายนอก โดยได้ศึกษารายละเอียดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

11 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 

2559) นอกจากน้ีมีการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายใน โดยได้ศึกษาข้อมูลการดําเนินงาน

เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน นักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษา การมีงานทําของบัณฑิต ผลงานวิจัย  

การบริการวิชาการและวิชาชีพ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากร ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

และข้อเสนอแนะหรือจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินต่างๆ นําผลการประเมินสถานการณ์ทั้งจาก

สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

(SWOT) เพื่อปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันนํา เพื่อปวงชน”  

พันธกิจ มี 5 พันธกิจ คือ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของ

ชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมี

ความสุข 2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 

3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้

เข้มแข็ง 4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน และ 5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน

การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย มี 4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มุ่งที่จะ

เป็นองค์กรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานกับบุคลากร 2) ด้านคุณภาพชั้นนํา 

มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ มหาวิทยาลัยอันดับ 150 

ของเอเชีย 3) ด้านชุมชนวิชาการ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการที่ผลิตบัณฑิตแข่งขันกับ

นานาชาติได้ และสามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และ 4) ด้านพ่ึงพาตนเองได้ มุ่งมีระบบบริหาร

จัดการที่เป็นเลิศ สามารถพึ่งพาตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ 



  
 

 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 จากเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีศักยภาพที่จะดําเนินการ

ให้บรรลุได้ ต้องมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่เหมาะสม ควบคู่กับการใช้ศักยภาพ

ของคณะผู้บริหารในระดับต่างๆ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร การปรับเปล่ียน

กระบวนการดําเนินงานให้มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพ การปรับปรุงกฎระเบียบ การประสานงาน

ความร่วมมือจากภายในและภายนอก ตลอดจนการดําเนินงานที่ใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด   

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2558 – 2562) ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพชีวิต 

และความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ศิษย์เก่าและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี

กับมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตาม 

อัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน 

และประเทศชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิด

ความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนํา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 



  
 

 

 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8. ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีระบบบริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 จากประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 8 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จํานวน 8 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กําหนดกลยุทธ์ จํานวน 20 กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด จํานวน 18 

ตัวช้ีวัด และโครงการ/กิจกรรมหลัก จํานวน 28 โครงการ ในการขับเคล่ือนไปสู่ความสําเร็จตามแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นําไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้จัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 โดยได้กําหนดเป้าประสงค์ประจําปีในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดความสําเร็จ และ

ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน จํานวน 2,089,679,730.00 บาท รายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดสรรเฉพาะเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 461,382,470.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน 22.08 ของประมาณการ

รายจ่ายทั้งหมด  

เป้าประสงค์ประจําปี :  

1. มีระบบบริหารจัดการที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ และการ

เรียนรู้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน (high performance organization) 

2. บุคลากรมีศักยภาพสูง และเกิดความผาสุก ความผูกพันในการปฏิบัติงาน 

การวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ประจําป ี: 

1. ระดับความเช่ือมั่นด้านธรรมาภิบาลของนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อสถาบัน (ระดับความเช่ือมั่น 4.51) 

2. ร้อยละเฉลี่ยความสําเร็จตามเป้าหมายการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (ร้อยละเฉลี่ย 90) 

3. ระดับความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย (ระดับคะแนนความผาสุก

และความผูกพัน 4.25) 

4. ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาคม (ระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.10) 



  
 

 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน จัดสรรเฉพาะเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 8,044,600.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน 0.39 ของประมาณการรายจ่าย

ทั้งหมด  

เป้าประสงค์ประจําปี :  

1. มีบริการหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนทําให้ศิษย์เก่าและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

2. ส่ือสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้กับศิษย์เก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

การวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ประจําปี : 

1. จํานวนของศิษย์เก่าและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับหน่วยงานหรือ

มหาวิทยาลัย (330 คน) 

2. ร้อยละของศิษย์เก่าในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับข้อมูลข่าวสารและให้ข้อมูลย้อนกลับ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 5) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตาม 

อัตลักษณ์ของสวนสุนันทา จัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน จํานวน 1,082,513,760.00 คิดเป็นสัดส่วน 51.80 

ของประมาณการรายจ่ายทั้ งหมด  จําแนกเป็นเ งินนอกงบประมาณ  ( เ งินรายได้ )  จํานวน 

378,573,060.00 บาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 703,940,700.00 บาท 

เป้าประสงค์ประจําปี : 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ

ดํารงตนอยู่ในสังคมท่ีมีการแข่งขันสูง 

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม 

การวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ประจําปี : 

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี(ร้อยละ 88) 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (ระดับคะแนนคุณภาพ 4.41) 

3. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยระดับชาติหรือ

นานาชาติ (36 รางวัล) 



  
 

 

 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) จ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

4. ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

(ระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.10) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน 

และประเทศชาติ จัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน จํานวน 75,742,000.00 คิดเป็นสัดส่วน 3.62 ของประมาณ

การรายจ่ายทั้งหมด จําแนกเป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 37,566,100.00 บาท และเงิน

งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 38,175,900.00 บาท 

เป้าประสงค์ประจําปี :  

1. บุคลากรมีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และมีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกเพ่ิมข้ึน 

2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และ/หรือ

นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

การวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ประจําปี : 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ/
หรือนักวิจัยท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 84) 

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 84) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน 

จํานวน 16,894,900.00 คิดเป็นสัดส่วน 0.81 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด จําแนกเป็นเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 11,194,900.00 บาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน

5,700,000.00 บาท 

 เป้าประสงค์ประจําปี : บุคลากร และนักศึกษา มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความ

ร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับสมาชิกประชาคมอาเซียน 

การวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ประจําปี : จํานวนประเทศของประชาคมอาเซียนที่มหาวิทยาลัย

ทําความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยร่วมกัน (9 ประเทศ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนํา จัดสรร

งบประมาณทั้งส้ิน จํานวน 28,602,000.00 คิดเป็นสัดส่วน 1.37 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด 

จําแนกเป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 3,344,300.00 บาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน 

จํานวน 25,257,700.00 บาท 

 



  
 

 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เป้าประสงค์ประจําปี : 

1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่พ่ึงพาของสังคม
ได้ 

การวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ประจําปี : 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง (ร้อย

ละ 100) 

2. ร้อยละของผู้รับบริการท่ีนําความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง (ร้อยละ 90) 

3. จํานวนฐานความรู้ที่เพ่ิมข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (10 ฐาน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล จัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน 

จํานวน 7,991,150.00 คิดเป็นสัดส่วน 0.38 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด จําแนกเป็นเงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 5,751,150.00 บาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 

2,240,000.00 บาท 

 เป้าประสงค์ประจําปี : มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พร้อม

ให้บริการ และประชาคมสวนสุนันทา มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

เพ่ิมข้ึน 

การวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ประจําปี : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการศูนย์

ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ (ระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.52) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8. ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

จัดสรรเฉพาะเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จํานวน 408,508,850.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน 19.55 

ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด  

เป้าประสงค์ประจําปี : มีระบบการบริหารจัดการการหารายได้ที่มีประสิทธิภาพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

การวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์ประจําปี : รายได้ที่เกิดจากการระดมทุนจากภายนอก (85 ล้าน

บาท) 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 8 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ประจําปี จํานวน 14 เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กําหนดกลยุทธ์ จํานวน 20 กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด จํานวน 50 ตัวช้ีวัด 

โครงการ/กิจกรรมหลัก จํานวน 28 โครงการ และโครงการ/กิจกรรมย่อย จํานวน 110 โครงการ ในการ

ขับเคล่ือนไปสู่ความสําเร็จตามแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในการน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้

จัดทําแผน/โครงการ เพ่ือเป็นแนวทางที่จะดําเนินการผลักดันให้มหาวิทยาลัยได้ยกระดับคุณภาพและ

ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ รายละเอียดดังน้ี 



  
 

 

 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

1. โครงการวาระสําคัญประจําปี (Agenda) ปีงบประมาณ 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยผู้บริหารสูงสุดได้วางเป้าหมายของการพัฒนาโครงการที่

เป็นวาระสําคัญประจําปี (Agenda) ปีที่ 3 เป็นโครงการในลักษณะ “ชุมชนวิชาการและการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้กําหนดโครงการวาระสําคัญ

ประจําปี (Agenda) ปีงบประมาณ 2558 จําแนกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 4 

โครงการ ได้แก่ (1) โครงการเพ่ิมจํานวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีให้มหาวิทยาลัยเป็น

ชุมชนวิชาการ(2) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (3) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (4) 

โครงการระดมทุนสู่มหาวิทยาลัยด้วยการบริการวิชาการ และระดับหน่วยงาน ได้กําหนดโครงการวาระ

สําคัญประจําปี (Agenda) ปีงบประมาณ 2558 ที่เน้นพัฒนาหรือบริการนักศึกษาสอดคล้องตาม

เป้าหมายที่ผู้บริหารสูงสุดวางไว้ จํานวนทั้งส้ิน 24 โครงการ  

 

2. แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการศึกษา 

พันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถ

ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถท่ีได้รับการส่ังสอนมาควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมที่บัณฑิตต้อง

ได้รับเมื่อสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้

จัดโครงการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นบัณฑิตที่สังคมยอมรับและสามารถได้งานทําที่

ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้

คํานึงถึงเรื่องหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนอยู่ จึงได้มีโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

3. แผนพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับหน่วยงานเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษาให้เกิดอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาที่ว่า “เป็นนักปฏิบัติ 

ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการส่ือสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” และเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่ 

พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยในด้านคุณธรรมและจริยธรรม (ความซ่ือสัตย์สุจริตและประหยัด, ความ

เสียสละ, อุทิศตนและการทํางานเพ่ือส่วนรวม, ความยุติธรรม, ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา, 

ความขยัน อดทนและหมั่นเพียร) ด้านความรู้และวิชาการทางวิชาชีพ(ปัญญา) (การสร้างความรู้และ

วิชาชีพ, การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ, การคิดวิเคราะห์, การคิดวิจารณญาณ, การสังเคราะห์ข้อมูล

และสารสนเทศ) ด้านทักษะส่วนบุคคล (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การส่ือสารและภาษา, การใช้

ตัวเลขและจํานวน, การวางแผนและจัดการ, การมีความอิสระและเป็นตัวของตัวเอง, การทํางานเป็น



  
 

 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ 
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ทีม) สําหรับปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีโครงการที่สําคัญนอกเหนือจาก

กิจกรรมหรือโครงการที่จัดให้แล้ว รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการศึกษาดูงานกิจการนักศึกษากับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2. โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา และศิษย์เก่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

3. โครงการลูกพระนางจิตอาสา 

4. โครงการสืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา 

 

4. แผนบริการวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีประเด็นช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคม จําแนกเป็น 2 

ประเภท คือ 

1. ประเด็นช้ีนํา ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของสังคม ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประเด็น  

“ด้านสุขภาพ” เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพได้

ด้วยตนเอง ลดความเส่ียงของการเกิดโรคภัยต่างๆ และสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผล 

ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร  

2. ประเด็นช้ีนํา ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของสังคม ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประเด็น “การ

ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําวัตถุดิบ/วัสดุที่มีอยู่ในชุมชนนํามาจัดทํา

เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืน คงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

ชุมชน 

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทําแผนบริการวิชาการแก่สังคม มีกลุ่ม

ของโครงการบริการวิชาการ จํานวน 6 กลุ่มโครงการ ได้แก่ 

1. กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและท้องถิ่น  

2. กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
3. กลุ่มโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  

4. กลุ่มโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์  

5. กลุ่มโครงการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน  

6. กลุ่มโครงการแหล่งเรียนรู้  
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5. แผนการดําเนินงานด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ตระหนักตามพันธกิจด้านการวิจัย โดยการจัดโครงการ

พัฒนานักวิจัยทั้งรุ่นใหม่และมืออาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะให้สามารถขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จําแนกงานวิจัย

ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม  

2. กลุ่มงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์  

3. กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

4. กลุ่มงานวิจัยเพื่อขยายผลตามแนวทางพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังได้มีโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โครงการจัดทําวารสารวิชาการระดับชาติ โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการนํางานไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องขอยื่นการจดสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตรและขอคุ้มครองสิทธิ์ผลงาน 

 

6. แผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความตระหนักที่จะดําเนินการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตามพันธกิจ และเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ 2 กลุ่มโครงการ คือ  

1. กลุ่มโครงการส่งเสริม สืบสาน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่มโครงการย่อย 

ได้แก่ 

1.1 โครงการส่งเสริมการบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.2 โครงการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย 

1.3 โครงการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม 

2. กลุ่มโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น  

2 กลุ่มโครงการย่อย ได้แก่ 

2.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่สากล  

2.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  
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7. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

การจัดอันดับสถานศึกษามีบทบาทสําคัญต่อคุณภาพและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้มีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ อันดับที่ 23 ของประเทศ และอันดับที่ 705 ของเอเซีย โดยการจัดอันดับของ Webometrics มี

กลยุทธ์ในการขับเคล่ือน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มีโครงการ/กิจกรรม 

ที่จะดําเนินงาน จํานวน 4 โครงการ อาทิ โครงการในการดําเนินการเกี่ยวข้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์

และแผนการขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS การสร้างความเข้าใจในการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยแก่บุคลากรทุกระดับ  

กลยุทธ์ที่ 2 การเชื่อมโยง URL ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก มีโครงการ/

กิจกรรมที่จะดําเนินงาน จํานวน 10 โครงการ อาทิ โครงการในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา

เว็บไซต์ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน การพัฒนาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ การจัดทํา

ฐานข้อมูลความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทั้งในระดับอาเซียนและ

ระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน 

จํานวน 15 โครงการ อาทิ โครงการในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า ผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/

นานาชาติ การจัดทําคลังข้อมูล มคอ. หนังสือ ตําราและสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์บนเว็บไซต์

ของคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์  

การจัดทําสื่อการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา และการจัดทําเอกสารท่ีมี Hyperlink และวิธีการ Upload 

เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์ 

กลยุทธ์ที่ 4 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูล Google scholar มีโครงการ/

กิจกรรมที่จะดําเนินงาน จํานวน 7 โครงการ อาทิ โครงการในการดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมการ

จัดทําวารสารวิชาการตามเกณฑ์ TCI และการจัดทํา Account ของระบบ Google scholar การจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Google scholar นอกจากน้ียังมีโครงการส่งเสริมการ

นําเสนอบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ การจัดทําวารสารออนไลน์เพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และ

ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ (IR) ในฐานข้อมูล Google scholar 

กลยุทธ์ที่ 5 การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scimago, 

Scopus และ ISI) มีโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน จํานวน 12 โครงการ อาทิ โครงการในการ
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ดําเนินการเกี่ยวกับการอบรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย อบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและ

ทบความทางวิชาการในฐานข้อมูล TCI และSCOPUS/SJR และอบรมการอ้างอิงบทความวิจัยและ

บทความทางวิชาการในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ นอกจากน้ียังมี

โครงการจัดหาวารสารเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจําหน่วยงาน การ

ประกวดนักวิจัยนําเสนอและตีพิมพ์ยอดเยี่ยมประจําป ี

กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารจัดการนักศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน จํานวน  

9 โครงการ อาทิ โครงการในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา (ทําเนียบนักศึกษา

ปัจจุบัน รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ และหน่วยงานท่ีนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ศิษย์เก่า 

(การมีงานทํา รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ) และหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต นอกจากน้ียังมีโครงการ

แลกเปล่ียนนักศึกษาในระดับนานาชาติ การจัดทํา E-mail นักศึกษา และอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ 

E-mail เว็บไซต์ประจําตัวอาจารย์ในการเรียนการสอน และการเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

 

8. แผนการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพ่ึงพา

ตนเองได้ โดยมุ่งให้มีระบบการจัดการที่เป็นเลิศ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และยืนอยู่อย่างสง่างาม 

ในสังคมวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดโครงการ 2 ลักษณะคือ 1) โครงการจัดหารายได้ของ 

สํานักทรัพย์สินและรายได้ และ 2) โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงาน  

ในปีงบประมาณ 2558 ได้กําหนดเป้าหมายของรายได้ของแต่ละโครงการ ดังนี้ 

 

 ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 

1) รายได้จากโครงการจัดหารายได้ของสํานักทรัพย์สินและรายได้ 242,203,500 193,762,800 

2) รายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการของ

หน่วยงาน (จํานวน 108 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน) 

240,064,250 228,061,050 

 

9. แผนการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ปี 2558 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ จะรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้ช่ือประชาคม

อาเซียน (Asian Community : AC) เพ่ือสร้างความร่วมมือให้เกิดความเจริญม่ันคงของประชากร ทรัพยากร 

และเศรษฐกิจ ซ่ึงการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะทําให้การเคล่ือนย้ายกําลังคน นักศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษา เป็นไปโดยสะดวกข้ึน ส่งผลให้เกิดการเคล่ือนย้ายองค์ความรู้ ภาษาและ

วัฒนธรรมระหว่างกัน เกิดการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้านการศึกษา และการวิจัยใน



  
 

 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฏ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหน่วยงานที่จําเป็นต้องมีความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคล่ือน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการการขับเคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีโครงการ/กิจกรรมที่

จะดําเนินงาน จํานวน 7 โครงการ อาทิเช่น โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ประจําปงีบประมาณ 2558 และการจัดทําแผนกลยุทธ์การขับเคล่ือนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของคณะ/

วิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน มีโครงการ/กิจกรรมที่จะ

ดําเนินงาน จํานวน 7 โครงการ อาทิเช่น 1 โครงการข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา หรือวิจัยกับ

ประชาคมอาเซียน (MOU) และโครงการจัดทําแผน/ความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนในระยะยาวและ

ประจําป ี

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน มีโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ อาทิเช่น โครงการจัดประชุม

บุคลากร และนักศึกษาในเรื่อง สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ

โครงการวิจัยด้านความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

10. แผนการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความตระหนักที่จะดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้รองรับต่อ

ความต้องการของนักศึกษา และการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบันจึงได้มีแผนงาน/โครงการท่ีจะ

พัฒนาบุคลากรที่สําคัญ ดังนี้ 

10.1 แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ 

10.2 โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. โครงการเตรียมความพร้อมการออกนอกระบบ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพและการมีจิตสํานึกในการให้บริการ 

3. โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารระดับสูง กลาง และผู้บริหารมือใหม่ 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นผู้นํา 

5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ศักยภาพ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (สาย

สนับสนุน) 

6. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ (สายวิชาการ และสายสนับสนุน) 



  
 

 

 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

7. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึน (สายสนับสนุน

วิชาการ) 

8. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบอัตรากําลัง 2558 - 2561 

9. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10. โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีโครงการต่อเนื่องที่จะเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ คือ โครงการพัฒนาผลงาน

และเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ 
 

11.  โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยผู้บริหารสูงสุดได้ตระหนักและเห็นความสําคัญที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการของหลักสูตร กฎหมาย ระบบการบริหารงานบุคคล และระบบการบริหาร

งบประมาณ การเงินและพัสดุ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รวมท้ังสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานในรูปแบบของ

คณะกรรมการโดยนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 ชุด ได้แก่ 

1. คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตร 

2. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

3. คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล 

4. คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ  

โดยคณะกรรมการทุกชุดต้องนําเสนอผลการปฏิรูปต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 

12.  แผนพัฒนาวิทยาเขต 

1) แผนพัฒนาวิทยาเขต จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ด้านส่ือสมัยใหม่ ภาพยนตร์ ศิลปะ

ส่ือ ศิลปะการแสดง นวัตกรรมและการจัดการ โลจิสติกส์ ที่สนองตอบความต้องการชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

2. เพ่ือเป็นศูนย์บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม และการผลิตส่ือประสม ทางด้าน

ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และภาพเคลื่อนไหวและส่ือประสม โลจิสติกส์ นวัตกรรมและการจัดการ 
 

 

 



  
 

 

 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 งบประมาณ (บาท) 

1) จัดจ้างทําป้ายช่ือมหาวิทยาลัยและซุ้มทางเข้า 525,440 

2) จัดจา้งกอ่สร้างอาคารคัดแยกขยะพร้อมถมดิน (ศูนยใ์หก้ารศึกษาฯ จังหวัดนครปฐม) 500,000 

3) จัดจ้าง รปภ. ดูแลอาคารอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหวและอาคารหอพักนักศกึษา 1,600,000 

4) จัดจ้างบริษัททําความสะอาดอาคารอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหว 400,000 

รวมทั้งสิ้น 3,025,440 
 

2) แผนพัฒนาวิทยาเขต จังหวัดสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นศูนย์จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือสนองความต้องการ

ชุมชนท้องถิ่นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

 

แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 งบประมาณ (บาท) 

1) จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน ์(เฟส1 ซุ้มประตู้และป้ายชื่อ) 2,500,000 

2) จัดจ้างระบบท่อระบายน้ําทิ้งภายใน (เฟส1) 3,000,000 

3) จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานและการเรียน อาคารศูนยส์ุขภาพ (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์) 8,900,000 

4) จัดจ้างขยายเขตระบบโทรศัพท์และเครือข่าย 500,000 

5) จัดจา้งปรับปรุงหอ้งเรียน ห้องประชุมและคลินกิ อาคารศูนย์สุภาพ (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์) 2,000,000 

6) จัดจ้างติดตั้งผ้าม่านกันแสงอาคารศูนย์สุขภาพ (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์) 1,000,000 

7) จัดจ้าง รปภ ดูแลอาคารศูนยส์ุขภาพ (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์) 1,600,000 

8) จัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา จํานวน 2 หลัง 10,000,000 

รวมทั้งสิ้น 29,500,000 
 

3) แผนพัฒนาวิทยาเขต จังหวัดระนอง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยการท่องเที่ยว และการโรงแรม ให้

สนองตอบความต้องการของชุมชนและสังคม 

2. เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

 



  
 

 

 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ฒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 งบประมาณ (บาท) 

1) จัดจ้างปรับปรุงถนนเข้าอาคารหอพักนักศึกษาช่ัวคราว 300,000 

2) จัดจ้างปรับปรุงป้ายช่ือมหาวิทยาลัย 110,000 

3) จัดจ้างเช่ือมระบบไฟฟ้าและประปา อาคารหอพักนักศึกษา 5,500,000 

4) จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม (เฟส3) 150,000 

5) สมทบการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 3,990,000 

รวมทั้งสิ้น 10,050,000 

 

13.  แผนการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ

งบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับจัดสรรงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน 

จํานวนทั้งส้ิน 193,399,000 บาท จําแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จํานวน 27,770,000 บาท และค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง จํานวน 165,629,000 บาท สรุปรายละเอียดงบลงทุนได้ดังนี้ 

1. สิ่งก่อสร้างผูกพันตามสัญญา  86,057,900 

1) อาคารวิทยาศาสตร์ (2554-2558) 9,709,900 

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2) อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ (2555-2558) 45,302,300 

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม (ศาลายา)  

3) อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย (2556-2559) 15,773,800 

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

4) อาคารเรียนรวมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-2559) 15,271,900 

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม (ศาลายา)  

2. สิ่งก่อสร้างผูกพันรายการใหม่ 26,400,000 

1) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ (2558-2560) 160,000,000 บาท 26,400,000 

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  

3. สิ่งก่อสร้างจบในปี 53,171,100 

1) ปรับปรุงอาคารคหกรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 30,000,000 

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 9,000,000 

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม (ศาลายา)  

3) ปรับปรุงระบบถนนและท่อระบายน้ํา 14,171,100 

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม (ศาลายา)  
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การดําเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จําเป็นต้องอาศัยงบประมาณที่เป็นทรัพยากรในการ

ขับเคล่ือนกลยุทธ์ โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ

วิสัยทัศน์ที่วางไว้ในทุกปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดสรรงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) และงบประมาณแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ สรุป

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ประมาณการรายรับ – ประมาณรายจ่าย ตามแหล่งต่างๆ 

แหล่งงบประมาณ 
ปงีบประมาณ 2558 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 

1. งบประมาณแผ่นดิน 775,314,300.00 775,314,300.00 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 1,597,944,530.00 1,314,365,430.00 

2.1 รายได้จากเงนิบํารุงการศึกษาภาคปกต ิ 775,244,180.00 620,195,480.00 

2.2  รายไดจ้ากเงินบํารงุการศึกษาภาคพิเศษ 340,432,600.00 272,346,100.00 

2.3 รายไดจ้ากโครงการจดัหารายได้ของสาํนักทรพัย์สินและรายได ้ 242,203,500.00 193,762,800.00 

2.4 รายได้จากโครงการจดัหารายได้ด้วยการบริการวิชาการของ

หน่วยงาน 

240,064,250.00 228,061,050.00 

รวมทั้งสิ้น 2,373,258,830.00 2,089,679,730.00 

 

เงินคงคลัง ประมาณการรายจ่าย 

1. การผูกพันงบประมาณของครภัุณฑ/์ที่ดินสิง่ก่อสร้างจากรายการที่ได้รับอนุมัติกันเหลื่อม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

106,940,366.24 

2. การจัดสรรเพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 176,125,140.00 

รวมทั้งสิ้น 283,065,506.24 

หมายเหตุ : เงินคงคลังที่จะนํามาใช้บริหารจัดการ จํานวน 393,367,298.61 บาท ที่มาจาก 

 1. เงินคงคลังคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2557 จํานวน 121,791,298.61 บาท 

 2. ประมาณการรายรับที่จะหักเข้าเงินคงคลัง 20% ของประมาณรายรับตามข้อ 2.1 - 2.3 คิดเป็นงบประมาณ 

จํานวน 271,576,000 บาท 
 

การนําแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้วาง

มาตรการและกําหนดแนวทางปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติ โดย 1) เสริมสร้างความเข้าใจ

ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมกําหนดแนวทางในการบริหาร

จัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน 

และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 
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2) พัฒนากระบวนการการจัดทําแผนงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

นําไปปฏิบัติ 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินงาน 

และนําไปสู่การปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ โดยการจัดทาคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ระหว่างผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณะ/หน่วยงานกับอธิการบดี มีการประชุมช้ีแจงและซักซ้อม 

ความเข้าใจเป็นระยะ มีการสร้างกลไกการประกันคุณภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานและ

ประสานงานร่วมกัน 
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ส่วนที่  1 

บทนํา 
 

ตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 

ในหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรฐั และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ รวมถึง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 75 บทบัญญัติในหมวดน้ีเป็นเจตจํานงให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย

ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องช้ีแจงต่อรัฐสภา

ให้ชัดแจ้งว่าจะดําเนินการใดในระยะเวลาใด เพ่ือบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน

แห่งรัฐ และต้องจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละ

หนึ่งครั้ง 

มาตรา 76 คณะรัฐมนตรีต้องจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการและ

รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงจะต้อง

สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จําเป็นต่อการ

ดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 

 (2)  การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์

ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ  

(3)  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
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 (4)  ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบน้ัน หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติ

ราชการให้เหมาะสม 

 มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหาร

ราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติและสํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

 เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผล

ผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการท่ีจะต้องดําเนินการจัดทําภารกิจให้เป็นไปตามแผนการ

บริหารราชการแผ่นดินน้ัน 

 มาตรา 14 ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดทําเป็นแผนส่ีปี โดย

นํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี 

อย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือ

บุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้

ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ัน โดยจัดทําเป็นแผนส่ีป ี 

ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 

 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ระบุสาระสําคัญ

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณ

การรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้สํานัก

งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ

ราชการดังกล่าว 

 ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 

 เมื่อส้ินปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
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 มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันกําหนดแนวทางการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการตาม มาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทําตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 

 มาตรา 18 เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอย่างอ่ืน ซ่ึงมี

ผลทําให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนําไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ  

จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้ว 

 การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้เฉพาะกรณีที่งานหรือภารกิจใดไม่อาจ

ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจําเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากดําเนินการต่อไป

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น หรือมีความจําเป็นอย่างอ่ืนอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ที่จะต้อง

เปล่ียนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 

 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว ให้ดําเนินการแก้ไขแผนบริหาร

ราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 

 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

 (1)  แผนปฏิบัติราชการสี่ป ีให้จัดทําให้แล้วเสรจ็ภายในหกสิบวันนบัแต่วันที่แผนการบริหารราชการ

แผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (2) แผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้จัดทําและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคําขอ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป 

 ข้อ 9 ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการปรบั

แผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือให้เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 ดําเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้นํา

ระเบียบข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการแก้ไขแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินท่ี

แก้ไขด้วย 
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 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการดําเนินการในเรื่องใด แม้ว่าเรื่องนั้นจะมิได้กําหนดไว้ใน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และถ้าเรื่องนั้น

จําเป็นต้องแก้ไขแผนปฏิบัติราชการด้วย ให้ส่วนราชการดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว้ในมาตรา 18 

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคสองหรือกรณีที่ส่วนราชการขอแก้ไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่

กําหนดไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้แก้ไขในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไข

แผนปฏิบัติราชการรีบแจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

และแผนนิติบัญญัติดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกันโดยเร็ว 

4. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย์ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1000, 0-2160-1111, 0-2160-1023 โทรสาร 0-2160-1010 

เว็บไซต์ www.ssru.ac.th 

 พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งน้ี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวังสวนสุนันทา ซ่ึงเป็นเขต

พระราชฐานภายในบริเวณของพระราชวังดุสิตซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถแทนการเสด็จประพาสหัวเมือง พระองค์มี 

พระราชประสงค์ให้สวนนี้มีลักษณะเป็นสวนป่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้หาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลที่ดีและหาได้ยาก

นานาชนิดมาปลูกไว้ในสวนแห่งน้ีด้วย ที่มาของช่ือสวนแห่งน้ีมาจากชื่อสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ช้ัน

ดาวดึงส์ซ่ึงมีช่ือว่า "สุนันทาอุทยาน" และพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช

เทวี พระมเหสีซ่ึงเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ ซ่ึงได้ส้ินพระชนม์จากเหตุเรือล่มระหว่างเสด็จประพาส

พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากน้ีพระองค์ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตําหนักข้ึนเพ่ือ

เตรียมไว้เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน แต่เนื่องจากพระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน การสร้างจึงยังไม่

แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จข้ึนครองราชย์สมบัติ ได้ทรงพระราชดําริว่า

สถานที่ในพระบรมมหาราชวังช้ันในคับแคบ ไม่เหมาะสมจะเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน 

จึงโปรดให้สร้างพระตําหนักและตึกในบริเวณสวนสุนันทาข้ึนอีกหลายหลัง แล้วโปรดให้เป็นที่ประทับของ

พระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอมและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จํานวน 

32 ตําหนัก รวมทั้งอาคารท่ีพักของบรรดาข้าราชบริพาร โดยมีสมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลี

ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้เสด็จมาประทับ ณ ตําหนักสายสุทธานพดล (ตึก 27) 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2472 (ส้ินพระชนม์ ณ ตําหนักที่ประทับสวนสุนันทา) เนื่องจากในสมัยนั้น

บรรดาขุนนาง ข้าราชการ ผู้มีบรรดาศักด์ินิยมนําบุตรี และหลานของตนมาถวายตัวต่อสมเด็จพระวิมาดา
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เธอฯ เป็นจํานวนมาก สมเด็จพระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้าง "โรงเรียนนิภาคาร" ข้ึนภายในสวนสุนันทา 

สอนตามหลักสูตรการศึกษาในสมัยนั้น รวมทั้งอบรมจริยา มารยาท การฝีมือ ให้เป็นกุลสตรี 

 ครั้นถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองข้ึน บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ใน 

สวนสุนันทาหว่ันเกรงภัยจากการเมือง จึงได้ทยอยกันออกไปจากสวนสุนันทาจนหมดส้ิน บางพระองค์ได้

เสด็จออกไปอยู่หัวเมืองและหลายพระองค์เสด็จล้ีภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ โรงเรียนนิภาคารจึงเลิก

ดําเนินการไปโดยปริยาย นับแต่นั้นมาสวนสุนันทาที่เคยงดงามก็ถูกทอดท้ิง ขาดการดูแลเอาใจใส่ ตําหนัก

ต่างๆ ชํารุดทรุดโทรมเป็นอันมาก พ้ืนที่ภายในรกร้างว่างเปล่า ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ เห็นว่าสวนสุนันทาถูกทอดท้ิงรกร้างอยู่

มิได้ทําประโยชน์ จึงเห็นสมควรให้นายกรัฐมนตรีได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัยของรัฐมนตรีและ

ผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรขอเพียงพ้ืนที่ภายนอกกําแพงติดถนนสามเสนสร้างเป็นบ้านพักของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเห็นสมควรว่า ควรใช้สถานที่น้ีให้เป็นประโยชน์แก่

การศึกษาและมอบให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ดําเนินการจัดตั้งให้เป็น

สถานศึกษาของชาติ และสถานที่ศึกษานี้ให้ช่ือโดยคงชื่อเดิมของสถานที่ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ โดยขนานนามว่า 

"โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย"  

 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอน ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ต่อมาจึง

ได้ยกฐานะข้ึนเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 

เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนาม  "สถาบันราชภัฏ "  เป็ น ช่ือสถาบันการ ศึกษา ใน สังกั ดกรมการฝึ ก หัดครู

กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์

ประจําสถาบันราชภัฏ และเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 

2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงมีช่ือเป็น "สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา" 

 ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้ใน

ราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" 

นับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ (Administrative Chart) 
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ส่วนที่ 2 

สถานการณ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 การประเมินสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ใช้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558–2562) ได้ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก

มหาวิทยาลัยและข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาประกอบการวิเคราะห์ จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่จะนํามาใช้ในการจัดทํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย

ให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก สามารถสรุปผลการศึกษาข้อมูล 2 ส่วน คือ  

1) ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก 2) ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค รายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก มหาวิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์และสรุปรายละเอียดจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-

2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยมีสาระสําคัญของแผนต่างๆ ดังนี้ 

1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้เสนอรายละเอียด

ของสถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ การประเมินความเส่ียงและการสร้าง

ภูมิคุ้มกันของประเทศ ดังนี้ 

1.1.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ  

 ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่ สําคัญทั้งในระดับโลก และ

ภายในประเทศ ซ่ึงมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงสาํคัญระดับโลก  

(1) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤต

เศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ

เศรษฐกิจโลก ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน ส่ิงแวดล้อม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่สําคัญ

ของโลกครอบคลุมถึง กฎ ระเบียบด้านการค้า และการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใส และแก้ปัญหาโลก

ร้อนมากข้ึน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ และการกํากับดูแลด้าน

การเงินท่ีเข้มงวดมากข้ึน พันธกรณีและข้อตกลงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทาง

การค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา โลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน 
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โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กฎ กติกาใหม่เหล่าน้ีจะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าที่

ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จําเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่กําหนด เพ่ือสามารถแข่งขันได้ 

ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดัน ให้ต้องปรับ

กระบวนการผลิตท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ให้ความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงข้ึน 

(2) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวี
ความสําคัญเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน และกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิด

ประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมข้ึนของชนช้ันกลางใน

ภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกําลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจทีสํ่าคัญต่อประเทศไทยในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน 

ญ่ีปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบ

ความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซ่ึงต้องมีการเตรียม

ความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนากลไกต่างๆ  

(3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมข้ึนอีก 81.9 ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศสําคัญๆ ในโลก 

มีผลกระทบต่อการเคล่ือนย้ายกําลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะท่ี

โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มขึ้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากข้ึน ทําให้การ

พัฒนาคนมุ่งสร้างใหม่ความรู้ ทักษะและความชํานาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทน

กําลังแรงงานที่ขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน ทํา

ให้งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาด้านอ่ืนๆ ลดลง 

(4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาส

หรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การโจรกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนา

เทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซ้ือและมีผลิตภาพต่ําไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึง

เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะทําให้เกิดความเหล่ือมลํ้าในการพัฒนา จึงเป็นความท้า

ทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ํา 

(5) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากข้ึนส่งผล
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กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้าย

และสร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย  

2) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 

(1) การเปล่ียนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตร

เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ และเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ

ภาคอุตสาหกรรมภาคบริการ มีบทบาทสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่การเช่ือมโยง

เศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้าน

การค้าและการลงทุน สําหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญต่อการขยายตัวของ

ระบบเศรษฐกิจไทย แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ทําให้บทบาท

ของการลงทุนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความ

อ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้าง

พ้ืนฐาน กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและ

เหมาะสมกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  

(2) การเปล่ียนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจาก

การมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ทุกช่วงวัยแต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ และผลิต

ภาพแรงงานต่ํา ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมข้ึนและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลาย

รูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหล่ือมลํ้าทาง

รายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤต

ความเส่ือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึง

เผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพ่ิมข้ึนของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 

(3) การเปล่ียนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ทุนทรัพยากรธรรมชาติเ ส่ือมโทรม  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซํ้าเติมให้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรุนแรงกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทาง

นโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมี

ความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและความต้องการ

พืชพลังงาน  

(4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 

ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงข้ึน แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ยังคงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน และความเช่ือมั่นของนานาประเทศ 

รวมท้ังความสงบสุขของสังคมไทย ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีข้ึน แต่ขีด

ความสามารถในการป้องกันการทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการ

เพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจ และมีความไม่ชัดเจนใน

การแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร์รัปช่ันยังคงเป็นปัญหาสําคัญของไทย

และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

1.1.2 การประเมินความเสี่ยง  

 ประเทศไทยจะเผชิญกับความเส่ียงที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ประเทศพร้อม

เผชิญการเปล่ียนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้ 

1) การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคล่ือนการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอํานาจรัฐถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาค

ประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากข้ึน ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้

ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ 

การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันช้ีให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติ

มิชอบและไม่โปร่งใส นําไปสู่ความเหล่ือมล้ําและไม่เปน็ธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบ

ต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย  

2) โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 

เศรษฐกิจไทยยังคง พ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการนําเข้า

พลังงานจากต่างประเทศอย่างมาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัย

แวดล้อมโลกที่เปล่ียนแปลงไปการขยายตัวทางเศรษฐกิจข้ึนอยู่กับปัจจัยการผลิตด้ังเดิมโดยเฉพาะทุน และ

แรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพ การผลิตต่ํา เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใน

ตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหล่ือมลํ้าประชาชนระดับฐานรากซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในภาค

เกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอน

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย  

3) โครงสร้างประชากรท่ีมีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัย

แรงงานลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็ก

และวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานใน

ระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐ

และครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 

ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัด

สวัสดิการทางสังคม  
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4) ค่านิยมที่ดีงามเส่ือมถอยและประเพณีด้ังเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการ

เปล่ียนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความสําคัญกับศีลธรรม

และวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งหารายได้

เพ่ือสนองความต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ําใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่ง เอารัด

เอาเปรียบกันขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม  

5) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรม

รุนแรง จากการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผล

ให้สถานการณ์และแนวโน้มความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทวีความรุนแรง 

โดยเฉพาะน้ําท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพ่ิมข้ึน นําไปสู่

ความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่

ภัยพิบัติจะเกิดข้ึนบ่อยครั้ง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะ 

และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

6) ประเทศไทยยังคงมีความเส่ียงด้านความม่ันคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความ

ไม่สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤติเศรษฐกิจ และการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ 

รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไป เป็นประเด็นท้า

ทายต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤติ การเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไว 

และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศใหม่ ความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง  

1.1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ  

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จําเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ 5 ประการ ดังนี้ 

1) ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น 

เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการ

ดํารงชีวิตบนทางสายกลาง และความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน  

2) การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัย

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคล่ือนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปล่ียน

การผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ําไปสู่การใช้ความรู้และความ

ชํานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลด

อิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
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ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสํานึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้

ตระหนักถึง รากเหง้าของตนเอง 

4) ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ 

ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหารและเช่ือมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมี

ส่วนสําคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

5) ชุมชนท้องถ่ินเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของ

ประเทศให้ม่ันคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)  

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับน้ีมุ่ง 1) พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุข” และ 2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมี 

ดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และ 

เอื้ออาทรต่อกัน 

มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข คนดี คือ คนที่ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก 

เช่น มีวินัย ประหยัด มีความเอื้ออาทร เกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซ่ือสัตย์ พากเพียร ขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอด

ชีวิต รักประเทศ รักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อ่ืน  

มีความเสียสละ รักส่ิงแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซ้ือสิทธิขาย

เสียง  

คนเก่ง  คือ คนที่ มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมี

ความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง หรือรอบด้าน หรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ

ด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีภาวะผู้นํา รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็นต้น เป็นคนก้าวทันโลก  

ทันเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี สามารถใช้สติและปัญญาในการเผชิญและพิชิตปัญหา พัฒนาตนเองได้เต็ม

ตามศักยภาพ และทําประโยชน์ให้เกิดแก่ตน สังคม และประเทศชาติได้ 

คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต เป็นคนร่าเริง แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง จิตใจ

เข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพ ปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุข
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ได้ ทําในส่ิงที่ตนสนใจตามความต้องการ สามารถเรียนให้รู้ความจริง บรรลุความดี ความงาม มีความ

ภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถดํารงชีวิตอย่างพอเพียงร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีดุลยภาพ 

สังคมคุณภาพ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาให้คนไทยทุกคนมีโอกาส มีความเสมอภาค  

และสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพ่ือเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข เป็นสังคมที่มีการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มีการพัฒนาอย่างสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเหมาะสม รักษาและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้

อย่างกลมกลืนและเกื้อกูล สังคมคุณภาพต้องเป็นสังคมซ่ึงส่งเสริม “ธรรมรัฐ” และ “สังคมประชาธรรม” 

ซ่ึงทุกคนสามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม มีระบบการเมือง

การปกครองที่เปิดกว้างโปร่งใส และอํานวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดและตัดสินใจ

ในกิจกรรมทางการเมือง และกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและชุมชนท้องถ่ินอย่าง

กว้างขวาง 

สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ปรับปรุงเปล่ียนแปลง ให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ มีการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองให้ทุกองค์กรและทุกส่วนงานในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ มุ่งให้บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซ่ึงสนับสนุนหรือจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ยิ่งข้ึนต่อไป 

สังคมแห่งความสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน เป็นสังคมซ่ึงมุ่งฟื้นฟู สืบสาน และธํารงไว้ซ่ึง

คุณค่า เอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลและพ่ึงพากันไว้ให้มั่นคง รักษาไว้ซ่ึง

สถาบันครอบครัว มีการพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างจิตสํานึกแห่งความเป็นไทยให้มากยิ่งข้ึน มี

เจตคติ และค่านิยมของสังคมที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นแกนหลักของสังคม และให้ความสําคัญกับ

การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนยากจน คํานึงถึงศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ มีความยุติธรรมและ

ความเสมอภาคทั่วหน้ากัน 

1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  

สาระสําคัญที่มีผลกระทบต่อโลก ต่อประเทศและต่ออุดมศึกษาไทยในอนาคต มีดังนี้ 

1) ความเปล่ียนแปลงด้านประชากร ประชากรไทยยังเพ่ิมข้ึนต่อไปอย่างช้าๆ จํานวนเด็กและ

เยาวชนที่ลดลง อัตราการปันผลประชากรที่จะหมดไป และผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง อุดมศึกษาต้องเพิ่ม

บทบาทด้านการเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวัยทํางาน เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเปล่ียน
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งานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ อุดมศึกษาต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

(Social and economic productivity) 

2) พลังงานและส่ิงแวดล้อม เป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ เนื่องจากราคาพลังงาน

โดยเฉพาะน้ํามันเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องและจะไม่ถูกลง อุดมศึกษาต้องสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิในการศึกษาทุกระดับและในหมู่ประชาชน ผลิตบัณฑิต และความรู้ลึก

ด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงานพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือก 

ทํางานกบัภาคการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เร่งเร้าความเข้าใจสาธารณะ จนถึงการสร้าง

คนและองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ํา ป่าไม้ ระบบนิเวศน์ 

3) การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต  มี  4 ปัจจัยสําคัญที่ ส่งผลกระทบต่อ

ตลาดแรงงาน ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน์ ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

และโลกสารสนเทศ การเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย อุดมศึกษาต้องทํางานกับภาคการผลิตจริง 

อุดมศึกษาต้องทํางานทั้งกับอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่ เช่น นิคมอุตสาหกรรม 

ผลิตบัณฑิต ฝึกอบรมและเพิ่มผลิตภาพในลักษณะ demand led ทํางานกับหน่วยงานวางแผน และภาคการ

ผลิตเพื่อผลักอุตสาหกรรมความรู้ วิเคราะห์และชักนําภาคบริการใหม่ อุดมศึกษาต้องช่วยเตรียมความรู้

และสร้างทักษะให้แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรจนถึงระดับหนึ่งก่อนเข้าสู่ภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม

และความสําคัญของระบบเกษตร อุดมศึกษาจะถูกกระทบและมีทั้งโอกาสที่จะเติบโตจากโลกาภิวัตน์และ

การเปิดเสรีทางบริการการศึกษา โดยเฉพาะตามข้อตกลงของ WTO ข้อตกลงพหุภาคี และทวิภาคี จากการ

ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่พลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและพูดภาษาบาฮาสา

อินโดนีเซีย อุดมศึกษาไทยสามารถวางตําแหน่งผู้เล่นหลักในอาเซียนได้โดยการดูต้นแบบจากประชาคม

ยุโรป เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดมาตรฐานการศึกษาและปริญญาที่ยอมรับร่วมกันได้ 

(Mutual recognition) อุดมศึกษาไทยต้องเตรียมความพร้อมสําหรับ “ศตวรรษแห่งเอเชีย” ที่จีนและอินเดีย

เป็นผู้เล่นสําคัญ ตระหนักว่า ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี นํามาซ่ึง “ผลิตภาพ” (Productivity) และ

“นวัตกรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เรียนรู้จากนักคิดอนาคต (Futurists) ต่อ

เทคโนโลยีที่มองไม่เห็น  

4) การกระจายอํานาจการปกครอง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. 2534 ได้กําหนดให้มีการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการกระจายอํานาจ

ประกอบด้วยการถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอํานาจการเงินการถ่ายโอนบุคลากร การพัฒนาระบบ

ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน การปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ การกํากับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการสร้างระบบประกัน

คุณภาพบริการสาธารณะ อปท. ต้องการการสนับสนุน ความเช่ียวชาญในการติดตั้งระบบ การจัดการ

ความรู้ การฝึกอบรมและยกระดับความสามารถของบุคลากร เป็นต้น อุดมศึกษาควรรวมตัวทํางานเป็น
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เครือ ข่ายพ้ืนที่ (เชิงภูมิสังคมและเขตการปกครอง) และเครือข่ายเชิงประเด็น เพราะโจทย์ท้องถิ่นเป็นโจทย์

บูรณการ ต้องการความรู้หลายระดับหลากสาขา การทํางานต้องการมวลวิกฤติท้ังฝ่ายอุปสงค์และอุปทาน 

5) การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง ด้วยปัจจัยภายในที่สะสมมาหลายร้อยป ีผสมกับ

การนําเข้าวิธีการทารุณโหดร้ายเพื่อแยกสามจังหวัดภาคใต้ รัฐกําลังแก้ปัญหาด้วยความเด็ดขาดใน

เบื้องต้น สร้างการเข้าถึงเข้าใจ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างความ

เข้าใจและโอกาสอย่างถาวรในอนาคตด้วยการศึกษา ทั้งน้ีอุดมศึกษาจะเป็นปัจจัยช้ีขาดในระยะกลางและ

ยาว 

6) เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต เด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันน้ี

เปล่ียนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ สะท้อนถึงแนวโน้มของ

สังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) อุดมศึกษาควร

เพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะ

พ้ืนฐานร่วม (Base line competencies) ที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการที่เป็นแท่ง ความรู้และความสามารถเชิง

บูรณาการที่ฝังตัว (Tacit knowledge and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์ 

สร้างความพร้อมเพ่ือเปิดโลกทัศน์สําหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัตน์ด้านภาษาและวัฒนธรรม รู้และเห็น

คุณค่าของพหุลักษณ์พหุวัฒนธรรม เพ่ิมการเคล่ือนย้าย (mobility) และความหลากหลาย (diversity) ของ

นักศึกษาต่างวัย ต่างภูมิหลังวัฒนธรรมและสังคม ต่างเผ่าพันธุ์ รวมถึงอาจารย์ การแลกเปล่ียนและ

หลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกสําคัญ อุดมศึกษาพึงจัดให้มี การศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” (Liberal 

Arts Education) ในยุค Post Modern-Post Industrialization ทั้งน้ีหมายรวมทั้งสาระแห่งศาสตร์และ

กระบวนการแห่งศาสตร์ เรียนรู้บนฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based หรือ 

Community-based education) เช่น Internship หรือ Apprenticeship ในภาคการผลิตและภาคสังคม สหกิจ

ศึกษา (Co-operative education), ทักษะวิศวกรรม (Engineering practice school) 

7) เศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนชาวไทยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวนั้น สถาบันอุดมศึกษายังเข้าใจและปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในข้ันเริ่มต้น อุดมศึกษาควรเป็น

ผู้นําให้วิเคราะห์ได้ปฏิบัติได้ บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สร้างความรู้ใหม่เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งระดับ

ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ (กายภาพ การปกครอง และภูมิสังคม) องค์กร ภาคการผลิตตามที่กล่าว

แล้ว บูรณาการและองค์รวมการพัฒนา จึงพิจารณาปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องและปัจจัยภายในอุดม 

ศึกษาเอง 

8) รอยต่อกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์และแนวโน้ม 

น่าเป็นห่วงคือ นักเรียนมัธยมที่เป็นตัวป้อนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมตํ่าลง ดูจากสัมฤทธิผลการศึกษา 

จนถึงความ สามารถพ้ืนฐานการอ่านภาษาไทยซ่ึงเป็นฐานของการเรียนรู้วิชาการ ทุกคนตระหนักว่า

คุณภาพนักเรียนตกต่ําเป็นผลจากคุณภาพของครู เกี่ยวพันไปถึงสถานภาพท่ีต่ําของครูทําให้ไม่มีนักเรียน

เก่งเป็นครูหมุนเวียนเป็น  วัฏจักรที่ต้องแก้ให้ได้ นอกจากนั้นค่านิยมด้านปริญญาทําให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษา
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น้อยลงเป็นลําดับทั้งที่แรงงานระดับกลางจําเป็นยิ่งในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ อุดมศึกษาต้องให้

เวลากับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาสามเรื่อง เรื่องแรกคือ พัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูงซ่ึงเป็น

ตัวคูณ (Multiplier) ทําให้มีคนเก่งมาเรียนครู โดยมีการทบทวนการผลิตครูนอกจากระบบ 5 ปี ครู

มัธยมศึกษาและครูช่างเทคนิคต้องมีฐานแน่นทางวิชาการทั้งฝึกสอน รวมทั้งฝึกทักษะจริงในสถาน

ประกอบการสําหรับครูช่างเทคนิคที่อาจต้องการเวลาเพ่ิมมากกว่าหนึ่งปี เรื่องสองคือ การพัฒนาเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษ ซ่ึงเป็นเสมือนหัวรถจักรสําหรับประเทศในอนาคต เรื่องสามคืออุดมศึกษาต้องเปิด

โอกาส ให้ผู้จบอาชีวศึกษาและกําลังทํางานสามารถเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น 

ประกอบอาชีพต่อไป ไม่ต้องท้ิงงานท้ิงอาชีพ ศึกษาในเงื่อนไขเวลาที่ไม่บีบรัด ไม่ผูกมัดนักศึกษาที่เป็นผู้ขับ

ดันภาคการผลิตจริง ไม่กําหนดว่าต้องเรียนสําเร็จในเวลาอันส้ันเช่นระบบการศึกษา 4 ปี ซ่ึงเป็นเรื่องของ

นิสิตและนักศึกษาในวัย 18-22 ป ีและการสะสมหน่วยกิตในทํานองธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  

9) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ต้องใช้กลไก มาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือ

ลดเลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่ความต้องการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ปิดหน่วยงานที่มีคุณภาพ

การศึกษาต่ํา เกิดระบบอุดมศึกษาที่แบ่งงานกันทํา (Division of labor) วางตําแหน่งของแต่ละสถาบันให้

เหมาะสม (Positioning) แบ่งอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ ทั้งส่ีกลุ่มจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ภาคการผลิตจริงการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่

ระดับท้องถิ่นและชุมชน การรองรับการเปล่ียนอาชีพ เปล่ียนงาน เลิกจ้างงาน การพัฒนาผลิตภาพของผู้

ทํางานต่อเนื่อง ผู้ที่พ้นวัยทํางาน จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

10) ธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการ ช่วยการกําหนดทิศทางจนถึงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยได้เร็ว อุดมศึกษาไทยต้องปรบัปรุงเรือ่งนี้ตั้งแต่ระดับองค์กรกําหนดและกํากับนโยบายคือสภา

มหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับ  

11) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยความจํากัดของทรัพยากรและ

นักวิจัยคุณภาพสูง อุดมศึกษาต้องโฟกัสโจทย์วิจัยและสร้างกลไกความเป็นเลิศ ระบบการประเมิน

สมรรถนะการวิจัยของกลุ่มวิชาการในมหาวิทยาลัย - ระบบ Research Assessment Exercise (RAE) ที่ใช้ใน

ต่างประเทศควรนํามาประยุกต์และปรับใช้ เพ่ือการประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรรทรัพยากร

เพื่อการวิจัยสําหรับอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้เกิดระบบวิจัยแห่งชาติ  

12) ระบบธรรมาภิบาลและการบริหารและการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา การลงทุนใน

อุดมศึกษาผ่านระบบงบประมาณปัจจุบันยังไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็นกลไกกํากับเชิง

นโยบายอย่างเต็มที่ การแบ่งภาระค่าใช้จ่ายเพ่ืออุดมศึกษาระหว่างผู้เรียน รัฐ และผู้ได้รับประโยชน์จาก

ผลผลิตอุดมศึกษาไม่เหมาะสม แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอให้รัฐปรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี

สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ยังเป็น Supply-side financing ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

และ เป็นไปตาม Performance-based มากข้ึน พิจารณาและจัดรูปแบบใหม่ของ กองทุนประเภท 

Contribution scheme ตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากร เช่ือมโยง



  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 19 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 

อุดมศึกษากับภาคการผลิต สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย การพัฒนาแรงงานความรู้และ

เกษตรกรที่เลิกอาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนท้องถิ่น สร้างกลไกกําหนดและจัดสรรงบประมาณ

ควบคู่กับการทําแผนยุทธศาสตร์ การกํากับคุณภาพด้วยองค์กรกันชน (Buffer organization) ใช้ หลักการ 

Financial autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการแบ่งกลุ่มอุดมศึกษา  

13) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ทั้งน้ีการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องคํานึงถึง

การพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครูความสามารถในจัดการเรียนการสอน ความสามารถ

ด้านการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทาง

สังคม แผนอุดมศึกษาระยะยาวได้เสนอให้มีทิศทางชัดเจนในการจัดทุนการศึกษา การมีส่วนร่วมระหว่าง

มหาวิทยาลัยและผู้เรียนในการออกค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ และการสร้างทิศทาง

สําหรับมหาวิทยาลัยรัฐใหม่ด้วยอัตรากําลังคนที่รัฐบาลกําหนดให้ 

14) การสร้างเครือข่ายอุดมศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไทยมีความแตกต่างสูงและมีช่องว่าง
ของระดับการพัฒนา (University Divide) หลายมิติ อาทิเช่น ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ตั้ง 

บุคลากร คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของสถาบัน ตลอดจนช่ือเสียง เป็นต้น หลายปัญหาของ

อุดมศึกษาแก้ไม่ได้หากมหาวิทยาลัยยังแยกส่วนกันทํางาน ไม่รวมพลัง (Synergy) หรือแบ่งงานกันทํา 

(Division of labor) แม้สถาบันมีคุณภาพและความเป็นเลิศ เมื่อไม่ทํางานร่วมกันก็ไม่สามารถสร้างสรรค์

ผลงานในระดับประเทศหรือที่สูงข้ึนไป ยุทธศาสตร์สร้างพลังร่วมโดยเครือข่ายอุดมศึกษาเป็นส่ิงที่ควร

สนับสนุนและผลักดันด้วยนโยบายและกลไกงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน 

การทํางานและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน จนนําสู่การควบรวมสถาบันเมื่อพร้อม รัฐสนับสนุนให้

สถาบันที่เข้มแข็งสร้างความสามารถสถาบันใหม่ สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา

บุคลากร การทํางานภาคสังคม เป็นต้น 

15) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สกอ . 

กําหนดการพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนของแผน

อุดมศึกษาระยะยาว ซ่ึงประกอบด้วย การพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคคลากรใน

พ้ืนที่ การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียน แนวทางหลักเป็น

การใช้ปัญญาให้เข้าถึง เข้าใจยอมรับและเห็นคุณค่าของสังคมไทยที่มีความเป็นพหุลักษณ์ พหุวัฒนธรรม 

การสร้าง mobility สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในภาคใต้ สร้างโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

การประกอบอาชีพในภาคใต้ ความเชื่อมต่อกับอาเซียนและประชาคมมุสลิมในโลก 

16) โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา อุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษา

อนาคตเป็นทั้ง “การเตรียมคนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน” นอกจากความรู้เทคนิค วิชาการ

วิชาชีพแล้ว รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา“ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) อุดมศึกษาพัฒนาและใช้

ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ รองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ e-Society, e-Industry, e-Commerce, e-Education, และ 
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e-Government ผ่านนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ (Government procurement) สร้างหัวใจหรือ

สมอง ของการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รัฐพึง

กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการจัดเกบ็ข้อมูลของตนเองที่ทันสมัยอยู่เสมอ จัดระบบ

การคุ้มครองผู้บริโภคจากการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยผู้เรียนและผู้ปกครองมีสิทธิ

ในการเข้าถึงข้อมูลอุดมศึกษาที่มีความถูกต้องและทันสมัย สนับสนุนอุดมศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพ่ือ การเข้าถึง (Access) และการลดช่องว่างดิจิทัล (Digital divide) เพ่ือการเรียนรู้

เฉพาะตัว (Customization) ไปจนถึงการเรียนรู้ของมวลชน (Massification) ลงทุนการวิจัยและพัฒนา

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รัฐลงทุนให้อุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย ทดลอง และ

สาธิต จัดทํา ส่ือการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ (Open courseware) ลงทุนและจัดการในการ

จัดระบบ เครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ศึกษาและเตรียมการรองรับ ผลกระทบเชิงลบ (Discordance) 

อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ

ของสถาบันอุดมศึกษา ประการสุดท้ายในการรักษาผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเรียนรู้

ตลอดชีวิตเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จ อุดมศึกษาควรจัดทํา กรอบนโยบายการพัฒนาระบบ “การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษา วางระบบธรรมาภิบาลของการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเกี่ยวข้องกับภาคส่วน

ต่างๆในสังคม ประสานหลากสาขา (Multisectoral approach) การบริหารจัดการโดยยึดหลักผู้เรียนเป็น

สําคัญคือหัวใจ สร้างกรอบการประกันคุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งน้ีเพ่ือให้อุดมศึกษาสร้างสังคมไทย

ให้เป็นสังคมความรู้ สังคมอุดมปัญญา 

1.4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ในแผนฉบับดังกล่าว กําหนดวิสัยทัศน์สําหรับอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2559  

คือ “อุดมศึกษาเป็น แหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่าง

ยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

(พ.ศ. 2555 - 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่

คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

โดยมีการวิเคราะห์ส่ิงที่อุดมศึกษาต้องคํานึงถึงความเส่ียงในประเด็นที่ส่งผลต่อการแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนา ประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้

เตรียมความพร้อมให้ดํารง อยู่ได้ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

1) เศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยต้องเผชิญการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับตัวเข้า

สู่เศรษฐกิจโลกเนื่องจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน และมี

แนวโน้ม ที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับ
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จีน ญ่ีปุ่น และอินเดียและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในป ี2558 ตลอดจนกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ส่งผล

กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซ่ึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน 

ได้แก่ การพัฒนาคนเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎ กติกาต่าง ๆ  ของอาเซียนเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงข้ึนเนื่องจากการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ 

แรงงาน และเงินทุนอย่างเสรี การปรับตัวหรือการกําหนดข้อตกลงร่วมเพ่ือไม่ให้มีการเสียเปรียบกันในกลุ่ม

สมาชิกมากเกินไป เนื่องจากมีความแตกต่างของระดับการพัฒนาในประเทศกลุ่มอาเซียน การเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวส่งผลให้อุดมศึกษาไทยต้องให้ความสําคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1) อุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในภูมิภาค

อาเซียนเพ่ือให้คนไทยสามารถสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมโอกาสในการ

ดํารงชีพและทํางานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน 

(2) อุดมศึกษาต้องส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมประเพณี ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และระบอบการปกครอง โดยเฉพาะความรู้ด้าน

กฎหมายเพื่อเตรียมการสําหรับการทํางานข้ามชาติ 

(3) อุดมศึกษาต้องสร้างบัณฑิตที่พร้อมปรับตัว มีทักษะในการทํางาน สามารถดํารงชีวิต

อยู่ ท่ามกลางความแตกต่างของเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และมีศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

(4) อุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือ

พัฒนา คุณภาพบัณฑิตให้เทียบเคียงได้กับต่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษา

ระหว่างประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาให้ใกล้เคียงกัน โดยผ่านโครงการบูรณาการวิชาการ

ร่วมกัน 

(5) อุดมศึกษาควรเร่งพัฒนาอาจารย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให้สามารถใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการจัดการศึกษา ที่พร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียนและยกระดับคุณภาพ

สถานศึกษาให้เป็นสากล เช่น โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่าง

ประเทศ เป็นต้น 

(6) อุดมศึกษาต้องได้รับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยอาจสร้างเกณฑ์ 

มาตรฐาน ในการเทียบเคียงคุณภาพร่วมกัน 

ภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากมาย ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่

ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยี ทําให้จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้

เข้มแข็ง โดยยังคงต้องยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝั่งค่านิยม 



  
 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 22 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาที่ดีงามอันเป็นมรดกของชาติ เพ่ือให้คนไทยสามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การผสมผสานเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ (knowledge-based economy) ซ่ึงเป็นการนําเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ที่

เหมาะสมมาพัฒนาให้เกิดเป็น มูลค่าทางเศรษฐกิจ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีบทบาทมากข้ึนในการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมภายใต้การสนับสนุนของรัฐในด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาต่อยอดความรู้ และการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างย่ิงควรมีการ

สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ซ่ึงมีความใกล้ชิดกับชุมชนให้ตระหนักถึง

ความสําคัญ ในการใช้ ความรู้และงานวิจัย เพ่ือพัฒนาให้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับชุมชน

ในการพัฒนาความรู้และเปน็พลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน อุดมศึกษาต้อง

เป็นแกนนําในการเช่ือมโยงงานวิจัยลงสู่พ้ืนที่ผ่านกระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการ

พัฒนาที่ทํางานประสานความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปล่ียนแปลง

ของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วิถีการดํารงชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมออนไลน์ มี

การ ส่ือสารไร้พรมแดน ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม มีการให้ความสําคัญกับคุณภาพและ

มาตรฐานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษามากขึ้น รวมทั้งมีความขัดแย้งทางความคิดด้านสังคมและ

การเมือง การเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาส 

ดังนี้ 

(1) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรที่เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากใน

ปัจจุบันการเพ่ิมของประชากรค่อนข้างคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลง มีการแต่งงานช้าและมีบุตรน้อยลง 

จํานวนเด็กในวัยเรียนช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเป็นประชากรที่จะเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้ม

ลดลงตามลําดับ ในขณะที่ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทําให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีข้ึน

และอายุยืนยาว มีการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีคุณภาพ อุดมศึกษาต้องเตรียมการ

เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึน โดยต้องมีการวางแผนกําลังคนอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลกําลังคน

เพ่ือผลิตให้ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ

การจัดการศึกษา เพื่อรองรับการเปล่ียนงานและอาชีพให้กลุ่มวัยทาํงาน และส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีผลิตภาพ

ทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Productivity) ระบบการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องช่วยพัฒนาคนทุกวัย ทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อันเป็นการสร้างศักยภาพและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
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(2) การเปล่ียนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม 

พ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันมากข้ึน การหล่ังไหลของวัฒนธรรมต่างชาติทําให้ค่านิยมและ

ประเพณีด่ังเดิมที่ดีงามถูกทําลาย สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีการ

แสวงหารายได้เพื่อตอบสนองการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ขาดความมีน้ําใจ เกิดการแก่งแย่ง

เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ขาดความสามัคคี มีความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรง ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและ

ขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม เป็นแนวโน้มที่มีนัยสําคัญ ที่อุดมศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุข

ภาวะของคนไทยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มากย่ิงข้ึนควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมในตัวผู้เรียน  

(3) การให้ความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิตเป็นนโยบายที่ทุกประเทศ

พัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนือ่ง แต่ประเทศไทยยงัไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

เนื่องมาจากความไม่เป็นเอกภาพของการศึกษาทั้งระบบ การขาดผู้นําระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา

ในการขับเคล่ือนนโยบายได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์และคุณค่าร่วมของ

อุดมศึกษารวมถึงสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

มากกว่าการท่องจํา และมีทักษะในการทํางานมากกว่าการรู้รอบในเชิงทฤษฎี ตลอดจนต้องผลิตและ

ยกระดับวิชาชีพอาจารย์ให้สามารถส่งเสริมคนดีและคนเก่งมาเป็นอาจารย์ นอกจากน้ีต้องปรับเปล่ียน

ระบบการผลิตบัณฑิตสําหรับศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถที่หลากหลายมีทักษะสูงและส่ือสารด้วย

ภาษาต่างประเทศได้ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้เป็นที่ยอมรับได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การจัดการ

ศึกษาให้มีคุณภาพเป็นภารกิจของทุกสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารที่ต้อง

ผลักดัน ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันตระหนักในคุณค่าของคุณภาพของงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาองค์การ และเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสังคมในคุณภาพของบัณฑิต 

(4) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ ทั้งที่มาจาก

ความเส่ียงของการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและมีรูปแบบที่ทวี

ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน และทั้งที่มาจากปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ เช่น ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ท่ียังคงมีอยู่ ความแตกแยกที่มีปัญหาจากความเหลื่อมลํ้าไม่เป็นธรรมในสังคม  

ความแตกแยกทางความคิดที่ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาล นับว่า

มีความสําคัญในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่มีความมั่นคงและปลอดภัย แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) แสดงถึงประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงในทาง

ที่ดีข้ึน การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

แต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตของประเทศยังต้องปรับปรงุ และยังคงมีปัญหาในความขัดแย้ง

ทางการเมือง อุดมศึกษาควรให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมเพื่อชี้นําการพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลกั
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ธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบและกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสร้างความเป็น

ธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับการปลูกจิตสํานึก ค่านิยม ประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล  

แก่เยาวชน และประชาชนไทยทุกกลุ่ม 

3) พลังงานและส่ิงแวดล้อม ในช่วงที่ผ่านมาประชาคมโลกและประเทศไทยต้องประสบปัญหา

วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากต้นทุนพลังงานในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ

ต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และบริการ ความมั่นคงทางอาหารและ

พลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสําคัญ การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดความ 

ไม่สอดคล้องระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต แนวโน้มดังกล่าวทําให้ทุกประเทศให้

ความสนใจกับเรื่องของพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง  

การเปล่ียนแปลงของสภาวะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรนุแรงมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน การบริหารจัดการภัยพิบัติและ

การบริหารวิกฤตในภาวะฉุกเฉินเป็นประเด็นท้าทายที่ประเทศไทยต้องเตรียมการบริหารความเส่ียงให้

พร้อมเผชิญกับภัยพิบัติจากธรรมชาติที่สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา อุดมศึกษาควรมีส่วนร่วมในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพ่ือรองรับภัยทางธรรมชาติ  

และการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โดยครอบคลุมประเด็นพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด เพ่ือลดความเส่ียงในการ

ขาดแคลนพลังงานและช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม รวมถึงการให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบด้าน

พลังงานและส่ิงแวดล้อม และการประหยัดพลังงานให้กับนักศึกษา เยาว์ชน และประชาชนทุกระดับ 

2. ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการภายนอกและ

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  

2.1 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน 
 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานจัดการเรียนการสอน จํานวนทั้งส้ิน 13 หน่วยงาน 

ประกอบด้วย 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) คณะครุศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์  

7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) วิทยาลัยนานาชาติ 9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 10) วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและส่ือใหม่  

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย หลักสูตรที่เปิดสอน จํานวนนักศึกษา ผู้สําเร็จ

การศึกษา ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนท้ังส้ิน 114 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 94 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 82.46 หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 

13 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 11.40 และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 7 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 6.14

ดังภาพ 3 

 
ภาพ 3 กราฟเปรียบเทียบหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2557 ในแต่ละระดับการศึกษา 

 

2.1.2 ข้อมูลนักศึกษา 

  ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาจํานวนทั้งส้ิน 23,836 คน แบ่งออกเป็น 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 23,424 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 287 คน และนักศึกษา

ระดับปริญญาเอก จํานวน 125 คน ดังภาพ 4 

 
 ภาพ 4 กราฟเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2555 – 2557 ในแต่ละระดับการศึกษา 
 

ปริญญา ตรี
 94 หลักสูตร
 82.46 %

ปริญญา โท
13 หลักสูตร 11.40%

ปริญญา เอก
 7 หลักสูตร 6.14%
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2.1.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยฯ มีผู้สําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งส้ิน 4,037 คน แบ่ง

ออกเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 3,790 คน ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จํานวน 240 คน และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 7 คน ดังภาพ 5 

 
ภาพ 5 กราฟเปรียบเทียบจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาปกีารศึกษา 2554 – 2556 ในแต่ละระดับการศึกษา 
 

2.1.4 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต 

 จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ปีการศึกษา 

2554 บัณฑิตมีงานทํา ร้อยละ 96.25 ปีการศึกษา 2555 บัณฑิตมีงานทําร้อยละ 96.49 และในปี

การศึกษา 2556 บัณฑิตมีงานทํา ร้อยละ 87.54 ลดลงเนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาและใน

ปัจจุบันที่ไม่นิ่ง ทําให้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศหยุดชะงักหรือชะลอตัว ทําให้ผู้ประกอบการ

หรือบริษัทต่างๆ หยุดหรือชะลอในการลงทุนไปด้วย เช่น การลดจํานวนคนในการทํางาน ส่งผลกระทบต่อ

การมีงานทําของบัณฑิตใหม่ ดังภาพ 6 
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2554 4,959 115 23 5,097

2555 3,735 249 31 4,015

2556 3,790 240 7 4,037

จํา
นว

นผ
ู้สํา

เร็จ
กา

รศ
ึกษ

า 
(ค

น)



  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 27 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 

 
ภาพ 6 กราฟเปรียบเทียบร้อยละการมีงานทําและคุณภาพของบัณฑิตปีการศึกษา 2554 – 2556  

 

2.1.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจําทําผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง หาก

พิจารณาแนวโน้มของผลการดําเนินงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 

2557 พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน และได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องตลอดจนผลงานวิจัยที่

นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 

 ตาราง 1 แสดงข้อมูลผลงานวิจัย 

ข้อมูลผลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 

1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด 248 238 355 371 

2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 164 157 216 102 

3. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

- 52.25 67.50 103.50 

 

4. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) 483 519 626 646 

 จากตาราง 1 สามารถแสดงในรูปร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์

ประจํา และร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์ประจํา ดังภาพ 7 
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40.00
60.00
80.00

100.00

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2554 96.25 86.40
2555 96.49 86.60
2556 87.54 86.80
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ภาพ 7 กราฟเปรียบเทียบร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์ประจํา ปีงบประมาณ 2554 – 2557 
 

2.1.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 มหาวิทยาลัยฯ มุ่งมั่นให้บริการแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่าน

มา (พ.ศ. 2554-2557) มีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและ

สังคม เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการ

วิจัย รายละเอียดดังภาพ 8 

 
ภาพ 8 กราฟเปรียบเทียบจํานวนโครงการบริการวิชาการและโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 - 2557 

โดยสามารถแสดงในรูปร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาทั้งการเรียนการ

สอนและการวิจัย ดังภาพ 9 
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1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจํา

2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์ประจํา

พ.ศ. 2554 33.95

พ.ศ. 2555 30.25 10.07

พ.ศ. 2556 34.50 10.78

พ.ศ. 2557 15.79 16.02

0
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จํานวนโครงการบริการวชิาการท้ังหมด จํานวนโครงการบริการวชิาการท่ีนํามาใช้
พัฒนาท้ังการเรียนการสอนและการวิจยั

2554 64 21
2555 112 46
2556 152 85
2557 203 147
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ภาพ 9 กราฟเปรียบเทียบร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 - 2557 
 

2.1.7 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2557 พบว่า

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  

ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงข้อมูลการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม 

ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 25 31 14 43 

2. จํ านวน ผู้ เ ข้ า ร่ วม โครงการ / กิ จกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 

12,906 12,545 7,650 13,468 

 
 

2.1.8 ข้อมูลบุคลากร 

 ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรจํานวนทั้งส้ิน 1,328 คน จําแนกเป็นบุคลากร

สายวิชาการ จํานวน 646 คน คิดเป็นร้อยละ 48.64  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 682 คน  

คิดเป็นร้อยละ 51.36 โดยมีรายละเอียดของบุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 

1) บุคลากรสายวิชาการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 646 คน 

โดยจําแนกตามประเภทของบุคลากร ออกเป็น 3 ประเภท คือ ข้าราชการ จํานวน 179 คน คิดเป็น 
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พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
32.81 61.05 55.92 72.41
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ร้อยละ 27.38 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 25.08 และพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว จํานวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 ดังภาพ 10 

 
 

ภาพ 10 กราฟเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร 
  

  บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 22.91 คุณวุฒิปริญญาโท จํานวน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 

75.23 และคุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86 ดังภาพ 11 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 11 กราฟเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
 

 บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหน่ง

ทางวิชาการทั้งหมด 128 คน คิดเป็นร้อยละ 19.81 จําแนกเป็น ศาสตราจารย์ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.93 รองศาสตราจารย์ จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 5.11 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 89 คน  

คิดเป็นร้อยละ 13.78 รวมทั้งมีตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 518 คน คิดเป็นร้อยละ 80.19 ดังภาพ 12 

 

 

 

ป.ตรี 12 คน , 
ร้อยละ 1.86

ป.โท 486 คน, 
ร้อยละ 75.23 

ป.เอก 148 คน
, ร้อยละ 22.91
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ภาพ 12 กราฟเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

 

2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

   จากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจํานวนทั้งหมด 682 คน จําแนกเป็น 

ข้าราชการ จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 3.52 พนักงานราชการ จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา จํานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 37.68 พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทช่ัวคราว จํานวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07 ลูกจ้างประจํา จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 

และลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 ดังภาพ 13 

  

 

ภาพ 13 กราฟเปรียบเทียบบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร 

 

2.1.9 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จาก Webometrics ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ดังภาพ 14 

ข้าราชการ 24 คน, 
ร้อยละ 3.52

พนักงานราชการ 25 
คน, ร้อยละ 3.67

ลูกจ้างชั่วคราว 25 คน, 
ร้อยละ 3.67

ลูกจ้างประจํา 30 คน, 
ร้อยละ 4.40

อ. 518 คน, 
ร้อยละ 80.19

ผศ. 89 คน, 
ร้อยละ13.78

รศ. 33 คน, 
ร้อยละ 5.11

ศ.  6 คน, 
ร้อยละ 0.93
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ภาพ 14 กราฟเปรียบเทียบการจัดอันดับมหาวิทยาลยัราชภัฏจาก Webometrics 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จาก Webometrics ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 25 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดังภาพ 15 

 
ภาพ 15 กราฟเปรียบเทียบการจัดอันดับมหาวิทยาลยัในประเทศไทยจาก Webometrics 

 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเซีย จาก Webometrics ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 708 ของมหาวิทยาลัยในเอเซีย ดังภาพ 16 

Webometrics Rajabhat University Ranking (August 2014)
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Webometrics Thai University Ranking (August 2014)
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 ภาพ 16 กราฟเปรียบเทียบการจัดอันดับมหาวิทยาลยัในเอเซียจาก Webometrics 

2.2 การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือจุดที่ควรพัฒนาของการประเมินต่างๆ 

 ในทุกๆ ปีมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก  

อันประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้นํา

ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปผลการปรับปรุงได้ดังนี้  

2.2.1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2556  

มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.1 มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้คณาจารย์เสนอขอตําแหน่ง

ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน ควรนําผลการพัฒนาคณาจารย์โดยเฉพาะการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์อย่างต่อเนื่องถึงสาเหตุที่ไม่เพ่ิมข้ึน เพ่ือจัดหาแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และกําหนดเป็น KPI 

ของแต่ละคณะ รวมถึงการจัดหาพ่ีเล้ียงดูแลติดตาม รายงานผลเป็นระยะ และควรให้คณาจารย์ต่อ

ยอดจากส่ิงที่ดําเนินการอยู่แล้ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขอผลงาน 
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2. ด้านการวิจัย 

2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการพัฒนานักวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มมากข้ึน 

2.2 ควรส่งเสริมให้คณะ/วิทยาลัย จัดทําวารสารประจําหน่วยงาน และจัดทําระบบวารสาร

ออนไลน์ 

2.3 ควรมีการส่งเสริมคณะ/วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการนําเสนอผลงาน

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2.4 ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ไปขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกเพิ่มมากข้ึน  

3. ด้านการบริการวิชาการ 

3.1 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้นําองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาสังเคราะห์เป็น

ความรู้โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนให้มากข้ึน  

3.2 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้บริการวิชาการที่สามารถนําไปช้ีนําแนวทางหรือแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ของชาติ 

4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดโครงการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

5. ด้านการบริหารจัดการ 

5.1 มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการประชาสัมพันธ์ผลการ

ดําเนินงานสู่สาธารณชน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.2 เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

5.3 มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และ

แนวทางการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 

5.4 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลทุกระบบของมหาวิทยาลัยเพ่ือนํามาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ทั้ งนี้ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา  2556 

มหาวิทยาลัยฯ จะนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาวิเคราะห์

และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ต่อไป 

2.2.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 มหาวิทยาลัยได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาวิเคราะห์ผลการดําเนินงานปัจจุบันพร้อมทั้งกําหนดแนว

ทางการแก้ไข สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. การสื่อสารทิศทางองค์กร ให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติ ส่ิงที่ต้อง

ดําเนินการในปีถัดไป คือ 

1.1 สํารวจการรบัรู้และเข้าใจทิศทางของบุคลากร 

1.2 นําผลการประเมินการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรมาปรบัปรุงช่องทางการ
ส่ือสารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

2. การพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส่ิงที่ต้องดําเนินการในปีถัดไป คือจัดให้

คําแนะนําปรึกษากลุ่มย่อยทุกเดือน 

3. นโยบายรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมาปฏิบัติงาน ส่ิงที่ต้องดําเนินการในปี

ถัดไป คือศึกษาข้อมูลเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการออกประกาศกําหนดแนวทางและนโยบายการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยให้คณะ/วิทยาลัย 

มีส่วนสําคัญในการผลักดัน 

4. การให้ความสําคัญและเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยตรวจสอบภายใน ส่ิงที่ต้องดําเนินการ

ในปีถัดไป คือ 

4.1 ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟังข้อมูลนําไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องและ

ชัดเจน 

4.2 การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ส่ิงที่ต้องดําเนินการในปี

ถัดไป คือ ทบทวนและศึกษาข้ันตอนการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

6. การบริหารจัดการหน่วยงานในกํากับควรมีการกระจายอํานาจและความเป็นอิสระ

อย่างสมํ่าเสมอ ส่ิงที่ต้องดําเนินการในปีถัดไป คือ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการมอบอํานาจและยกร่างข้อบังคับ  
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6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวนคําส่ังมอบอํานาจและข้อบังคับของหน่วยงานในกํากับ   

6.3 ดําเนินการยกร่างคําส่ังมอบอํานาจและข้อบังคับของหน่วยงานในกํากับ  

6.4 นําเสนอร่างคําส่ังมอบอํานาจและข้อบังคับหน่วยงานในกํากับให้อธิการบดีและ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

6.5 เสนอร่างคําส่ังมอบอํานาจและข้อบังคับหน่วยงานในกํากับเพ่ือสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

6.6 ประกาศใช้คําส่ังมอบอํานาจและข้อบังคับหน่วยงานในกํากับ  

6.7  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามคําส่ังมอบอํานาจและข้อบังคับหน่วยงานในกํากับ 

7. การให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า ส่ิงที่ต้อง

ดําเนินการในปีถัดไป คือ การระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อนํางบประมาณมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

8. การส่ือสารกับศิษย์เก่า ส่ิงที่ต้องดําเนินการในปีถัดไป คือ พัฒนาเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด

เพื่อการโต้ตอบระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า ในการส่ือสารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

9. การฝึกทักษะการใช้ภาษา ส่ิงที่ต้องดําเนินการในปีถัดไป คือ 

9.1 นักศึกษาจะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ กรณีสอบไม่ผ่านนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

เรียน ซ่ึงการเรียนหรือการอบรมรายวิชานอกหลักสูตรโดยกําหนดเป็นเกณฑ์ในการสําเร็จการศึกษา 

9.2 การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ในรายวิชาภาษากลุ่มประชาคม

อาเซียนหรือภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

10.  การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับนักศึกษา ส่ิงที่ต้องดําเนินการในปีถัดไป คือ 

10.1 กําหนดนโยบายในการพัฒนางานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมถึงเรื่อง

ทัศนคติ การคิด หรือการดํารงตนอยู่ในสังคม การทํากิจกรรมเพ่ือชุมชน เน้นการมีจิตสาธารณะ  

10.2  การสร้างทัศนคติเชิงบวกในรายวิชาเฉพาะด้านในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป 

11.  การกําหนดตัวชี้วัดให้สะท้อนเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ส่ิงที่ต้องดําเนินการในปี

ถัดไป คือ ทบทวนตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถแข่งขันและ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

12.  การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ส่ิงที่ต้องดําเนินการในปีถัดไป คือ 

12.1 สํานักทรัพย์สินและรายได้จัดทําแผนกลยทุธ์ทางด้านการเงิน  

12.2 จัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดสรร การใช้เงิน   

12.3 มีการจ้างบริษัทภายนอกมาตรวจสอบบญัชี และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ 

13.  การติดตามผลของการดําเนินการตามแผนโครงการจัดหารายได้ ส่ิงที่ต้อง

ดําเนินการในปีถัดไป คือการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนโครงการจัดหารายได้ 
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2.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

เพ่ือปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถรองรับกับความ

ต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทาย

ต่างๆ ของการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก มหาวิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูล

สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลความคิดเห็นของ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน จํานวน 168 คน จําแนกผู้บริหารระดับหน่วยงาน จํานวน 150 คน  

คิดเป็นร้อยละ 89.30 และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 โดยได้

ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นช่วงเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา จากผลการสํารวจสามารถสรุปได้ว่า

มหาวิทยาลัยฯ มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 

2.3.1 จุดแข็ง (Strength) 

 จุดแข็งของมหาวิทยาลัยสามารถสรุปจําแนกตามภารกิจ ได้ดังนี้ 

1) ด้านคุณภาพบัณฑิต 

(1) มีหลักสูตรที่ทันสมัยได้มาตรฐานตามกรอบ (TQF) ตรงกับความต้องการของตลาด 

และผู้ประกอบการ 

(2) มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐเอกชนและต่างประเทศที่สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่บุคคลองค์กร ชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

(3) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามอัตลักษณ์ได้งานทําในสัดส่วนที่สูงมาก 

(4) บัณฑิตมีความมุ่งมั่น ขยัน ตั้งใจรวมทั้งมีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยทําให้

บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

(5) มีเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายใน ภายนอกที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา

ทักษะนักศึกษา และศิษย์เก่าที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ 

(6) มีรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีผ่านระบบการเรียนการสอนแบบ  

E-learning 

(7) นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์

มาตรฐานมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาชีพ 

2) ด้านการบริการวิชาการ 

(1) มีโครงการบริการวิชาการจํานวนมากตอบสนองความต้องการของชุมชนและ

นํามาใช้กับการเรียนการสอน 

(2) มีการบูรณาการโครงการกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ 

(3) มีการดําเนินงานตามนโยบายด้านการบริการวิชาการสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
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มหาวิทยาลัยและนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(1) มีอาคารโบราณและพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ 

(2) บุคลากรท้ังอาจารย์ พนักงานและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

(3) กิจกรรมมีความหลากหลาย มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนมีบุคลากรและ

นักศึกษาหลายคนได้รับรางวัลระดับชาติจํานวนมาก 

(4) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอรวมทั้ง

เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม 

4) ด้านการบริหารจัดการ 

4.1) ด้านทรัพยากรบุคคล 

(1) สภามหาวิทยาลัยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพและประสบการณ์สูงได้ดําเนินการ

ตามหน้าที่อย่างครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ 

(2) ผู้บริหารมีความเป็นผู้นํา มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานใช้หลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน 

4.2) ด้านการเงินและสินทรัพย์ 

(1) มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีอย่างเป็นระบบ 

(2) มีการติดตามแผนการดําเนินงานประจําป ีและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

4.3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) นําระบบเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP (Enterprise 

Resource Planning) และระบบ e-office มาใช้ในการติดต่อส่ือสาร 

(2) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา 

4.4) ด้านการบริหารจัดการเชิงระบบ 

(1) คะแนนภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีและผลการประเมินประกนัคุณภาพ

อยู่ในระดับดีมาก 

(2) มีการบูรณาการตัวช้ีวัดที่สําคัญไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีอย่างชัดเจน

แปลงแผนลงสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล อย่างเป็นระบบ 
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2.3.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ด้านคุณภาพบัณฑิต 

(1) จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการถือว่ายังมีน้อย 

(2) นักศึกษาที่จบมีจํานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติยังมีน้อย 

(3) ผลงานตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกยังต้องปรับปรุง 

(4) อาจารย์ส่วนใหญ่ยังมีผลงานวิจัยที่นําไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติน้อย 

(5) การเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

ให้กับบัณฑิตยังมีน้อย 

2) ด้านการวิจัย 

(1) งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติยังมีน้อย 

(2) งานวิจยัที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ด้านการบริการวิชาการชุมชนและท้องถิ่นยังมีน้อย 

3) ด้านการบริการวิชาการ 

(1) การติดตามผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่สังคม ชุมชน ยังไม่ต่อเนื่อง 

(2) ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพน้อย 

(3) โครงการบริการวิชาการที่นํามาบูรณาการกับการวิจัยหรือนํามาต่อยอดพัฒนา

เป็นงานวิจัยยังมีน้อย 

4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกรงุรตันโกสินทร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

5) ด้านการบริหารจัดการ 

  5.1 ด้านทรัพยากรบุคคล 

  บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ น้อย 

 5.2 ด้านวิเทศสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ 

  การส่ือสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง 

2.3.3 โอกาส (Opportunities) 

1) นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการศึกษา โดยมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2) การเปล่ียนแปลงของโลก ทําให้บุคลากรต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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3) มีแหล่งทุนวิจัยที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น 

สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย 

4) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้มีโอกาสในการรับนักศึกษาและทําความร่วมมือ

กับประเทศในอาเซียนได้มากข้ึน 

5) มีนโยบายส่งเสริมครูยุคใหม่หรือบุคลากรทางการศึกษา 
6) นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น  

1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

2.3.4 อุปสรรค (Threats)  

1) การแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมากข้ึน 

2) ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด แหล่งมั่วสุมทางเพศ อบายมุข ทําให้เกิดความ

เส่ือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

3) ความขัดแย้งและความไม่แน่นอนทางการเมือง 
4) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจไม่แน่นอน 

5) ประชากรวัยอุดมศึกษาลดการขยายตัว จํานวนนักศึกษาในภาพรวมของประเทศลดลง 

 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ จึงนํามา

ปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถรองรับกับความต้องการความ

คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทายต่างๆ ของการ

เปล่ียนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก รวมทั้งนําไปใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอดทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปสู่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยฯ ให้นําไปสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ 

สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3  

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
1) เพื่อปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถรองรับกับความต้องการ

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทายต่างๆ ของ

การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก 

2) เพ่ือให้สามารถส่ือสารและถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯไปสู่บุคลากรและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยฯ ให้นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั่วทั้งองค์กร  อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
 

2. ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
  กองนโยบายและแผนได้กําหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ข้ึน เพ่ือใช้เป็น

กรอบหรือแนวทางสําหรับการทบทวนหรือวางแผนกลยุทธ์ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

2) ทําการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  โดยปัจจัยภายใน คือ ข้อมูลหลักสูตรที่เปิด

สอน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลการ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลบุคลากร และผลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย ปัจจัยภายนอก คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

3) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ในขณะนั้น โดยนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก มาประกอบด้วย 

4) จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  

5) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและดําเนินการแก้ไขตามข้อแนะของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

6) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย 

7) นําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯไปสู่การปฏิบัติ 
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โดยแสดงข้ันตอนดังภาพ 17   

 

 
 

 

ภาพ 17 ข้ันตอนการจัดทําแผนยทุธศาสตร์ 
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และแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 43 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 

3. ปรัชญา (Philosophy) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาํสังคม“Wisdom Faith and Social Leadership” 
 

4. วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันนาํเพื่อปวงชน“A Leading Quality University for All” 
 

5. พันธกิจ (Mission) 

1)  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 

2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 

3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEsให้

เข้มแข็ง 

4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่

ประชาคมอาเซียน และสากล 
 

6. ค่านิยมหลัก (Core Value) 

1) จัดการศึกษาเชิงคุณภาพ สู่ความเปน็เลิศ 

2) มุ่งมัน่การปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง 

3) สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

4) โปร่งใส ยืดหยุ่น และเปน็ธรรม 

5) บุคลากรทุกคนมีคุณค่าต่อองค์กร 

 

7. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 

8. อัตลักษณ์ (Identity) 

“เป็นนกัปฏิบตัิ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
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นิยามของคําสําคัญอัตลกัษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เช่ียวชาญการส่ือสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถส่ือสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งทําความดี

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

9. เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล” 

นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 

เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

10. นโยบายการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงาน 

10.1  นโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยฯ มุ่งให้มีการพัฒนาและปฏิรูประบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือเป็นองค์การท่ีมีสุขภาวะที่ดี มีระบบบริหารที่มีความคล่องตัว รวมท้ังสร้างแรงจูงใจและความผาสุกให้

บุคลากรจึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการให้บริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) กําหนดแนวทางมาตรการให้การดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการส่ือสารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเน้นโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกระดับ และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต 

4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุน
การบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและหน่วยงาน 

5) ระดมทรัพยากรในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยและเพ่ือ

ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

6) สร้างความเข้มแข็งของระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้

บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 

10.2  นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน 

 มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่า  

และชุมชน จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาการ

เรียนรู้ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา 

ศิษย์เก่า และชุมชน 
 

10.3  นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยฯ มุ่งให้บัณฑิตมีความเป็นผู้นําด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  

มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2) การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการของ

ตลาด ตอบสนองความเป็นสากล (Internationalization) ด้วยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

3) เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการสร้างผลงานการใช้ภาษาต่างประเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 

10.4  นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 มหาวิทยาลัยฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติและระดับ

นานาชาติ จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการเช่ือมโยงองค์ความรู้ของชุมชนและท้องถิ่นเข้าด้วยกัน

อย่างเป็นระบบ ให้นําไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขันที่ยั่งยืนในประชาคมโลก 

2) สนับสนุนการส่งเสริมทุนวิจัยแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก 

3) สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 

10.5  นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านระบบการบริหาร

จัดการและการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ ด้านการวิจัย  

และด้านอ่ืนๆ ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

10.6  นโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การผลิตและพัฒนาครูเป็นพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยที่ต่อเนื่องมายาวนาน จึงได้

กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการผลิตครูที่สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ และเพ่ือรองรับการเปิด

เสรีประชาคมอาเซียน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตให้กับบุคลากรท่ัวไป โดยเฉพาะครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

3) ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและ

ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาและผลิตครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

10.7  นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนํา จึงได้กําหนด

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นําไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 

3) ดําเนินการให้ความรู้และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนปรัญชา เศรษฐกิจพอเพียงและ

ร่วมส่งเสริมสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ 



 
 

 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนันทา 

และแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 47 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 

4) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการวิชาเพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ทุก
คนทุกกลุ่มวัย 

 

10.8  นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม 

 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานที่สําคัญของ

มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความโดดเด่นของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม วิจัย ค้นคว้า และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปล่ียนเพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

11.  เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการไปสู่ความสําเร็จ 

 4 เป้าหมาย ดังนี้ 

 เป้าหมายท่ี 1 : ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กรท่ีดี สร้าง

คุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมายที่ 2 : ด้านคุณภาพชั้นนํา มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเชีย  

เป้าหมายที่ 3 : ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการที่ผลิต

บัณฑิตแข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม 

เป้าหมายที่ 4 : ด้านพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการ

เป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการ 
 

12. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก เพ่ือให้บรรลุ

ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลัก คือ มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความผาสุก

ในการปฏิบัติงาน 



  
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก

คือ ศิษย์เก่าและชุมชนมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ตาม 

อัตลักษณ์ของสวนสุนันทา เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือบัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน 

และประเทศชาติ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลัก คือมีระบบบริหารจัดการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความร่วมมือทางการศึกษา

หรือการวิจัย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนํา เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลัก คือ มีการอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือนานาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือมีระบบบริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยมีรายละเอียดแสดงในเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทําความเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ดังภาพ 18 และกําหนดเป้าหมาย

การขับเคล่ือนตามหลัก Balanced Scorecard ด้วยการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ ดังภาพ 19 
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ภาพ 18 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ภาพ 19 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 2558– 2562 

 ภาพ 19  แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy  Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  2558-2562 

  



 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 51 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดที่สําคัญและกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการตามพันธกิจโดยมีการวิเคราะห์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

การให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์

ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ประเทศ และมหาวิทยาลัยได้กําหนด

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดที่สําคัญและกลยุทธ์ที่จะขับเคล่ือนให้

มหาวิทยาลัยไปสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งเป็นการดําเนินการภารกิจ

ให้ตอบสนองและสอดรับกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และประเทศ โดยได้แสดงความเชื่อมโยง

ดังแผนภูมิ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

2555-2559) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สําคัญและกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังภาพ 20 แผนภูมิ

เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ  ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สําคัญและกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



     
 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาพ 20 แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ  ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สําคัญและกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



















  
 

 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 61 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

ส่วนที่ 4  

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ไปสู่การปฏิบัติ จําเป็นต้องให้

ความสําคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ โดยการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ จึงได้กําหนด เป้าประสงค์

ประจําป ีและกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ประจําปี : มีระบบบริหารจัดการที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหาร

จัดการ และการเรียนรู้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน (high performance organization) 

กลยุทธ์ : 

1) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ และองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

2) พัฒนาและปรับปรุง เทคโนโลยี และสารสนเทศ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ประจําปี : บุคลากรมีศักยภาพสูง และเกิดความผาสุก ความผูกพันในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ : 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และจัดระบบสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ เพื่อความผาสุก 

2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

เป้าประสงค์ประจําปี : มีบริการหรือกิจกรรมที่จัดข้ึนทําให้ศิษย์เก่าและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ : 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการและการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 

เป้าประสงค์ประจําปี : ส่ือสารข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ให้กับศิษย์เก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ : 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ 

สวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ประจําปี : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง 

กลยุทธ์ : 

1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) ให้มี

ประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ประจําปี : นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา และคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ : 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา และมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์สู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ประจําปี : จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ : 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตอบสนองความต้องการของสังคมโดยเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และ

ประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ประจําปี : บุคลากรมีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และมีเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายใน ภายนอกเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ : 

ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และตอบสนอง

ความต้องการของแหล่งทุน 
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เป้าประสงค์ประจําปี : ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ : 

ส่งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ นานาชาติ 

และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนตามมาตรฐานของแหล่งทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ประจําปี : บุคลากร และนักศึกษา มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความ

ร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับสมาชิกประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ : 

1) ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรและนักศึกษา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัยกับประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันนํา 

เป้าประสงค์ประจําปี : เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลยุทธ์ : 

สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนา และผลิตครูให้เป็นมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ประจําป ี: เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการและเป็นที่

พ่ึงพาของสังคมได้ 

กลยุทธ์ : 

เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

เป้าประสงค์ประจําปี : มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พร้อม

ให้บริการ และประชาคมสวนสุนันทา มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

เพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ : 

1) ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

2) พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าประสงค์ประจําปี : มีระบบการบริหารจัดการการหารายได้ที่มีประสิทธิภาพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน

 กลยุทธ์ : 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการหารายได้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

นอกจากประเด็นยุทธศาสตร์ เ ป้าประสงค์ประจําปี  กลยุทธ์ที่ถูกกําหนดข้ึนแล้ว 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ระบุรายละเอียดของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ โครงการ/กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ประจําปี

และกลยุทธ์ 
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ส่วนที่ 5  

แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทําแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาในเรื่องแนวคิดและสาระสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความรู้ความเข้าใจใน 

แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่

การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. กําหนดเครื่องช้ีวัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการดําเนินการ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทาง การ

แปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พร้อมกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

ขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดําเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงและ

ประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558  สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านส่ือภายในมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคล่ือนงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการศึกษา 

(2) แผนบริการวิชาการแก่สังคม 

(3) แผนการดําเนินงานด้านการวิจัย 

(4) แผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(5) แผนพัฒนาวิทยาเขต 

(6) แผนการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

(7) แผนการเพ่ิมความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

(8) แผนพัฒนานักศึกษา 

(9) แผนการพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 
(11) แผนบริหารความเส่ียง 
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2.2 กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ

สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดําเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสู่การ

ปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์และสามารถ

บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) ให้ความสําคัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการประจําปีของ

มหาวิทยาลัยฯ 

2) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวช้ีวัดแก่

หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถ

นํามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และ

สนับสนุนให้มีการเช่ือมโยงเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือ

ประกอบการจัดทํากิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการ

บริหาร 

4) กําหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ทุกๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบใน

ภารกิจทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร โดย

มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับหน่วยงาน 

4.2 กําหนดให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการทุกเดือนและต้องบันทึกผลการดําเนินงานพร้อมหลักฐานในระบบการติดตามประเมินผลฯ 

ทุกเดือน 

4.3 กองนโยบายและแผน ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพประสานข้อมูลวิเคราะห์ความก้าวหน้าของ

ตัวชี้วัดและจัดทําแผนผลักดันตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 



  
 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนันทา

72 

4.4 กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน หน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือนโดยทุก

หน่วยงานจะต้องมีการรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดหลังจากส้ินสุดการดําเนินงาน 

5) จัดตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน 

6) การนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ในการจัดสรรส่ิงจูงใจให้กับบุคลากร 
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