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บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตรแ์ละจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

เพื่อปรับทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนำคต รวมถึงควำมท้ำทำยต่ำงๆ ของกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  

และควำมท้ำทำยของโลก โดยอำศัยตัวแบบ ABCDE รำยละเอียดดังนี ้

1. ขั้นตอนกำรเตรียมจัดท ำแผน (A: Assessment)  

มหำวิทยำลัยได้มกีำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำยุทธศำสตร์ฯ เพื่อด ำเนินกำรรวบรวมและ

วิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยภำยในที่เป็นข้อมูลกำรด ำเนินงำนข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินต่ำงๆ เช่น  

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน กำรตรวจประเมินติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ

มหำวิทยำลัย เป็นต้น และปัจจัยภำยนอก เช่น แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 และกำร

เปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์กำรประกันคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก เป็นต้น  ผู้บริหำรระดับ

มหำวิทยำลัยได้ระบุปัจจัยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำมที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน 

ของมหำวิทยำลัย เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 และผู้บริหำรระดับหน่วยงำนได้ระบุปัจจัยจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกำส และภัยคุกคำม ที่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนนิงำนของมหำวิทยำลัย เมื่อเดอืนกุมภำพันธ์ 2558 

2. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพในปัจจุบันของมหำวิทยำลัย (B: Baseline) 

เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2558 ผู้บริหำรทั้งระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน จ ำนวน 104 คน  

ได้ประเมินค่ำคะแนนน้ ำหนักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยในกรอบของตัวแบบ 

SWOT สี่หมวดหมู่ ปรำกฏผลประเมินค่ำน้ ำหนักคะแนนควำมส ำคัญสูงสุดของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนนิงำนของมหำวิทยำลัยในแตล่ะหมวดหมู่ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 37 ปัจจัย ค่ำน้ ำหนักคะแนนควำมส ำคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล ำดับ

แรก ได้แก่ 

1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ อันดับที่ 1 ประจ ำปี 2557 จำกกำร

จัดอับดับของ Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภำพลักษณ์ ท ำให้มีผู้สนใจเข้ำศึกษำต่อสูงกว่ำปีที่

ผำ่นมำ (279 คะแนน) 

2. มหำวิทยำลัยฯ มกีำรจัดท ำแผนระยะยำวและแผนประจ ำปีที่ชัดเจน ส่งผลให้บุคลำกรปฏิบัติงำน

ไปในทิศทำงเดียวกัน ท ำใหผ้ลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยดีขึน้กว่ำปีที่ผ่ำนมำ (229 คะแนน) 

3. มหำวิทยำลัยฯ มีนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนให้อำจำรย์ท ำผลงำนเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

โดยมีระบบพี่เลี้ยง ท ำให้มผีูท้ี่เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีจ ำนวนมำกขึ้นกว่ำปีที่ผำ่นมำ (134 คะแนน) 
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4. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ มีวิสัยทัศน์ที่ท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพของมหำวิทยำลัยฯ ไปสู่

ควำมส ำเร็จได้ (128 คะแนน) 

5. มหำวิทยำลัยฯ มีกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพำะด้ำนอำคำรสถำนที่ที่

สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นวังเก่ำสวนสุนันทำ เป็นภำพลักษณ์ (Branding) ที่ดีขององค์กร ช่วยให้เกิดควำม

น่ำเชื่อถือ จดจ ำง่ำย สร้ำงควำมไว้วำงใจและเกิดควำมร่วมมือจำกองค์กรภำยในและภำยนอก ซึ่งถือเป็น 

จุดขำยของมหำวิทยำลัย ก่อใหเ้กิดเป็นภำพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น (96 คะแนน) 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 21 ปัจจัย ค่ำน้ ำหนักคะแนนควำมส ำคัญของปัจจัยจุดอ่อน 

5 ล ำดับแรก ได้แก่ 

1. ระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัยฯ มขี้อจ ำกัด ไม่เอื้อประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจ 

เชน่ กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงนิ และกำรลงทุน (161 คะแนน) 

2. กระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมยังไม่สำมำรถท ำให้นักศึกษำมีทักษะภำวะผู้น ำ 

ทักษะด้ำนกำรคิดวเิครำะหแ์ละทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (144 คะแนน) 

3. บุคลำกรบำงสว่นมีทักษะในด้ำนภำษำต่ำงประเทศอยู่ในระดับน้อย (133 คะแนน) 

4. มหำวิทยำลัยฯ มีสถำนที่และพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ ำนวนนักศึกษำ ท ำให้ไม่สำมำรถบริกำรได้

อย่ำงเต็มที ่(122 คะแนน) 

5. ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ที่ได้รับกำรตพีิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชำตินำนำชำติยังมีจ ำนวนน้อย (106 

คะแนน) 

โอกำส (Opportunities : O) ทั้งหมด 36 ปัจจัย ค่ำน้ ำหนักคะแนนควำมส ำคัญของปัจจัยโอกำส 

5 ล ำดับแรก ได้แก่ 

1. นโยบำยของรัฐในกำรปรับฐำนเงินเดือน ท ำให้รำยได้ของบุคลำกรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บุคลำกรมี

คุณภำพชวีิตที่ดีขึ้น (58 คะแนน) 

2. กำรเปิด AEC มีโอกำสที่จะเปิดหลักสูตรภำษำต่ำงประเทศและรับนักศึกษำจำกประเทศ 

เพื่อนบ้ำนมำกขึ้น และท ำควำมรว่มมอืกับประเทศในอำเซียนได้มำกขึ้น (56 คะแนน) 

3. ควำมต้องกำรของภำคธุรกิจและภำคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหำวิทยำลัยฯ ช่วยให้เกิดกำร 

บูรณำกำรหลักสูตรในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยและบัณฑิตรูปแบบใหม่ ที่ตรงควำมต้องกำร

ของตลำดแรงงำนจรงิ ลดปัญหำกำรว่ำงงำนและขำดแคลนแรงงำน (46 คะแนน) 

4. มหำวิทยำลัยฯ ตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนำคมที่หลำกหลำย ท ำให้นักศึกษำเดินทำงมำ

เรียนอย่ำงสะดวก (42 คะแนน) 

5. สภำวะทำงเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลให้นักเรียนอำจเลือกในเรียนมหำวิทยำลัยสวนสุนันทำ (ที่มี

ค่ำใช้จ่ำยที่ต่ ำกว่ำ) (39 คะแนน) 
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ภัยคุกคำม (Threats : T) ทั้งหมด 34 ปัจจัย ค่ำน้ ำหนักคะแนนควำมส ำคัญของปัจจัยภัยคุกคำม 

5 ล ำดับแรก ได้แก่ 

1. กำรมีคู่แข่งที่เข้มแข็งภำยในประเทศและต่ำงประเทศมำกขึ้น ท ำให้หน่วยงำนประสบกับปัญหำ

กำรรับนักศึกษำไม่ ได้ตรงตำมแผนที่ ก ำหนดไว้  จึ งต้องมีกำรปรับปรุ งหลักสูตร ให้ทั นสมัย  

และต้องปรับระบบกำรประชำสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำ งขวำงมำกยิ่งขึ้น 

เกิดภำวะกำรแขง่ขันทำงกำรศกึษำสูงและหลำกหลำยทั้งเชงิเนื้อหำและเชงิพื้นที่ส่งผลให้มหำวิทยำลัยต้องมี

กำรปรับตัวใหท้ันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและสำมำรถแข่งขันได้ (145 คะแนน) 

2. กำรด ำเนินงำนและกำรแจ้งข้อก ำหนดต่ำงๆ ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

(สกอ.) มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลำ (126 คะแนน) 

3. ระบบประกันคุณภำพกำรศกึษำท ำให้บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ และผลงำนที่

ได้ไม่มีคุณภำพ (87 คะแนน) 

4. ค่ำนิยมของคนในสังคมไทยกับควำมเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏขำดควำมน่ำเชื่อถือ ลดควำม

ไว้วำงใจได้ (85 คะแนน) 

5. แนวโน้มจ ำนวนประชำกรวัยอุดมศึกษำของประเทศไทยลดลง ท ำให้อัตรำกำรเกิดลดลง อัตรำ

ประชำกรในวัยเรียนลดลงและมีอัตรำผูสู้งอำยุเพิ่มขึ้น (79 คะแนน) 

มหำวิทยำลัยได้วิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ของวิทยำกร 

ที่ปรึกษำจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปรำกฏผลว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำอยู่ในต ำแหน่ง 

“ป้องกัน” ดังภำพข้ำงลำ่งนี ้

 

1 082นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงนิเดอืน ท าใหร้ายไดข้องบคุลากรเพิม่ขึ้น สง่ผลใหบ้คุลากรมคีณุภาพชวีิตทีด่ขีึ้น 58.0      

2 091การเปดิ AEC มโีอกาสทีจ่ะเปดิหลักสูตรภาษาตา่งประเทศ และรับนักศกึษาจากประเทศเพือ่นบา้นมากขึ้น และท าความร่วมมอืกับประเทศในอาเซยีนไดม้ากขึ้น56.0      

 3 066ความตอ้งการของภาคธรุกจิและภาคเอกชนทีจ่ะร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยฯ ชว่ยใหเ้กดิ การบรูณาการหลักสูตรในการผลติสือ่การเรียนการสอน งานวิจยั และบณัฑิตรูปแบบใหม ่ทีต่รงความตอ้งของ ตลาดแรงงานจริง ลดปญัหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน                                                    46.0       
 รวม  

รวม %

1 038ระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลัยฯ มขีอ้จ ากัด ไมเ่อื้อประโยชนใ์นการด าเนนิงานดา้นธรุกจิ เชน่ การบริหารจดัการงบประมาณ การเงนิ และการลงทนุ161.0       ชื่อ: 1 026มรฏ.สวนสุนันทา เปน็มหาวิทยาลัยราชภฏั อันดับที ่1 ประจ าป ี2557 จากการจดัอับดับของ Webometrics Ranking of the World สง่ผลตอ่ภาพลักษณ์ ท าใหม้ผู้ีสนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปทีีผ่่านมา279.0     

2 058กระบวนการเรียนการสอนและการจดักจิกรรม ยังไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผู้น า ทกัษะดา้นการคดิวิเคราะห ์และทกัษะดา้นภาษาอังกฤษ144.0       To be มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน า เพื่อปวงชน2 001มหาวิทยาลัยฯ มกีารจดัท าแผนระยะยาวและแผนประจ าปทีีช่ัดเจน สง่ผลใหบ้คุลากรปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกัน ท าใหผ้ลการปฏบิตังิานของมหาวิทยาลัยดขีึ้นกว่าปทีีผ่่านมา227.0     

3 057บคุลากรบางสว่นมทีกัษะในดา้นภาษาตา่งประเทศอยู่ในระดับนอ้ย133.0       To do ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บ ริการวิชาการ และท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม3 003มหาวิทยาลัยฯ มนีโยบายสง่เสริมสนับสนุนใหอ้าจารย์ท าผลงานเขา้สูต่ าแหนง่ทางวิชาการ โดยมรีะบบพีเ่ลี้ยง ท าใหม้ผู้ีทีเ่ขา้สูต่ าแหนง่ทางวิชาการมจี านวนมากขึ้นกว่าปทีีผ่่านมา134.0     

รวม จ านวนผู้ประ เมิน= 104    รวม

รวม % รวม %

 1 117การมคีูแ่ขง่ทีเ่ขม้แข็งภายในประเทศและตา่งประเทศมากขึ้น ท าใหห้นว่ยงานประสบกับปญัหากับการรับนักศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนทีก่ าหนดไว้ จงึตอ้งมกีารปรับปรุงหลักสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรับระบบการประชาสัมพันธใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้ปน็ทีรู้่จกัอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้น เกดิภาวะการแขง่ขันทางการศกึษาสูง และหลากหลายทัง้เชงิเนื้อหาและเชงิพื้นทีส่ง่ผลมหม้หาวิทยาลัยตอ้งมกีารปรับตัวใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขันได้145.0     

2 112การด าเนนิงานและการแจง้ขอ้ก าหนดตา่งๆ ของ สกอ. มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิอยู่ตลอดเวลา126.0     ลั
 3 114ระบบประกันคณุภาพการศกึษาท าใหบ้คุลากรไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเต็มทีผ่ลงานทีไ่ดไ้มม่คีณุภาพ87.0       
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เมื่อมหำวิทยำลัยทรำบต ำแหน่งยุทธศำสตร์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงสถำนกำรณ์โดยกำรลด/ขจัด 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในกำรมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ 4)=สูง (ระดับ 5)=สูงมำก) ดังนี้ 

 ระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัยฯ มีข้อจ ำกัด ไม่เอื้อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำน  

ด้ำนธุรกิจ เชน่ กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงนิ และกำรลงทุน (ระดับ 4)  

 กระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรม ยังไม่สำมำรถท ำให้นักศึกษำมีทักษะ 

ภำวะผู้น ำ ทักษะด้ำนกำรคิดวเิครำะห ์และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (ระดับ 4)  

 บุคลำกรบำงสว่นมีทักษะในด้ำนภำษำต่ำงประเทศอยู่ในระดับน้อย (ระดับ 5) 

มหำวิทยำลัยได้มีกำรพลิกวิกฤติเป็นโอกำสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคำม (ระดับในกำรมุ่งมั่น

ปรับปรุง (ระดับ 4)=สูง (ระดับ 5)=สูงมำก) ดังนี้ 

 กำรมีคู่แข่งที่เข้มแข็งภำยในประเทศและต่ำงประเทศมำกขึ้น ท ำให้หน่วยงำนประสบกับ

ปัญหำกับกำรรับนักศึกษำไม่ได้ตรงตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จึงต้องมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  

และต้องปรับระบบกำรประชำสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้ น 

เกิดภำวกำรณ์แข่งขันทำงกำรศึกษำสูงและหลำกหลำยทั้งเชิงเนื้อหำและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหำวิทยำลัย  

ต้องมีกำรปรับตัวใหท้ันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและสำมำรถแข่งขันได้ (ระดับ 5)  

 กำรด ำเนินงำนและกำรแจ้งข้อก ำหนดต่ำงๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

(สกอ.) มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลำ (ระดับ 4) 

 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำท ำให้บุคลำกรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่  และ

ผลงำนที่ได้ไม่มคีุณภำพ (ระดับ 5)  

จำกกำรลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำสที่เป็นภัยคุกคำมดังกล่ำว

ข้ำงต้น สำมำรถปรับปรุงต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยไปอยู่ในต ำแหน่ง “รุกด ำเนินกำรเอง” ดัง

ภำพข้ำงลำ่งนี ้

 



 

 

จ 

 

 
3. ขั้นตอนกำรจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ (C: Component) 

เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนำคม 2558 มหำวิทยำลัยได้มีกำรประชุมผู้บริหำรเพื่อระดมสมองควำมคิดเห็น

เพื่อก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมหลัก เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนที่

ยุทธศำสตร ์เมื่อครำวกำรประชุม เพื่อน ำไปสู่กำรก ำหนดกิจกรรม/ โครงกำรในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย

ไปสู่ควำมส ำเร็จ 

4. ขั้นตอนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ (D: Drive)  

 เมื่อวันที่ 21 – 22 เมษำยน 2558 มหำวิทยำลัยได้จัดประชุมผู้บริหำรและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำน

กำรวำงแผนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อระดมสมองควำมคิดเห็นเพื่อก ำหนดกิจกรรม/โครงกำรในกำร

ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมหลัก เป้ำประสงค์ ประเด็น

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ และเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2558 คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำ

แผนยุทธศำสตร์ฯ ได้รวบรวมและสรุปเป็น (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และ

แผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

นำยกสภำมหำวิทยำลัย ตัวแทนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 1 คน นำยกสมำคมศิษย์เก่ำ ประธำนสภำ

คณำจำรย์และข้ำรำชกำร ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 7 คน ตัวแทนผู้ปกครอง 7 คน ตัวแทนชุมชน 5 คน ผู้บริหำร

ระดับมหำวิทยำลัย 11 คน ผู้บริหำรระดับหน่วยงำน 35 คน บุคลำกรสำยวิชำกำร 12 คน บุคลำกรสำย

สนับสนุนวิชำกำร 60 คน และตัวแทนนักศึกษำ (องค์กำรนักศึกษำและสโมสรนักศึกษำ)  

                                                                                                                                              

1 082นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงนิเดอืน ท าใหร้ายไดข้องบคุลากรเพิม่ขึ้น สง่ผลใหบ้คุลากรมคีณุภาพชวีิตทีด่ขีึ้น 1.07         

2 091การเปดิ AEC มโีอกาสทีจ่ะเปดิหลักสูตรภาษาตา่งประเทศ และรับนักศกึษาจากประเทศเพือ่นบา้นมากขึ้น และท าความร่วมมอืกับประเทศในอาเซยีนไดม้ากขึ้น1.03        

 3 066ความตอ้งการของภาคธรุกจิและภาคเอกชนทีจ่ะร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยฯ ชว่ยใหเ้กดิ การบรูณาการหลักสูตรในการผลติสือ่การเรียนการสอน งานวิจยั และบณัฑิตรูปแบบใหม ่ทีต่รงความตอ้งของ ตลาดแรงงานจริง ลดปญัหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน                                                    0.85         
 ลั

รวม

1 แกไ้ข-->038ระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลัยฯ มขีอ้จ ากัด ไมเ่อื้อประโยชนใ์นการด าเนนิงานดา้นธรุกจิ เชน่ การบริหารจดัการงบประมาณ การเงนิ และการลงทนุ2.96         มรฏ.สวนสนุนัทา 1 026มรฏ.สวนสุนันทา เปน็มหาวิทยาลัยราชภฏั อันดับที ่1 ประจ าป ี2557 จากการจดัอับดับของ Webometrics Ranking of the World สง่ผลตอ่ภาพลักษณ์ ท าใหม้ผู้ีสนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปทีีผ่่านมา5.13        

2 แกไ้ข-->058กระบวนการเรียนการสอนและการจดักจิกรรม ยังไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผู้น า ทกัษะดา้นการคดิวิเคราะห ์และทกัษะดา้นภาษาอังกฤษ2.65         To be มหาวิทยาลยัคณุภาพชัน้น า เพื่อปวงชน2 001มหาวิทยาลัยฯ มกีารจดัท าแผนระยะยาวและแผนประจ าปทีีช่ัดเจน สง่ผลใหบ้คุลากรปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกัน ท าใหผ้ลการปฏบิตังิานของมหาวิทยาลัยดขีึ้นกว่าปทีีผ่่านมา4.18         

3 แกไ้ข-->057บคุลากรบางสว่นมทีกัษะในดา้นภาษาตา่งประเทศอยู่ในระดับนอ้ย2.45          To do ผลติบัณฑติที่เนน้องคค์วามรู้สูท่้องถิน่ ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม3 003มหาวิทยาลัยฯ มนีโยบายสง่เสริมสนับสนุนใหอ้าจารย์ท าผลงานเขา้สูต่ าแหนง่ทางวิชาการ โดยมรีะบบพีเ่ลี้ยง ท าใหม้ผู้ีทีเ่ขา้สูต่ าแหนง่ทางวิชาการมจี านวนมากขึ้นกว่าปทีีผ่่านมา2.47        

จ านวนผู้ประ เมิน= 104    

รวม รวม

 1 พลกิ-->117การมคีูแ่ขง่ทีเ่ขม้แข็งภายในประเทศและตา่งประเทศมากขึ้น ท าใหห้นว่ยงานประสบกับปญัหากับการรับนักศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนทีก่ าหนดไว้ จงึตอ้งมกีารปรับปรุงหลักสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรับระบบการประชาสัมพันธใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้ปน็ทีรู้่จกัอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้น เกดิภาวะการแขง่ขันทางการศกึษาสูง และหลากหลายทัง้เชงิเนื้อหาและเชงิพื้นทีส่ง่ผลมหม้หาวิทยาลัยตอ้งมกีารปรับตัวใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขันได้2.67        

2 พลกิ-->112การด าเนนิงานและการแจง้ขอ้ก าหนดตา่งๆ ของ สกอ. มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิอยู่ตลอดเวลา2.32        

 3 พลกิ-->114ระบบประกันคณุภาพการศกึษาท าใหบ้คุลากรไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเต็มทีผ่ลงานทีไ่ดไ้มม่คีณุภาพ1.60         
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มหำวิทยำลัยได้สรุปแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) หลังจำกรับฟังควำมคิดเห็น

จำกผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย รำยละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) : มหำวิทยำลัยคุณภำพชัน้น ำ เพื่อปวงชน “A Leading Quality University for All” 

เสำหลัก (Pillar) : ทรงปัญญำ ศรัทธำธรรม น ำสังคม “Wisdom Faith and Social Leadership” 

พันธกิจ (Mission) : ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ควำมรู้สู่ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริกำรวิชำกำร และท ำนุ

บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (To educate people with emphasis on knowledge transferring to localities; 

conform good teachers; conduct research; provide academic services to communities; and to promote 

and conserve arts and cultures) 

ภำรกิจหลัก (Key result area) : 

1)  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพระดับแนวหน้ำ ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม 

ยุคเศรษฐกิจฐำนควำมรู ้อยู่ในสังคมอำเซียนและประชำกรโลก (global citizen) อย่ำงมคีวำมสุข 

2) ผลติและพัฒนำครูมืออำชีพที่สนองตอบกำรปฏิรูปกำรศกึษำและกำรฝึกหัดครูสู่อำเซียน 

3) ให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ ชุมชน สั งคม และประชำคมอำเซียนอย่ำง 

มีคุณภำพ รวมทั้งเป็นกำรยกมำตรฐำนชุมชน สังคมและผูป้ระกอบกำรขนำดเล็กและขนำดกลำงหรอื SMEs ใหเ้ข้มแข็ง 

4) อนุรักษ์ พัฒนำให้บริกำร และเป็นศูนย์กลำงบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์สู่อำเซียน 

5) วิจัย สรำ้งนวัตกรรม และองค์ควำมรู ้สูก่ำรพัฒนำท้องถิ่น ตลอดจนกำรพัฒนำภูมิปัญญำไทยสู่

ประชำคมอำเซียน และสำกล 

วัฒนธรรม (Culture) :  

ควำมดีงำมและกำรปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และควำมเคำรพผู้อำวุโส (Goodness and Thai 

ways practice and respect the seniors) 

อัตลักษณ์ (Identity) : 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชำกำร เชี่ยวชำญกำรสื่อสำร ช ำนำญกำรคิด มีจิตสำธำรณะ 

(Professional practitioners, academic excellence, intelligent communicators, and strategic 

thinkers with public awareness) 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้ นควำมเป็ นวั ง ปลู กฝั งองค์ ควำมรู้  ยึ ดมั่ นคุณธรรมให้ เชิ ดชู  เป็ นองค์ กรแห่ งกำรเรี ยนรู้ 

สู่สำกล 

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

learning organization) 
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ค่ำนิยมหลัก (Core Values) : “WHIP” 

1) W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญำและควำมคิดสรำ้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty)  : ควำมผำสุกและควำมภักดีในองค์กร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณำกำร และควำมรว่มมอื  

4) P (Professionalism)   : ควำมเป็นมืออำชีพ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

เป้ำหมำยที่ 1 : ด้ำนคุณภำพชีวิตและควำมผำสุก มหำวิทยำลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี สร้ำง

คุณภำพชวีิตและควำมผำสุกในกำรปฏิบัติงำน   

เป้ำหมำยที่ 2 : ด้ำนคุณภำพช้ันน ำ มหำวิทยำลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏอันดับ 1 

มหำวิทยำลัยอันดับ 15 ของประเทศ และมหำวิทยำลัยอันดับ 150 ของเอเซีย      

เป้ำหมำยที่ 3 : ด้ำนชุมชนวิชำกำร มหำวิทยำลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหำวิทยำลัยชุมชนวิชำกำรที่ผลิต

บัณฑติแขง่ขันกับนำนำชำติได้ และสำมำรถด ำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่ำงมคีุณภำพ และมีคุณธรรม  

เป้ำหมำยที่ 4 : ด้ำนพึ่งพำตนเองได้ มหำวิทยำลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหำวิทยำลัยที่มีระบบบริหำร

จัดกำรเป็นเลิศ สำมำรถพึ่งตนเองได้ และยืนอยู่อย่ำงสงำ่งำมในสังคมวิชำกำร 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์หลักและตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ มีดังนี ้

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : “บริหำร” ควำมเข้มแข็งทำงกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภบิำล  

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์หลัก คือ มหำวิทยำลัยได้รับควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำร

ด ำเนนิงำนตำมภำรกิจ และทุกภำคส่วนมีควำมพึงพอใจตอ่ระบบกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ คือ ระดับควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจของบุคลำกรต่อกำร

ด ำเนนิกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : “วิจัย” กำรรเิริ่ม สร้ำงสรรค ์นวัตกรรมและกำรวิจัย  

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์หลัก คือ ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชำติหรือนำนำชำติรวมทั้งเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรของสังคม  และมีกำร

น ำไปใช้ประโยชน์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอุดมศกึษำที่ก ำหนด  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ คือ 1) ร้อยละงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชำติหรือนำนำชำติต่ออำจำรย์ประจ ำและ/ หรือนักวิจัยประจ ำ 2) ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำที่น ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3) จ ำนวนฐำนควำมรู้/ องค์ควำมรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริกำรวิชำกำร และ 4) เงนิสนับสนุนงำนวิจัยหรอืงำนสร้ำงสรรค์ตอ่อำจำรย์ประจ ำ/หรอืนักวิจัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : “เครือข่ำย” กำรสรำ้งเครือขำ่ย  

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์หลัก คือ เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี
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กับมหำวิทยำลัย และมีควำมพึงพอใจตอ่กำรด ำเนินกิจกรรมของมหำวิทยำลัย  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ คือ 1) ร้อยละของเครือข่ำยที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหำวิทยำลัย และ 2) จ ำนวนเครือข่ำยที่มสี่วนรว่มในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : “ประชำสัมพันธ์” กำรพัฒนำภำพลักษณ์ขององค์กำร และส่งเสริมกำร

ประชำสัมพันธ์  

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์หลัก คือ มหำวิทยำลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนำนำชำติ 

และผูร้ับบริกำรรับรู้ภำพลักษณ์และกำรใหบ้ริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำอย่ำงชัดเจน  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ คือ 1) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัด

อันดับมหำวิทยำลัย และ 2) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ ์QS  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : “ก้ำวไกล” กำรยกระดับกำรศกึษำสู่มำตรฐำน ก้ำวไกลสู่อำเซียนและสำกล  

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์หลัก คือ บัณฑิตมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีงำนท ำตรงสำขำวิชำที่

ส ำเร็จ และมีคุณภำพตำมอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผูใ้ช้บัณฑิตและสังคมได้  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ คือ คุณภำพของบัณฑิต ปริญญำตรี โท เอก เป็นไปตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศกึษำแหง่ชำติ  

โดยแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 -2563) สำมำรถสรุปจ ำนวนเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงำน/กลยุทธ์ และโครงกำร/ กิจกรรม ได้ดังนี ้

ยทุธศำสตร ์

จ ำนวน 

เปำ้ประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
แผนงำน 

/กลยทุธ ์

โครงกำร 

/กจิกรรม 

1) ควำมเข้มแข็งทำงกำรบรหิำรตำมหลักธรรมำภิบำล 7 9 12 21 

2) กำรรเิร่ิม สรำ้งสรรค ์นวัตกรรมและกำรวิจัย 6 7 8 13 

3) กำรสรำ้งเครอืข่ำย 5 7 7 10 

4) กำรพัฒนำภำพลักษณ์ขององค์กำร และส่งเสริม

กำรประชำสัมพันธ์ 

5 7 8 11 

5) กำรยกระดับกำรศึกษำสู่มำตรฐำน ก้ำวไกลสู่

อำเซยีนและสำกล 

6 8 7 14 

รวมทัง้สิน้ 29 38 42 69 

รำยละเอียดของแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ตำมที่ปรำกฏในส่วนที่ 4 ตั้งแต่หน้ำที ่

40-47  
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ทั้งนี้เพื่อให้กำรน ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ไปสู่กำรปฏิบัติ มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำจึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน

ทั้งสิ้น 1,776,349,180.00 บำท จ ำแนกเป็นงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 878,079,800.00 บำท  

เงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) จ ำนวน 898,269,380.00 บำท เพื่อด ำเนิ นกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

โครงกำร/ กิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดไว้ไปสู่เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ พันธกิจ และ

วิสัยทัศนต์่อไป ดังนี้ 

ประเด็นยทุธศำสตร ์ งบประมำณแผ่นดิน 
เงินนอกงบประมำณ 

(เงนิรำยได)้ 
รวมงบประมำณทัง้สิน้ 

1) ควำมเข้มแข็งทำงกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล - 316,582,730.00 316,582,730.00 

2) กำรริเร่ิม สรำ้งสรรค์ นวัตกรรม และกำรวจิัย 83,928,700.00 36,182,460.00 120,111,160.00 

3) กำรสร้ำงเครอืขำ่ย 4,650,000.00 35,881,370.00 40,531,370.00 

4) กำรพัฒนำภำพลักษณ์ขององค์กำร และสง่เสริม

กำรประชำสัมพันธ์ 

2,240,000.00 25,468,730.00 27,708,730.00 

5) กำรยกระดับกำรศึกษำสู่มำตรฐำน ก้ำวไกลสู่

อำเซียนและสำกล 

787,261,100.00 484,154,090.00 1,271,415,190.00 

รวมทัง้สิน้ 878,079,800.00 898,269,380.00 1,776,349,180.00 

รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมที่ปรำกฏในส่วนที่ 5 ตั้งแต่หน้ำที่ 

48-53  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้ก ำหนดโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี 

(Agenda) ในแต่ละยุทธศำสตร ์จ ำนวนทั้งสิน้ 5 โครงกำร ดังนี้ 

1) โครงกำรสวนสุนันทำวิชำกำร ในประเด็นยุทธศำสตร์ “บริหำร: ควำมเข้มแข็งทำงกำรบริหำร

ตำมหลักธรรมำภิบำล” โดยมีกำรด ำเนินกำรของโครงกำรเพื่อน ำเสนอประวัติควำมเป็นมำและควำมเป็น

นิสิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ แสดงผลงำนควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 

รวมถึงน ำเสนอผลงำนของนิสิตที่สร้ำงชื่อเสียงในระดับประเทศชำติหรือระดับนำนำชำติ  แนะน ำหลักสูตร

กำรสอบรับตรง กำรรับบุคคลเข้ำศกึษำต่อของทุกคณะในระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ และให้

อำจำรย์บุคลำกรทำงกำรศกึษำและนักศึกษำได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทำงวิชำกำร 

2) โครงกำรเพิ่มจ ำนวนฐำน/องค์ควำมรู้ในแหล่งเรียนรู้ฯ เพื่อเปิดพื้นที่ให้มหำวิทยำลัยเป็นชุมชน

วิชำกำร ในประเด็นยุทธศำสตร์ “วิจัย: กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมและกำรวิจัย” มีกำรด ำเนินกำรของ

โครงกำรเพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์กำรเรียนรู้ทั้งในและนอกมหำวิทยำลัยเพื่อสร้ำงโอกำสกำร

เรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มทุกวัย กำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกผลกำรวิจัยและ
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บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมให้กับนักศึกษำ ผู้ปกครองและประชำชนทั่วไป และกำรพัฒนำและเพิ่ม

จ ำนวนองค์ควำมรูใ้นแหล่งเรียนรู้ฯ เพื่อใหน้ักศึกษำ ผู้ปกครองและประชำชนทั่วไปน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ

ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะเป็นรูปธรรม 

3) โครงกำรเปิดโอกำสกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  ในประเด็น

ยุทธศำสตร์ “เครือข่ำย: กำรสร้ำงเครือข่ำย” มีกำรด ำเนินกำรของโครงกำรเพื่อส่งเสริมให้มีกำรจัด

กิจกรรมรว่มกับเครือขำ่ยในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย และกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์

ที่ดใีห้กับเครือขำ่ย 

4) โครงกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย โดย QS World University Ranking ในประเด็นยุทธศำสตร์ 

“ประชำสัมพันธ์: กำรพัฒนำภำพลักษณ์ขององค์กำรและส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์” มีกำรด ำเนินกำรของ

โครงกำรเพื่อให้มหำวิทยำลัยมีควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่จัดอันดับโดย QS World University Ranking และ

ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพของ  QS World 

University Ranking  

5) โครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมอัตลักษณ์สวนสุนันทำ ในประเด็นยุทธศำสตร์ “ก้ำวไกล: กำร

ยกระดับกำรศึกษำสู่มำตรฐำน ก้ำวไกลสู่อำเซียนและสำกล” มีกำรด ำเนินกำรของโครงกำรเพื่อสนับสนุน

ให้นักศึกษำได้รับกำรประกวด/รับรำงวัลตำมอัตลักษณ์สวนสุนันทำ และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ

พัฒนำใหก้ับนักศึกษำตำมอัตลักษณ์ 

 

รวมทั้งมหำวิทยำลัยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงของหน่วยงำนได้ด ำเนินกำร

ผลักดันและขับเคลื่อนให้มหำวิทยำลัยประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ดังนี้ 

ภำรกจิด้ำนกำรผลติบัณฑติและกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

1) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ปะจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 มวีัตถุประสงค์ 3 ประกำร คอื 1) เพื่อก ำหนดทิศทำงพัฒนำ และจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 

และนโยบำยของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีหลักธรรมำภิบำล 2) เพื่อวำงแผนพัฒนำ

คุณภำพกำรศกึษำให้สอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของชุมชน สภำพสังคมไทยและโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

อย่ำงรวดเร็ว และ 3 เพื่อให้มีแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณภำพ

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ

ตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้  
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1) โครงกำรสวนสุนันทำวิชำกำร เป็นโครงกำรน ำเสนอประวัติควำมเป็นมำและควำมเป็นนักศึกษำ 

แสดงผลงำนควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิชำกำร ผลงำนของนักศึกษำที่สร้ำงชื่อเสียงในระดับประเทศชำติหรือ

ระดับนำนำชำติ แนะน ำหลักสูตรกำรสอบรับตรง กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำต่อ และให้อำจำรย์บุคลำกรทำง

กำรศกึษำและนักศึกษำได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทำงวิชำกำร 

2) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เป็นโครงกำรที่พัฒนำอำจำรย์ได้เรียนรู้ 

และเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใชใ้นกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

3) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย เป็นโครงกำรพัฒนำ

หลักสูตร ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตรให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศกึษำแหง่ชำติ  

4) โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย เป็นโครงกำรที่ให้อำจำรย์ได้รับ

ควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่และพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถคิดค้น สร้ำงสรรค์ประดิษฐ์สื่อและ

นวัตกรรมได้อย่ำงหลำกหลำยที่ใชใ้นกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

 5) โครงกำรบริหำรหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ เป็นโครงกำร

ที่ให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษำ 

6) โครงกำรพัฒนำควำมพรอ้มของบุคลำกรสำยวิชำกำรในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นโครงกำร

ทีใ่ห้อำจำรย์พัฒนำผลงำนในกำรเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

7) โครงกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร  

8) โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษของนักศกึษำ  

2) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้สร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจให้กับหน่วยงำนเกี่ยวกับ

กำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ ให้เกิดอัตลักษณ์ของสวนสุนันทำที่ว่ำ “เป็นนักปฏิบัติ ถนัด

วิชำกำร เช่ียวชำญกำรสื่อสำร ช ำนำญกำรคิด มีจิตสำธำรณะ” และเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหำวิทยำลัย  

มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2558 โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประกำร คือ 1) เพื่อด ำเนินกำรส่งเสริมให้นักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพและสำมำรถออกไปสู่สังคมภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และ 2) 

เพื่อด ำเนนิกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สวนสุนันทำ มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดโครงกำร/ กิจกรรม ในกำรด ำเนินกำรให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  6 

กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
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1. กิจกรรมวชิำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ แบ่งเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ 

1.1 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม (14 โครงกำร) อำทิเช่น โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษำช้ันปีที่ 1 โครงกำรธรรมะเพื่อกำรพัฒนำนักศึกษำ โครงกำรพุทธมำมกะวิถีไทย เป็นต้น 

1.2 ด้ำนควำมรู้ (15 โครงกำร) อำทิเช่น โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำผู้น ำนักศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ 2558 โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพ SSRU Smart teens โครงกำรเสริมสรำ้งสมรรถนะภำวะผู้น ำ

และกำรตัดสินใจทำงกำรพยำบำล เป็นต้น 

1.3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ (13 โครงกำร) อำทิเช่น โครงกำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ 

อัตลักษณ์สวนสุนันทำ โครงกำร “คิดอย่ำงผู้น ำสู่ควำมเป็นเลิศ กำรบริหำรจัดกำร 2558” โครงกำร

ส่งเสริมกำรสรำ้งผลงำนของนักศกึษำ (Show Case) เป็นต้น  

1.4 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (10 โครงกำร) อำทิเช่น 

โครงกำรสำนสำยใยที่ดจีำกพี่สูน่้อง โครงกำรแก้วรวมช่อ เป็นต้น 

1.5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

(6 โครงกำร) อำทิเช่น โครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำงภำษำส ำหรับนักศึกษำ โครงกำรพัฒนำ

ภำษำอังกฤษ (English Camp) และกำรใชโ้ปรแกรม SPEEXX เป็นต้น 

2. กิจกรรมกีฬำหรอืส่งเสริมสุขภำพ (13 โครงกำร) อำทิเช่น โครงกำรกีฬำสุนันทำสำมัคคี ครั้งที่ 

27 โครงกำรสนับสนุนกำรกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ เป็นต้น 

3. กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม (9 โครงกำร) อำทิเช่น โครงกำรบ ำเพ็ญ

ประโยชนเ์พื่อพัฒนำชุมชน 5ส เป็นต้น 

4. กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม (13 โครงกำร) อำทิเช่น โครงกำรสวนสุนันทำปัน

น้ ำใจ โครงกำรลูกพระนำงจิตอำสำ เป็นต้น 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (13 โครงกำร) อำทิเช่น กิจกรรมวันสุนันทำร ำลึก 

กิจกรรมสวดมนต์ขำ้มปี โครงกำรส่งเสริมเรียนรูค้วำมเป็นวังสวนสุนันทำ เป็นต้น 

6. กิจกรรมตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่ส ำคัญ 2 ด้ำน มีโครงกำรทั้งสิ้น 13 โครงกำร จ ำแนก

เป็น 2 ด้ำนดังนี้ 

1. ด้ำนส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 3D มีจ ำนวน 6 โครงกำร อำทิเช่น 

โครงกำรมหำวิทยำลัยปลอดบุหรี ่เป็นต้น   

2. ด้ำนสนับสนุนกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ มีจ ำนวน 7 โครงกำร อำทิเช่น โครงกำรพัฒนำ

วิชำชีพและเตรยีมควำมพร้อมสู่สถำนประกอบกำร เป็นต้น 
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ภำรกจิด้ำนกำรวิจยั 

1) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย  

มหำวิทยำลัยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมี

วัตถุประสงค์ 2 ประกำร คือ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

วิจัยที่มีคุณภำพ ผลิตผลงำนวิจัยให้ได้รับทุนจำกแหล่งทุนภำยนอก โดยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชำติและนำนำชำติ รวมทั้งในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับเพิ่มมำกขึ้น และ 2) เพื่อพัฒนำนักวิจัยและ

ยกระดับคุณภำพงำนวิจัยให้ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ และน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมที่

เด่นชัด โดยได้มกีำรก ำหนดโครงกำร/ กิจกรรมในกำรด ำเนินกำรใหส้ ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) โครงกำรสง่เสริมกำรตพีิมพ์ผลงำนวิจัยระดับชำติและนำนำชำติ (18 โครงกำร) 

2) โครงกำรจัดหำแหลง่ทุนงำนวิจัยโดยอำศัยเครือข่ำย (13 โครงกำร) 

3) โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูท้ี่ได้จำกกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ (10 โครงกำร) 

4) โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรประเมนิคุณภำพงำนวิจัย 

5) โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนวิจัย (4 โครงกำร) 

6) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแบบบูรณำกำร (2 โครงกำร) 

7) โครงกำรวิจัยเพื่อสรำ้งองค์ควำมรู้ (105 โครงกำร) 

8) โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนวิจัย (18 โครงกำร)  

ภำรกจิด้ำนกำรบรกิำรวิชำกำร 

1) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  

มหำวิทยำลัยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประกำร คือ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมให้รองรับกับ

ควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม และ 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรเพิ่มฐำนควำมรู้/ องค์ควำมรู้ใน

แหล่งเรียนรู้บริกำรวิชำกำร โดยได้มีกำรก ำหนดโครงกำร/ กิจกรรม เพื่อให้กำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) โครงกำรจัดอบรมและสัมมนำเชงิวิชำกำร (381 โครงกำร) 

2) โครงกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบในภำครัฐ (4 โครงกำร) 

3) โครงกำรพัฒนำโรงเรยีนต้นแบบ (1 โครงกำร) 

4) โครงกำรเพิ่มจ ำนวนองค์ควำมรู้ในแหล่งเรียนรู้เพื่อเปิดพื้นที่ให้มหำวิทยำลัยเป็นชุมชนวิชำกำร 

(18 โครงกำร)  
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ภำรกจิด้ำนกำรท ำนบุ ำรงุศลิปะและวัฒนธรรม 

1) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ 1) เพื่อพัฒนำนักศึกษำ และบุคลำกรให้มี

ทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมเชื่อสู่วิถีชีวิตควำมมีสุนทรีย์ วัฒนธรรมที่ดีงำม และกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ อนุรักษ์ สืบสำน 2) เพื่อเผยแพร่ควำมเป็นสวนสุนันทำ จำกวิถีกำรอยู่ร่วมกัน

ในวัฒนธรรมสังคม และสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณี วันส ำคัญ และ 3) เพื่อกำรอนุรักษ์และสืบทอด

เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อสังคม โดยได้ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมออกเป็น 3 ด้ำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรส ำเร็จ

ตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ด้ำนพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกร เสริมสร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมเชื่อสู่วิถีชีวิตควำมมี

สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงำม โดยมีโครงกำรหลัก 6 โครงกำร แบ่งเป็นโครงกำรย่อย 63 โครงกำร  

อำทิเช่น โครงกำรต้นกล้ำวัฒนธรรมสวนสุนันทำ โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำผู้น ำนักศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ 2558 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ SSRU 

Smart teens โครงกำรสุนันทำปันน้ ำใจ เป็นต้น 

2. ด้ำนพัฒนำทำงกำยภำพ อนุรักษ์ สืบสำนและเผยแพร่ควำมเป็นสวนสุนันทำ และวิถีกำรอยู่

ร่วมกันในวัฒนธรรมสังคม โดยมีโครงกำรหลัก 3 โครงกำร แบ่งเป็นโครงกำรย่อย 31 โครงกำร อำทิเช่น 

โครงกำรนิทรรศกำรเจ้ำนำยฝ่ำยในและบุคคลส ำคัญในสวนสุนันทำ โครงกำรพัฒนำเอกลักษณ์สวนสุนันทำ 

: กำรเผยแพร่ควำมเป็นวังสวนสุนันทำ โครงกำรพัฒนำนิทรรศกำร/ส่วนจัดแสดง 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์

(นิทรรศกำรหมุนเวียน) เป็นต้น 

3. ดำ้นสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณีและวันส ำคัญ เพื่อกำรอนุรักษ์ และสืบทอดเป็นแบบอย่ำง

ที่ดตี่อสังคม โดยมีโครงกำรหลัก 5 โครงกำร แบ่งเป็นโครงกำรย่อย 47 โครงกำร อำทิเช่น โครงกำรวันขึ้น

ปีใหม่ไทย โครงกำรพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน โครงกำรธรรมศึกษำ โครงกำรแลกเปลี่ยนศิลปะและ

วัฒนธรรม เป็นต้น 

ภำรกจิด้ำนกำรบริหำรจดักำร 

1) แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับประชำคมอำเซียน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับประชำคม

อำเซียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ 2 ประกำร คือ 1) เพื่อส่งเสริมให้คณะ/ วิทยำลัย

ที่มกีำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ได้ท ำกิจกรรมควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำหรือกำรวิจัยร่วมกันกับ

ประชำคมอำเซียนด้วยกันอย่ำงต่อเนื่อง และ 2) ส่งเสริมคณะ/ วิทยำลัยที่ยังไม่มีกำรลงนำมควำมร่วมมือ
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ทำงวิชำกำร ได้ท ำควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำหรือกำรวิจัยร่วมกันกับประชำคมอำเซียน มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนสุนันทำ โดยได้ก ำหนดโครงกำร/ กิจกรรมเป็น 2 ด้ำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. กำรขับเคลื่อนกิจกรรมควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำหรือกำรวิจัยร่วมกันกับประชำคมอำเซียน  

มีจ ำนวน 17 โครงกำร อำทิเช่น 1) โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำฝึกงำน 2) โครงกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย และ 3) โครงกำรแลกเปลี่ยน

องค์ควำมรูท้ำงวิชำกำรและวิจัยกับเครือขำ่ยประชำคมอำเซียน เป็นต้น 

2. กำรขับเคลื่อนโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำหรือกำรวิจัยร่วมกันกับประชำคม

อำเซียนมีจ ำนวน 6 โครงกำร อำทิเช่น 1) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน

ทำงกำรศึกษำระดับชำติและนำนำชำติ 2) โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ หรือกำรวิจัยร่วมกัน

กับประชำคมอำเซียน และ 3) โครงกำรสรำ้งเครือขำ่ยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ เป็นต้น 

2) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดหำรำยได้  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรพึ่งพำ

ตนเองได้ โดยมุ่งให้มีระบบกำรจัดกำรที่เป็นเลิศ สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และยืนอยู่อย่ำงสง่ำงำม  

ในสังคมวิชำกำร มหำวิทยำลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมีแผนปฏิบัติงำนโครงกำรจัดหำรำยได้ ประจ ำปี

งบประมำณ 2559 และแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดหำรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ 2559 รวมทั้งสำมำรถ

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดหำรำยได้ของหน่วยงำน  ซึ่งมีทั้งหมด 20 หน่วยงำนตำมแผนฯ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 จ ำนวน 91 โครงกำร จงึก ำหนดโครงกำร 2 ลักษณะ คือ  

1) โครงกำรจัดหำรำยได้ของส ำนักทรัพย์สินและรำยได้  

2) โครงกำรจัดหำรำยได้ด้วยกำรบริกำรวิชำกำรของหนว่ยงำน 

3) แผนปฏิบัติกำรด้ำนปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำมีควำมตระหนักที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยใน

มหำวิทยำลัยส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร จะได้มีพื้นที่เต็มไปด้วยแมกไม้สีเขียวมีควำมร่มรื่นและมีควำม

สะอำดสวยงำมในกำรปฏิบัติงำน สภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ทำงกำยภำพของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

จึงด ำเนินกำรให้มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ 2559  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อมหำวิทยำลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงำม และเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย

มุ่งสู่ควำมเป็น Green Campus ได้จ ำแนกโครงกำร/กิจกรรมออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่  

1) ดำ้นกำรจัดภูมทิัศน์ 

2) ดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภัย  



 

 

ณ 

 

3) ดำ้นระบบสำธำรณูปโภค  

4) แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ  

เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน ICT Security ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกระบวนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยอย่ำงเป็นระบบ  รวมทั้งจัดท ำแนวทำง

บริหำรจัดกำรด ำเนินกำร เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีดำ้นควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนไอซีทีของมหำวิทยำลัย  

5) แผนพัฒนำบุคลำกร  

เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำและน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง สนับสนุนให้

บุคลำกรเข้ำร่วมกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ศิษย์เก่ำ ชุมชน หน่วยงำนของรัฐ เอกชน และ

นำนำชำติ และส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 

 6) แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

เพื่อกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำร และสอดคล้องกับ

อัตรำก ำลังที่มีอยู่ พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆจนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และธ ำรงรักษำบุคลำกรที่ดมีีประสิทธิภำพ และปลูกฝังเสริมสรำ้งทัศคติที่ดีตอ่องค์กร  

7) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนงบประมำณของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้ำงกลไกที่มี

ประสิทธิภำพในกำรจัดหำงบประมำณและกำรใชจ้่ำยงบประมำณ   

8) แผนกำรจัดกำรควำมรู้  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำมีควำมตระหนักในเรื่องของกำรจัดกำรควำมรู ้ที่จะเป็นเครื่องมือ

ช่วยในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น จึงได้จัดท ำเป็นแผนกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อค้นหำแนว

ปฏิบัติที่ดีภำยในองค์กร น ำมำจัดเก็บเป็นองค์ควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ และน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

โดยแบ่งตำมยุทธศำสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภบิำล (9 องคค์วำมรู)้ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 รเิริ่ม สร้ำงสรรค ์งำนวิจัยและนวัตกรรม (12 องค์ควำมรู้) 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรสรำ้งเครือข่ำย (3 องค์ควำมรู้) 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรพัฒนำภำพลักษณ์ (7 องค์ควำมรู)้ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ก้ำวไกลสู่อำเซียนและสำกล (22 องค์ควำมรู้) 

 



 

 

ด 

 

9) แผนบริหำรควำมเสี่ยง  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำมีควำมตระหนักในเรื่องของกำรบริหำรควำมเสี่ยง จึงได้

ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและน ำมำจัดท ำเป็นแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของ

มหำวิทยำลัยเป็นไปตำมเป้ำประสงค์และเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ที่วำงไว้  มีระบบในกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิดขึ้น และเกิดกำรรับรู้ 

ตระหนัก และเข้ำใจถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น และสำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ โดยแผนบริหำรควำมเสี่ยง จ ำแนกควำมเสี่ยงออกเป็น  

4 ด้ำนดังนี้   

1) ควำมเสี่ยงดำ้นกลยุทธ์ 

2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

3) ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงนิ งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร สถำนที่) 

4) ควำมเสี่ยงดำ้นนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

5. ขั้นตอนกำรประเมินผล (E: Evaluation) 

มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดไปสู่หน่วยงำนต่ำงๆ โดยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในแผน

ยุทธศำสตรแ์ละแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พร้อมก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

กำรติดตำมและประเมินผลโดยกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงผู้บริหำรระดับ 

รองอธิกำรบดี คณะ/หน่วยงำนกับอธิกำรบดี มีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 

กำรสร้ำงกลไกกำรท ำงำนโดยผ่ำนระบบเครือข่ำย กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บริหำรและ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) เป็นประจ ำทุกเดือน 
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หนา้ที่ 1 

 

ส่วนที ่1 บทน า 
 

1.1 ประวตัคิวามเปน็มาของมหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

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

เว็บไซต ์www.ssru.ac.th 

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งเป็นเขต

พระราชฐานภายในบริเวณของพระราชวังดุสิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถแทนการเสด็จประพาสหัวเมือง พระองค์มี 

พระราชประสงค์ให้สวนนี้มีลักษณะเป็นสวนป่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้หาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลที่ดีและหาได้ยาก

นานาชนิดมาปลูกไว้ในสวนแห่งนี้ด้วย ที่มาของชื่อสวนแห่งนี้มาจากชื่อสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ช้ัน

ดาวดึงส์ซึ่งมีชื่อว่า "สุนันทาอุทยาน" และพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช

เทวีพระมเหสีซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ ซึ่งได้สิ้นพระชนม์จากเหตุเรือล่มระหว่างเสด็จประพาสพระราชวัง 

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต าหนักขึ้นเพื่อเตรียมไว้

เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน แต่เนื่องจากพระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน การสร้างจึงยังไม่แล้วเสร็จ

ตามพระราชประสงค์ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ได้ทรงพระราชด าริว่า

สถานที่ในพระบรมมหาราชวังช้ันในคับแคบ ไม่เหมาะสมจะเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน 

จึงโปรดให้สร้างพระต าหนักและตึกในบริเวณสวนสุนันทาขึ้นอีกหลายหลัง แล้วโปรดให้เป็นที่ประทับของ

พระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอมและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

จ านวน 32 ต าหนัก รวมทั้ งอาคารที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร โดยมีสมเด็จพระวิมาดาเธอ  

พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้เสด็จมาประทับ ณ ต าหนัก 

สายสุทธานพดล (ตึก 27) ตั้งแต ่พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2472 (สิ้นพระชนม์ ณ ต าหนักที่ประทับสวนสุนันทา) 

เนื่องจากในสมัยนั้นบรรดาขุนนาง ข้าราชการ ผู้มีบรรดาศักดิ์นิยมน าบุตรี และหลานของตนมาถวายตัวต่อ

สมเด็จพระวิมาดาเธอฯ เป็นจ านวนมาก สมเด็จพระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้าง "โรงเรียนนิภาคาร"  

ขึ้นภายในสวนสุนันทา สอนตามหลักสูตรการศึกษาในสมัยนั้น รวมทั้งอบรมจริยา มารยาท การฝีมือ  

ให้เป็นกุลสตรี 

ครั้นถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ 

ในสวนสุนันทาหวั่นเกรงภัยจากการเมือง จึงได้ทยอยกันออกไปจากสวนสุนันทาจนหมดสิ้น บางพระองค์  

ได้เสด็จออกไปอยู่หัวเมืองและหลายพระองค์เสด็จลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ โรงเรียนนิภาคาร 
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จึงเลิกด าเนินการไปโดยปริยาย นับแต่นั้นมาสวนสุนันทาที่เคยงดงามก็ถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลเอาใจใส่ 

ต าหนักต่างๆ ช ารุดทรุดโทรมเป็นอันมาก พื้นที่ภายในรกร้างว่างเปล่า ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จ  

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ เห็นว่าสวนสุนันทาถูกทอดทิ้ง 

รกร้างอยู่มิได้ท าประโยชน์ จึงเห็นสมควรให้นายกรัฐมนตรีได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัยของรัฐมนตรีและ

ผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรขอเพียงพื้นที่ภายนอกก าแพงติดถนนสามเสนสร้างเป็นบ้านพักของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเห็นสมควรว่า ควรใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์แก่

การศึกษาและมอบให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ด าเนินการจัดตั้งให้ เป็น

สถานศึกษาของชาติ และสถานศึกษานี้ให้ชื่อโดยคงชื่อเดิมของสถานที่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ โดยขนานนามว่า 

"โรงเรยีนสวนสุนันทาวิทยาลัย"  

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

จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  

พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนาม  "สถาบั นราชภัฏ "  เป็ น ชื่ อสถาบั นการศึกษา ในสั งกั ดกรมการฝึกหั ดครู

กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์

ประจ าสถาบันราชภัฏ และเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม  

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจงึมชืี่อเป็น "สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา" 

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

ในราชกิจจานุ เบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา"นับแตน่ั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 

ภาพ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 



 

 

หนา้ที่ 5 

 

1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 118 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 97 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 82.20 หลักสูตรระดับปริญญาโท  

จ านวน 14 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 11.86 และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 7 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ

5.94 ดังภาพ 3  

 
ภาพ 3 กราฟเปรียบเทียบหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 

 

1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 26,969 คน แบ่งออกเป็น 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 26,414 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 452 คน  

และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 103 คน ดังภาพ 4  

 
ภาพ 4 กราฟเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษา ตัง้แตป่ีการศึกษา 2555 – 2558 ในแต่ละระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 

97 หลักสูตร,ร้อยละ 

82.20 

ปริญญาโท 

14 หลักสูตร,ร้อยละ 11.86 

ปริญญาเอก 

7 หลักสูตร,ร้อยละ 5.94 
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ตรี (คน) โท (คน) เอก (คน) รวมท้ังหมด (คน) 

2555 19,631 380 190 20,201

2556 19,032 310 177 19,519

2557 25,497 1,086 291 26,874

2558 26,414 452 103 26,969
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 3,863 คน แบ่งออกเป็น

ผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 3,728 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

จ านวน 106 คน และผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก จ านวน 29 คน ดังภาพ 5  

 
ภาพ 5 กราฟเปรียบเทียบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ตัง้แตป่ีการศึกษา 2554 – 2557 ในแต่ละระดับการศึกษา 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

จากการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ปีการศึกษา 

2554 บัณฑิตมี งานท า  ร้ อยละ 96 .25  ปีการศึกษา 2555 บัณฑิตมี งานท าร้ อยละ 96 .49  

ปีการศึกษา 2556 บัณฑิตมีงานท า ร้อยละ 87.54  และในปีการศึกษา 2557 บัณฑิตมีงานท า ร้อยละ 

91.99 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน เนื่องจากความต้องการของผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆ มีต่อการได้งานท า

ของบัณฑิตใหม ่ดังภาพ 6 
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ตรี (คน) โท (คน) เอก (คน) รวมท้ังหมด (คน) 

2554 4,959 115 23 5,097

2555 3,735 249 31 4,015

2556 3,790 240 7 4,037

2557 3,728 106 29 3,863
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ภาพ 6 กราฟเปรียบเทียบร้อยละการมีงานท าและคุณภาพของบัณฑติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2557 

 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยฯ ส่ง เสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจ าท าผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

หากพิจารณาแนวโน้มของผลการด าเนินงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 

2558  พบว่ า  มหาวิ ท ยาลั ย ฯ  มี ผล ง านวิ จั ย เ พิ่ ม ขึ้ น  และ ได้ รั บ ก า รตี พิ มพ์ อ ย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง 

ตลอดจนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงขอ้มูลผลงานวิจัย ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 

ข้อมลูผลงานวจิยั 
ปงีบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 248 238 355 371 466 

2. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 164 157 216 102 282 

3. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของคุณภาพงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ 

- 52.25 67.50 103.50 

 

221.40 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมลาศกึษาต่อ) 483 519 626 646 683 

จากตาราง 1 สามารถแสดงในรูปร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

ต่ออาจารย์ประจ า และร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์

ประจ า ดังภาพ 7 
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ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2554 96.25 86.40

2555 96.49 86.60

2556 87.54 86.80

2557 91.99 89
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ภาพ 7 กราฟเปรียบเทียบร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ตอ่อาจารย์ประจ า ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2558 
 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งมั่นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการ

ด าเนินงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 มีโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของชุมชนและสังคม เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง รวมทั้งมีการบูรณาการ

โครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ดังภาพ 8 
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1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ า 

2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์

ประจ า 

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

พ.ศ. 2558 41.29 32.42
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ภาพ 8 กราฟเปรียบเทียบจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

และการวิจัย ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 
 

โดยสามารถแสดงในรูปร้อยละของโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งการเรยีน 

การสอนและการวิจัยดังภาพ 9 

 
ภาพ 9 กราฟเปรียบเทียบร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

และการวิจัย ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2554–2558 
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จ านวนโครงการบริการวชิาการทัง้หมด จ านวนโครงการบริการวชิาการที่น ามาใช้

พัฒนาท้ังการเรียนการสอนและการวจิัย 

2554 64 21

2555 112 46

2556 152 85

2557 203 147

2558 285 272
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ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
32.81 41.07 55.92 72.41 95.44
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1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 พบว่า

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เพิ่มขึน้ ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงข้อมูลการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 

ข้อมลูการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม 
ปงีบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 25 31 14 43 62 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 12,906 12,545 7,650 13,468 34,523 
 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 

 ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 1,716 คน จ าแนกเป็นบุคลากร

สายวิชาการ จ านวน 800 คน คิดเป็นร้อยละ 46.62 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 916 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 53.38 รายละเอียดของบุคลากรแตล่ะประเภท มดีังนี้ 

1) บุคลากรสายวิชาการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยฯ มบีุคลากรสายวิชาการทั้งหมด จ านวน 800 

คน จ าแนกตามประเภทของบุคลากร ออกเป็น 3 ประเภท คือ ข้าราชการ จ านวน 170 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 21.24 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ า จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 27.63 และพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว จ านวน 409 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.13 ดังภาพ 10 
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ภาพ 10 กราฟเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 

 จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 

173 คน คิดเป็นร้อยละ 21.63 คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 561 คน คิดเป็นร้อยละ 70.13 และคุณวุฒิ

ปริญญาตรี จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.25 ดังภาพ 11 

 
ภาพ 11 กราฟเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศกึษา 

  

จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการ

ทั้งหมด 121 คน คิดเป็นร้อยละ 15.13 จ าแนกเป็น ศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25  

รองศาสตราจารย์ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.50 และบุคลากรที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์) จ านวน 679 คน คิดเป็นร้อยละ 84.87  

ดังภาพ 12 

 

ข้าราชการ 

170 คน, รอ้ยละ 21.24 

พนักงานมหาวิทยาลยั

ประเภทประจ า 

221 คน, รอ้ยละ 27.63 

พนักงานมหาวิทยาลยั 

ประเภทช่ัวคราว 

409 คน 

รอ้ยละ 51.13 

ปริญญาเอก 173 คน 
ร้อยละ 21.63 

ปริญญาโท  561 คน 
ร้อยละ 70.13 

ปริญญาตรี 66 คน 
ร้อยละ 8.25 
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ภาพ 12 กราฟเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 

2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ านวนทั้งหมด 916 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการ จ านวน  

24 คน คิดเป็นร้อยละ 2.62 พนักงานราชการ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 2.95 พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทประจ า จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 28.38 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว  

จ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 41.48 ลูกจ้างประจ า จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 และลูกจ้าง

ช่ัวคราว จ านวน 184 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.09 ดังภาพ 13 

 
ภาพ 13 กราฟเปรียบเทียบบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 

  

ศาสตราจารย์ 2 คน 

ร้อยละ 0.25 

รองศาสตราจารย์ 27 คน 

ร้อยละ 3.38 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 92 คน 

ร้อยละ 11.50 

อาจารย์ 679 คน 

ร้อยละ 84.87 

ข้าราชการ 24 คน 
ร้อยละ 2.62 

พนกังานราชการ 27 คน 
ร้อยละ 2.95 

 

พนกังานมหาวิทยาลยั 
ประเภทประจ า 260 คน 

ร้อยละ 28.38 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
ประเภทชัว่คราว 380 คน 

ร้อยละ 41.48 

ลกูจ้างประจ า 41 คน 
ร้อยละ 4.48 

ลกูจ้างชัว่คราว 184 คน 
ร้อยละ 20.09 
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จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา พบว่า บุคลากรสนับสนุนวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 108 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.79 และคุณวุฒิ

ปริญญาตรี จ านวน 553 คน คิดเป็นร้อยละ 60.37 และคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 254 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 27.73 ดังภาพ 14 

 
ภาพ 14 กราฟเปรียบเทียบบุคลากรสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศกึษา 

 

1.4.9 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จาก Webometrics มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ใน

อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังภาพ 15 

 
ภาพ 15 กราฟเปรียบเทียบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจาก Webometrics 

 

  

ปริญญาเอก 1 คน 

ร้อยละ 0.11 ปริญญาโท 108 คน 

ร้อยละ 11.79 

ปริญญาตรี 553 คน 

ร้อยละ 60.37 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 254 คน 

ร้อยละ 27.73 

SSRU CRRU PSRU BRU PNRU

1 2 3 4 5 

Webometrics Rajabhat University Ranking (August 2015) 
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ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จาก Webometrics มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อยู่ในอันดับที่ 17 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดังภาพ 16 

 
ภาพ 16 กราฟเปรียบเทียบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจาก Webometrics 

 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย จาก Webometrics มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ใน

อันดับที่ 601 ของมหาวิทยาลัยในเอเชยี ดังภาพ 17 

 
ภาพ 17 กราฟเปรียบเทียบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียจาก Webometrics 

  

MU KU CU KKU CMU SWU PSU KMUTT TU SUT KMITL AIT NU MSU BUU SSRU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 

Webometrics Thai University Ranking (August 2015) 
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1.5 ขั้นตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2559 - 2563) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยอาศัยตัวแบบ ABCDE 

รายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 18 ขัน้ตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 
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จากภาพ 18 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) สามารถอธิบาย

การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเตรียมจัดท าแผน (A : Assessment) มหาวิทยาลัยได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทบทวน/จัดท ายุทธศาสตร์ฯ เพื่อด าเนินการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในที่เป็นข้อมูลการ

ด าเนินงานข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินต่างๆ เช่น การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การ

ตรวจประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 และการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประกัน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยได้ระบุปัจจัยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และภัยคุกคามที่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 และผู้บริหาร

ระดับหน่วยงานได้ระบุปัจจัยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย เมื่อเดอืนกุมภาพันธ์ 2558 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย  

(B : Baseline) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน จ านวน 104 

คน ได้ประเมินค่าคะแนนน้ าหนักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในกรอบของตัว

แบบ SWOT สี่หมวดหมู่ ปรากฏผลประเมินค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญสูงสุดของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในแตล่ะหมวดหมู่  

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ของวิทยากร 

ที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3. ขั้นตอนการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  

(C: Component) เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมผู้บริหารเพื่อระดมสมอง

ความคิดเห็นเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

และแผนที่ยุทธศาสตร์ เมื่อคราวการประชุม เพื่อน าไปสู่การก าหนดกิจกรรม/ โครงการในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ 

4. ขั้นตอนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (D: Drive) เมื่อวันที่ 21 – 22 เมษายน 2558 

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวางแผนของหน่วยงานต่างๆ  

เพื่อระดมสมองความคิดเห็นเพื่อก าหนดกิจกรรม/โครงการในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ

ตามวิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และเมื่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้รวบรวมและสรุปเป็น (ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัด
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ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 1 คน นายกสมาคมศษิย์เก่า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 7 คน 

ตัวแทนผู้ปกครอง 7 คน ตัวแทนชุมชน 5 คน ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 11 คน ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

35 คน บุคลากรสายวิชาการ 12 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 60 คน และตัวแทนนักศึกษา 

(องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา) 

5. ขั้นตอนการประเมินผล (E: Evaluation) 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยการเสริมสร้างความเข้าใจใน

แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 

การติดตามและประเมินผลโดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารระดับ

รองอธิการบดี คณะ/หน่วยงานกับอธิการบดี มีการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผล 

การสร้างกลไกการท างานโดยผ่านระบบเครือข่าย การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารและ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เป็นประจ าทุกเดือน 
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ส่วนที ่2 การวเิคราะหเ์ชิงยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทา 

  การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน 

(Internal Environment Analysis) และสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยได้

ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ได้แก่ ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ประเด็นจุดอ่อน 

(Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) และประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) โดยมีการ

ประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์หาต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้ปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยการลด/ ขจัด 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม มรีายละเอียดดังนี้ 

2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้

หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) มีแนวปฏิบัติในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

2.1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

การวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey สามารถ

สรุปแนวทางการวิเคราะห ์ดังนี้ 

o Structure (โครงสรา้ง) มโีครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มกีารก าหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตรท์ี่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน

ไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
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2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

การวิเคราะห์เพื่อระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model 

สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะหส์ภาพทางการเมอืง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง

ที่มผีลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

จ านวน 104 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จ านวน 10 ประเด็น 

โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มีความส าคัญ 10 ล าดับแรกในแต่ละด้าน (รายละเอียดตามที่ปรากฎใน

ภาคผนวก 2 ผลการวิเคราะหเ์ชงิยุทธศาสตร์)  ดังนี้ 
 

2.2.1 ประเดน็จุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 37 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของประเด็น 

10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดบั คะแนน ประเดน็จดุแขง็ 

S1 279 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 1 ประจ าปี 2557 

จากการจัดอับดับของ Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท าให้มี

ผูส้นใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผา่นมา 

S2 227 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนระยะยาวและแผนประจ าปีที่ชัดเจนส่งผลให้บุคลากร

ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันท าให้ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้นกว่าปีที่

ผา่นมา 
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ล าดบั คะแนน ประเดน็จดุแขง็ 

S3 134 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการโดยมีระบบพี่เลี้ยงท าให้มีผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนมากขึ้นกว่าปีที่

ผา่นมา 

S4 128 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

ไปสู่ความส าเร็จได้ 

S5 96 มหาวิทยาลัยฯ มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์โดยเฉพาะด้านอาคาร

สถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทาเป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดี

ขององค์กร ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ จดจ าง่ายสร้างความไว้วางใจและเกิดความ

ร่วมมือจากองค์กรภายในและภายนอกซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิด

เป็นภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

S6 88 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดี  

มีประสิทธิภาพส่งผลใหม้ีผลงานวิจัยมากขึน้กว่าปีที่ผา่นมา 

S7 84 มหาวิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยส่งผลใหก้ารขับเคลื่อนยุทธศาสตรม์ีความคล่องตัว 

S8 83 มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน 

S9 77 มหาวิทยาลัยฯ มีการน าระบบคุณภาพเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานท าให้ผลการ

ประเมินคุณภาพดีขึน้ 

S10 75 มหาวิทยาลัยฯ สง่เสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ

มีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้สามารถยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 21 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 
 

ล าดบั คะแนน ประเดน็จดุอ่อน 

W1 161 ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯมีข้อจ ากัด ไม่เอื้อประโยชน์ในการด าเนินงาน

ด้านธุรกิจ เชน่การบริหารจัดการงบประมาณ การเงนิ และการลงทุน 

W2 144 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะ
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ล าดบั คะแนน ประเดน็จดุอ่อน 

ภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W3 133 บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

W4 122 มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท าให้ไม่สามารถ

บริการได้อย่างเต็มที่ 

W5 106 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติและระดับนานาชาติยัง

มีจ านวนน้อย 

W6 83 บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิการคลังและพัสดุ 

W7 72 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อยท าให้การ

ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

W8 64 หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯยังไม่เพียง

พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ท าให้ยากต่อการแขง่ขันในระดับนานาชาต ิ

W9 61 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินของอุดมศกึษา 

W10 60 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยไม่

เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 

 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ทั้งหมด 36 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดบั คะแนน ประเดน็โอกาส 

O1 58 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือนท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

O2 56 การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศและรับนักศึกษาจากประเทศ

เพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความรว่มมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

O3 46 ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯช่วยให้เกิด การบูร

ณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัยและบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่ตรงกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานจริงลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 
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ล าดบั คะแนน ประเดน็โอกาส 

O4 42 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลายท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

O5 39 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลให้นักเรียนอาจเลือกในเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา (ที่มคี่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า) 

O6 39 สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้นและความต้องการมี

หลากหลายรูปแบบ 

O7 37 นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมถึงการ

ขยายความรว่มมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆเพิ่มมากขึ้น 

O8 34 เทคโนโลยีการสื่อสาร Online ท าให้สามารถส่งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

O9 34 ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

O10 32 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 34 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดบั คะแนน ประเดน็ภยัคกุคาม 

T1 145 การมีคู่แข่งที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นท าให้หน่วยงานประสบกับ

ปัญหากับการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูงและหลากหลายทั้ งเชิง

เนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และสามารถแข่งขันได้ 

T2 126 การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆ ของ สกอ.มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

T3 87 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

ผลงานที่ได้ไม่มคีุณภาพ 
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ล าดบั คะแนน ประเดน็ภยัคกุคาม 

T4 85 ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏขาดความน่าเชื่อถือ ลด

ความไว้วางใจได้ 

T5 79 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลงท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลงและมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T6 79 มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

T7 78 สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในทุกมิติ 

T8 75 มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อยก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

T9 66 มีการเปิดมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นท า

ให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นเราอาจไม่ใช่หนึ่งใน

ตัวเลือก 

T10 63 นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้เกิดความไม่มั่นคง

ทางการเมืองท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับ

นานาชาติได้ 

 
2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยใช้โปรแกรม Excel ของที่ปรึกษาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน SWOT และหา

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใน

ประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนว่ยงาน จ านวน 104 คน ปรากฏผลว่า มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

(ระดับในการมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ 4)=สูง (ระดับ 5)=สูงมาก) ดังนี ้

ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัด ไม่เอื้อประโยชน์ในการด าเนินงานด้านธุรกิจ 

เชน่ การบริหารจัดการงบประมาณ การเงนิ และการลงทุน (ระดับ 4) 

กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห ์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 4) 

บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย (ระดับ 5) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการ

มุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 4)=สูง (ระดับ 5)=สูงมาก) ดังนี ้

การมีคู่แข่งที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบกับปัญหากับ

การรับนักศกึษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบ

การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทาง

การศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ (ระดับ 5) 

 การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา (ระดับ 4) 

1 082นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงนิเดอืน ท าใหร้ายไดข้องบคุลากรเพิม่ขึ้น สง่ผลใหบ้คุลากรมคีณุภาพชวีิตทีด่ขีึ้น 58.0      

2 091การเปดิ AEC มโีอกาสทีจ่ะเปดิหลักสูตรภาษาตา่งประเทศ และรับนักศกึษาจากประเทศเพือ่นบา้นมากขึ้น และท าความร่วมมอืกับประเทศในอาเซยีนไดม้ากขึ้น56.0      

 3 066ความตอ้งการของภาคธรุกจิและภาคเอกชนทีจ่ะร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยฯ ชว่ยใหเ้กดิ การบรูณาการหลักสูตรในการผลติสือ่การเรียนการสอน งานวิจยั และบณัฑิตรูปแบบใหม ่ทีต่รงความตอ้งของ ตลาดแรงงานจริง ลดปญัหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน                                                    46.0       
 รวม  

รวม %

1 038ระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลัยฯ มขีอ้จ ากัด ไมเ่อื้อประโยชนใ์นการด าเนนิงานดา้นธรุกจิ เชน่ การบริหารจดัการงบประมาณ การเงนิ และการลงทนุ161.0       ชื่อ: 1 026มรฏ.สวนสุนันทา เปน็มหาวิทยาลัยราชภฏั อันดับที ่1 ประจ าป ี2557 จากการจดัอับดับของ Webometrics Ranking of the World สง่ผลตอ่ภาพลักษณ์ ท าใหม้ผู้ีสนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปทีีผ่่านมา279.0     

2 058กระบวนการเรียนการสอนและการจดักจิกรรม ยังไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผู้น า ทกัษะดา้นการคดิวิเคราะห ์และทกัษะดา้นภาษาอังกฤษ144.0       To be มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นน า เพื่อปวงชน2 001มหาวิทยาลัยฯ มกีารจดัท าแผนระยะยาวและแผนประจ าปทีีช่ัดเจน สง่ผลใหบ้คุลากรปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกัน ท าใหผ้ลการปฏบิตังิานของมหาวิทยาลัยดขีึ้นกว่าปทีีผ่่านมา227.0     

3 057บคุลากรบางสว่นมทีกัษะในดา้นภาษาตา่งประเทศอยู่ในระดับนอ้ย133.0       To do ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บ ริการวิชาการ และท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม3 003มหาวิทยาลัยฯ มนีโยบายสง่เสริมสนับสนุนใหอ้าจารย์ท าผลงานเขา้สูต่ าแหนง่ทางวิชาการ โดยมรีะบบพีเ่ลี้ยง ท าใหม้ผู้ีทีเ่ขา้สูต่ าแหนง่ทางวิชาการมจี านวนมากขึ้นกว่าปทีีผ่่านมา134.0     

รวม จ านวนผู้ประ เมิน= 104    รวม

รวม % รวม %

 1 117การมคีูแ่ขง่ทีเ่ขม้แข็งภายในประเทศและตา่งประเทศมากขึ้น ท าใหห้นว่ยงานประสบกับปญัหากับการรับนักศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนทีก่ าหนดไว้ จงึตอ้งมกีารปรับปรุงหลักสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรับระบบการประชาสัมพันธใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้ปน็ทีรู้่จกัอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้น เกดิภาวะการแขง่ขันทางการศกึษาสูง และหลากหลายทัง้เชงิเนื้อหาและเชงิพื้นทีส่ง่ผลมหม้หาวิทยาลัยตอ้งมกีารปรับตัวใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขันได้145.0     

2 112การด าเนนิงานและการแจง้ขอ้ก าหนดตา่งๆ ของ สกอ. มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิอยู่ตลอดเวลา126.0     ลั
 3 114ระบบประกันคณุภาพการศกึษาท าใหบ้คุลากรไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเต็มทีผ่ลงานทีไ่ดไ้มม่คีณุภาพ87.0       

รวม

รวม %

731                          

12.78           

มรฏ.สวนสุนันทา
วิสัยทศัน์

พันธกจิ:

2,222

24.27                  25/3/2558 0:00 39                       

1,379

24.11                   

1,388

ใช้พ ันธมิตร

ปรับปรงุ

เร่งขยายงาน

รุกด าเนินการเอง

ป้องกนัตวั

หลบเลีย่ง

ถอย

อดทน
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 ระบบประกันคุณภาพการศกึษาท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ผลงานที่

ได้ไม่มีคุณภาพ (ระดับ 5) 

 

จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส

ในประเด็นที่เป็นภัยคุกคามดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถปรับต าแหน่ง

ยุทธศาสตรไ์ปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนนิการเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

 
 

                                                                                                                                              

1 082นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงนิเดอืน ท าใหร้ายไดข้องบคุลากรเพิม่ขึ้น สง่ผลใหบ้คุลากรมคีณุภาพชวีิตทีด่ขีึ้น 1.07         

2 091การเปดิ AEC มโีอกาสทีจ่ะเปดิหลักสูตรภาษาตา่งประเทศ และรับนักศกึษาจากประเทศเพือ่นบา้นมากขึ้น และท าความร่วมมอืกับประเทศในอาเซยีนไดม้ากขึ้น1.03        

 3 066ความตอ้งการของภาคธรุกจิและภาคเอกชนทีจ่ะร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยฯ ชว่ยใหเ้กดิ การบรูณาการหลักสูตรในการผลติสือ่การเรียนการสอน งานวิจยั และบณัฑิตรูปแบบใหม ่ทีต่รงความตอ้งของ ตลาดแรงงานจริง ลดปญัหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน                                                    0.85         
 ลั

รวม

1 แกไ้ข-->038ระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลัยฯ มขีอ้จ ากัด ไมเ่อื้อประโยชนใ์นการด าเนนิงานดา้นธรุกจิ เชน่ การบริหารจดัการงบประมาณ การเงนิ และการลงทนุ2.96         มรฏ.สวนสนุนัทา 1 026มรฏ.สวนสุนันทา เปน็มหาวิทยาลัยราชภฏั อันดับที ่1 ประจ าป ี2557 จากการจดัอับดับของ Webometrics Ranking of the World สง่ผลตอ่ภาพลักษณ์ ท าใหม้ผู้ีสนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปทีีผ่่านมา5.13        

2 แกไ้ข-->058กระบวนการเรียนการสอนและการจดักจิกรรม ยังไมส่ามารถท าใหน้ักศกึษามทีกัษะภาวะผู้น า ทกัษะดา้นการคดิวิเคราะห ์และทกัษะดา้นภาษาอังกฤษ2.65         To be มหาวิทยาลยัคณุภาพชัน้น า เพื่อปวงชน2 001มหาวิทยาลัยฯ มกีารจดัท าแผนระยะยาวและแผนประจ าปทีีช่ัดเจน สง่ผลใหบ้คุลากรปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกัน ท าใหผ้ลการปฏบิตังิานของมหาวิทยาลัยดขีึ้นกว่าปทีีผ่่านมา4.18         

3 แกไ้ข-->057บคุลากรบางสว่นมทีกัษะในดา้นภาษาตา่งประเทศอยู่ในระดับนอ้ย2.45          To do ผลติบัณฑติที่เนน้องคค์วามรู้สูท่้องถิน่ ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม3 003มหาวิทยาลัยฯ มนีโยบายสง่เสริมสนับสนุนใหอ้าจารย์ท าผลงานเขา้สูต่ าแหนง่ทางวิชาการ โดยมรีะบบพีเ่ลี้ยง ท าใหม้ผู้ีทีเ่ขา้สูต่ าแหนง่ทางวิชาการมจี านวนมากขึ้นกว่าปทีีผ่่านมา2.47        

จ านวนผู้ประ เมิน= 104    

รวม รวม

 1 พลกิ-->117การมคีูแ่ขง่ทีเ่ขม้แข็งภายในประเทศและตา่งประเทศมากขึ้น ท าใหห้นว่ยงานประสบกับปญัหากับการรับนักศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนทีก่ าหนดไว้ จงึตอ้งมกีารปรับปรุงหลักสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรับระบบการประชาสัมพันธใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้ปน็ทีรู้่จกัอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้น เกดิภาวะการแขง่ขันทางการศกึษาสูง และหลากหลายทัง้เชงิเนื้อหาและเชงิพื้นทีส่ง่ผลมหม้หาวิทยาลัยตอ้งมกีารปรับตัวใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขันได้2.67        

2 พลกิ-->112การด าเนนิงานและการแจง้ขอ้ก าหนดตา่งๆ ของ สกอ. มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิอยู่ตลอดเวลา2.32        

 3 พลกิ-->114ระบบประกันคณุภาพการศกึษาท าใหบ้คุลากรไมส่ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเต็มทีผ่ลงานทีไ่ดไ้มม่คีณุภาพ1.60         

รวม

WT
:1

14.28 25/3/2558 0:00 38.85

12.78

ชื่อ:

วิสัยทศัน์

พันธกจิ:

10.82

SO
3.21             

ใช้พ ันธมิตร

ปรับปรงุ

ถอย

อดทน

หลบเลีย่ง

ป้องกนัตวั
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2.4 สรปุการวเิคราะหป์จัจยัเชงิยทุธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ เพื่อจัดกลุ่มและ

ก าหนดเป็นยุทธศาสตร ์โดยผลการวิเคราะหป์ัจจัยทางยุทธศาสตร ์สรุปได้ตามตาราง 

ตาราง 3 สรุปการวิเคราะหป์ัจจัยเชิงยุทธศาสตร ์- SFAS (Strategic Factor Analysis Summary) 

  

OPPORTUNIT IES     1 .0000

082นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดอืน ท าให้รายได้

ของบุคลากรเพิ่มขึ้น สง่ผลให้บุคลากรมคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้น
0.0760    3.50        0.2661        

การสง่เสริม

สนบัสนนุคณุภาพ

ชวีติในการท างาน

091การเปิด AEC มโีอกาสที่จะเปิดหลกัสตูร

ภาษาตา่งประเทศ และรับนกัศกึษาจากประเทศเพื่อนบ้าน

มากขึ้น และท าความร่วมมอืกบัประเทศในอาเซยีนไดม้ากขึ้น

0.0734    4.50         0.3303       
สง่เสริมความเป็น

นานาชาติ

066ความตอ้งการของภาคธุรกจิและภาคเอกชนที่จะ

ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัฯ ชว่ยให้เกดิ การบูรณาการ

หลกัสตูรในการผลติสือ่การเรียนการสอน งานวจิัย และ

บัณฑิตรูปแบบใหม ่ที่ตรงความตอ้งของ ตลาดแรงงานจริง

 ลดปัญหาการวา่งงานและขาดแคลนแรงงาน

0.0603    4.67         0.2813        

การสร้างเครือขา่ย

กบั ภาคธุรกจิ ภาค

สว่นตา่งๆ

093มหาวทิยาลยัฯ ตัง้อยู่ในแหลง่ชมุชน ที่มรีะบบ

คมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นกัศกึษาเดนิทางมาเรียน

อย่างสะดวก

0.0550    4.00         0.2202        
เผยแพร่ 

ประชาสมัพันธ์

064สภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจุบัน มผีลให้นกัเรียนอาจ

เลอืกในเรียนมหาวทิยาลยัสวนสนุนัทา (ที่มคีา่ใชจ้่ายที่ต่ า

กวา่)

0.0511     3.17         0.1619        
เผยแพร่ 

ประชาสมัพันธ์

THREATS

117การมคีูแ่ขง่ที่เขม้แขง็ภายในประเทศและตา่งประเทศ

มากขึ้น ท าให้หนว่ยงานประสบกบัปัญหากบัการรับ

นกัศกึษาไมไ่ดต้รงตามแผนที่ก าหนดไว ้จึงตอ้งมกีาร

ปรับปรุงหลกัสตูรให้ทันสมยัและตอ้งปรับระบบการ

ประชาสมัพันธ์ให้มปีระสทิธิภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่าง

กวา้งขวางมากย่ิงขึ้น เกดิภาวะการแขง่ขนัทางการศกึษาสงู

 และหลากหลายทั้งเชงิเนื้อหาและเชงิพื้นที่สง่ผลมห้

มหาวทิยาลยัตอ้งมกีารปรับตวัให้ทันตอ่การเปลีย่นแปลง

และสามารถแขง่ขนัได้

0.1900    4.67         0.8869       

เผยแพร่ 

ประชาสมัพันธ์ และ

สง่เสริม

ความสามารถในการ

แขง่ขนั

112การด าเนนิงานและการแจ้งขอ้ก าหนดตา่งๆ ของ สกอ. 

มกีารเปลีย่นแปลงเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา
0.1651     3.83        0.6330       

การสร้างเครือขา่ย

กบั สกอ.

114ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาท าให้บุคลากรไม่

สามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างเตม็ที่ผลงานที่ไดไ้มม่คีณุภาพ 0.1140     4.67         0.5321        

ความร่วมมอืกบั

ภายนอก (Contract 

Out, Outsource)

127คา่นยิมของคนในสงัคมไทยกบัความเป็นมหาวทิยาลยั

ราชภฏั ขาดความนา่เชือ่ถอื ลดความไวว้างใจได้
0.1114      4.67         0.5199       

เผยแพร่ 

ประชาสมัพันธ์

121แนวโนม้จ านวนประชากรวัยอุดมศกึษาของประเทศไทย

ลดลง ท าให้อัตราการเกดิลดลง อัตราประชากรในวัยเรียน

ลดลง และมอัีตราผู้สงูอายุเพิ่มขึ้น
0.1035    3.00        0.3106       

สง่เสริมความเป็น

นานาชาตแิละขยาย

ตลาดสูต่า่งประเทศ

ปัจจัยหลักเชิง ยุทธศาสตร์ : ล าดับส าคัญ 20 อับ

ดับแรก : EFAS and IFAS -  O T S W

น้ าหนกั : 

ผลกระทบตอ่

ต าแหนง่

ยุทธศาสตร์

คะแนน : 

ระดบัการ

ตอบสนอง

ขององคก์าร

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก

หมายเหต ุ: เหตผุล

ส าหรับแตล่ะปัจจัย

ในการปรับปัจจัย

จากตาราง EFAS 

และ IFAS1=สงู;  0=ต่ า
5=ดมีาก

1=แย่มาก
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STRENGTHS     1 .0000

026มรฏ.สวนสนุนัทา เป็นมหาวทิยาลยัราชภฏั อันดบัที่ 1 

ประจ าปี 2557 จากการจัดอับดบัของ Webometrics 

Ranking of the World สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ ท าให้มผู้ีสนใจ

เขา้ศกึษาตอ่สงูกวา่ปีที่ผ่านมา

0.1824     4.17         0.7598       
เผยแพร่ 

ประชาสมัพันธ์

001มหาวทิยาลยัฯ มกีารจัดท าแผนระยะยาวและแผน

ประจ าปีที่ชดัเจน สง่ผลให้บุคลากรปฏบิัตงิานไปในทิศทาง

เดยีวกนั ท าให้ผลการปฏบิัตงิานของมหาวทิยาลยัดขีึ้นกวา่

ปีที่ผ่านมา

0.1484     4.83         0.7171        
การบริหารเขม็แขง็มี

ธรรมาภบิาล

003มหาวทิยาลยัฯ มนีโยบายสง่เสริมสนบัสนนุให้อาจารย์

ท าผลงานเขา้สูต่ าแหนง่ทางวชิาการ โดยมรีะบบพี่เลี้ยง ท า

ให้มผู้ีที่เขา้สูต่ าแหนง่ทางวชิาการมจี านวนมากขึ้นกวา่ปีที่

ผ่านมา

0.0876    4.17         0.3649       

การสง่เสริม

สนบัสนนุ

ความกา้วหนา้ใน

หนา้ที่การงาน

032ผู้บริหารมหาวทิยาลยัฯ มวีสิยัทัศนท์ี่ท้าทายในการ

พัฒนาคณุภาพของมหาวทิยาลยัฯ ไปสูค่วามส าเร็จได้
0.0837    4.33         0.3625       

การบริหารเขม็แขง็มี

ธรรมาภบิาล

016มหาวทิยาลยัฯ มกีารอนรัุกษ์ศลิปวัฒนธรรมในเชงิ

ประจักษ์ โดยเฉพาะดา้นอาคารสถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถงึ

ความเป็นวังเกา่สวนสนุนัทา เป็นภาพลกัษณ์ (Branding) ที่

ดขีององคก์ร ชว่ยให้เกดิความนา่เชือ่ถอื จดจ าง่าย สร้าง

ความไวว้างใจและเกดิความร่วมมอืจากองคก์รภายในและ

ภายนอก ซึง่ถอืเป็นจุดขายของมหาวทิยาลยั กอ่ให้เกดิเป็น

ภาพลกัษณ์และเอกลกัษณ์ที่โดดเดน่

0.0627    4.33         0.2719        
เผยแพร่ 

ประชาสมัพันธ์

WEAKNESSES

038ระเบียบและขอ้บังคบัของมหาวทิยาลยัฯ มขีอ้จ ากดั ไม่

เอื้อประโยชนใ์นการด าเนนิงานดา้นธุรกจิ เชน่ การบริหาร

จัดการงบประมาณ การเงิน และการลงทุน

0.1052     3.83        0.4034       

การเร่งรัดให้เกดิ

ความคลอ่งตวั

ทางการบริหาร

058กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรม ยังไม่

สามารถท าให้นกัศกึษามทีักษะภาวะผู้น า ทักษะดา้นการคดิ

วเิคราะห์ และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ

0.0941     4.00         0.3765       

การเร่งรัดให้เกดิ

ความคดิริเร่ิม และ

นวัตกรรม

057บุคลากรบางสว่นมทีักษะในดา้นภาษาตา่งประเทศอยู่

ในระดบันอ้ย
0.0869    4.67         0.4057       

สง่เสริมความเป็น

นานาชาติ

043มหาวทิยาลยัฯ มสีถานที่และพื้นที่ไมเ่พยีงพอกบั

จ านวนนกัศกึษา ท าให้ไมส่ามารถบริการไดอ้ย่างเตม็ที่
0.0797    3.17         0.2525       

การน า e-Learning 

มาใช้

046ผลงานวจิัยของอาจารย์ที่ไดรั้บการตพีมิพ ์เผยแพร่ ใน

ระดบัชาต ินานาชาตยัิงมจี านวนนอ้ย
0.0693    3.33        0.2309       

การเร่งรัดให้เกดิ

ความคดิริเร่ิม และ

นวัตกรรม และการ

วจิัย

TOTAL  SCORES 8.2874        คะแนนถ่วงน้ าหนักแสดง

ถึงความสามารถของ

องค์การในการตอบสนอง

ปัจจยัปัจจบุันและที่

คาดหมาย ใน

สภาพแวดล้อมของ

องค์การ โดยเฉลี่ยแล้ว

องค์การจะมีคะแนน

น้ าหนักเท่ากับ 3.00

2.00000

ปัจจัยหลักเชิง ยุทธศาสตร์ : ล าดับส าคัญ 20 อับ

ดับแรก : EFAS and IFAS -  O T S W

น้ าหนกั : 

ผลกระทบตอ่

ต าแหนง่

ยุทธศาสตร์

คะแนน : 

ระดบัการ

ตอบสนอง

ขององคก์าร

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก

หมายเหต ุ: เหตผุล

ส าหรับแตล่ะปัจจัย

ในการปรับปัจจัย

จากตาราง EFAS 

และ IFAS1=สงู;  0=ต่ า
5=ดมีาก

1=แย่มาก
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการเปรียบเทียบปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์กับประเด็น

ยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2558) ปรากฏได้ตามตาราง 

ตาราง 4 สรุปการเปรียบเทียบปัจจัยเชิงยุทธศาสตรก์ับประเด็นยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน 

 
 

หมายเหตุ : Strategic Themes หมายถึงดังนี้ 

1. : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล  

2. : สร้างความสัมพันธ์ที่ดกีับศษิย์เก่าและชุมชน  

3. : ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑติ ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา  

4. : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

5. : สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

6. : พัฒนาเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรูแ้ละบริการวิชาการช้ันน า 

7. : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

8. : ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วเิคราะหป์ัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 

โดยการรวมเป็นกลุ่มปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2558) 

ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 1 : ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ปจัจยัเชิงยทุธศาสตร์ SFAS Rank 

 การบริหารเข้มแข็งมธีรรมาภบิาล 3,11 

 การเร่งรัดให้เกิดความคล่องตัวทางการบริหาร 8 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 การบริหารเขม็แขง็มธีรรมาภบิาล 3,11 P P

1 การเร่งรัดใหเ้กดิความคลอ่งตวัทางการบริหาร 8 P P

1 การสง่เสริมสนบัสนนุความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 10 P

1 การสง่เสริมสนบัสนนุคณุภาพชวีิตในการท างาน 16 P

3 การสร้างเครือขา่ยกบั ภาคธรุกจิ ภาคสว่นตา่งๆ 14 P

3 การสร้างเครือขา่ยกบั สกอ. 4 P

3 ความร่วมมอืกบัภายนอก (Contract Out, Outsource) 5 P P

4 เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสริมความสามารถในการแขง่ขนั
1,2,6,

15,19,20
P

5 สง่เสริมความเป็นนานาชาตแิละขยายตลาดสูต่า่งประเทศ 7,12,13 P

2 การเร่งรัดความคดิริเร่ิม นวัตกรรม และการวิจัย 9,18 P P

2 การน า e-Learning มาใช้ 17 P

Strategic Themes
Strategies

 SFAS 

Rank
no
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 10 

 การส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชวีิตในการท างาน  

 (ความผาสุก, เพื่อนร่วมงานที่ดเีลิศ) 
16 

ประเด็นยุทธศาสตรเ์ดิม 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

8. ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สนิทางปัญญา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 2 : การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 

ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ SFAS Rank 

 การเร่งรัดความคดิริเริ่ม นวัตกรรม และการวิจัย 9,18 

 การน า e-Learning มาใช้ 17 

ประเด็นยุทธศาสตรเ์ดิม 

4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และ

ประเทศชาติ 

6.พัฒนาเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้และบริการวิชาการช้ันน า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 3 : การสร้างเครือข่าย 

ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ SFAS Rank 

 การสรา้งเครือขา่ยกับ ภาคธุรกิจ ภาคส่วนต่างๆ 14 

 การสรา้งเครือขา่ยกับ สกอ. 4 

 ความรว่มมอืกับภายนอก (Contract Out, Outsource) 5 

ประเด็นยุทธศาสตรเ์ดิม 

2. สรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับศษิย์เก่าและชุมชน 

5. สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 4 : การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

 ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ SFAS Rank 

 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความสามารถในการ

แขง่ขัน 

1,2,6,15,19,20 

 ประเด็นยุทธศาสตรเ์ดิม 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 7. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 5 : การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ SFAS Rank 

 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ 7,12,13 

ประเด็นยุทธศาสตรเ์ดิม 

 3. ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์

สวนสุนันทา 
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ส่วนที ่3 สาระส าคญัของแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563) 

ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้

สามารถรองรับกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต รวมทั้งความท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก 

ทั้งนีแ้ผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความ

คิดเห็นจากนายกสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนของสภามหาวิทยาลัย นายกสมาคมศิษย์เก่า ประธานสภา

คณาจารย์ ผู้บริหาร ตัวแทนของผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนของชุมชน ตัวแทนของศิษย์เก่า ตัวแทนของผู้ปกครอง

นักศึกษา ตัวแทนของนักศกึษา  และบุคลากร รวมทั้งได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน โดย

มีสาระส าคัญของแผนดังนี ้

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยคุณภาพชัน้น า เพื่อปวงชน 

(A Leading Quality University for All) 
 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น  ฝึกหัดครู  วิจัย  บริการวิชาการ และท านุบ ารุ ง

ศลิปวัฒนธรรม 

(to produce graduates with emphasis on knowledge transferring to localities, conform good 

teachers, conduct research, provide academic services to communities, and to promote and conserve 

arts and cultures) 
 

3.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (Global citizen) อย่างมคีวามสุข 

2) ผลติและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศกึษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 

3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ รวมทั้งเป็นการยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs 

ให้เข้มแข็ง 

4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 
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5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย  

สู่ประชาคมอาเซียน และสากล 
 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

(Wisdom Faith and Social Leadership) 
 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 
 

3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มจีติสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดี

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 

เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
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เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูข้องผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 
 

3.8  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) :  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2. H (Happiness & Loyalty) :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื  

4. P (Professionalism) :   ความเป็นมืออาชีพ  
 

3.9 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอก สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้  

1. นโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งให้มีการพัฒนาและปฏิรูประบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

เพื่อเป็นองค์การที่มีสุขภาวะที่ดี มีระบบบริหารที่มีความคล่องตัว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและความผาสุกให้

บุคลากร จงึได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการให้บริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ และพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 

2) ก าหนดแนวทางมาตรการให้การด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเน้นโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกระดับ และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการ

บริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจของผูบ้ริหารและหน่วยงาน 

5) ระดมทรัพยากรในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยและเพื่อความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเอง 

6) สร้างความเข้มแข็งของระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้บุคลากร

และนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษา 
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2. นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน 

มหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชน จึงได้

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้

ให้นักศึกษาและศษิย์เก่าให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา  

ศษิย์เก่า และชุมชน 

3. นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งให้บัณฑิตมีความเป็นผู้น าด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนด

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2) การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด 

ตอบสนองความเป็นสากล (Internationalization) ด้วยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

3) เร่งรัดการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการสร้างผลงาน การใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

4. นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติและระดับ

นานาชาติ จงึได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชนและท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างเป็น

ระบบ ให้น าไปสู่การพัฒนาให้เกิดการแข่งขันที่ยั่งยืนในประชาคมโลก 

2) สนับสนุนการส่งเสริมทุนวิจัยแหลง่ทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก 

3) สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้า งสรรค์ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

5. นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านระบบการบริหารจัดการ

และการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จงึได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้าน

อื่นๆ ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน 
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2) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรูใ้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

6. นโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การผลิตและพัฒนาครูเป็นพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ต่อเนื่องมา

ยาวนาน จงึได้ก าหนด แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมการผลิตครูที่สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ และเพื่อรองรับการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตให้กับบุคลากรทั่วไป โดยเฉพาะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

3) ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและความ

ร่วมมือกับสถานศกึษาในการพัฒนาและผลติครูให้มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

7. นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการช้ันน า จึงได้ก าหนด  

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

ชุมชน และท้องถิ่น 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ด าเนินการให้ความรู้และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและร่วม

ส่งเสริมสบืสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

4) ส่งเสรมิใหม้ีการจัดแหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการวิชาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ใหแ้ก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

8. นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม 

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานที่ส าคัญของ

มหาวิทยาลัยฯ จงึได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความโดดเด่นของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม วิจัย ค้นคว้า และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

3.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 "บริหาร" ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 "วิจัย" การรเิริ่ม สร้างสรรค ์นวัตกรรม และการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 "เครือข่าย" การสรา้งเครือขา่ย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 "ประชาสัมพันธ์" การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 "ก้าวไกล" การยกระดับการศกึษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
 

3.11 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 1 : ด้านคุณภาพชีวิตและความผาสุก มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กรที่ดี สร้าง

คุณภาพชวีิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน   

เป้าหมายที่ 2 : ด้านคุณภาพชั้นน า มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับ 150 ของเอเซีย      

เป้าหมายที่ 3 : ด้านชุมชนวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนวิชาการที่ผลิต

บัณฑติแขง่ขันกับนานาชาติได้ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมคีุณภาพ และมีคุณธรรม  

เป้าหมายที่ 4 : ด้านพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบบริหาร

จัดการเป็นเลิศ สามารถพึ่งตนเองได้ และยืนอยู่อย่างสงา่งามในสังคมวิชาการ 

โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องของเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก ดังภาพ 19 และเพื่อให้มีความชัดเจนในการน ายุทธศาสตร์

ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์สู่พันธกิจและวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าแผนที่

ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ดังภาพ 20 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลยั 

  

ภาพ 19 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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แผนทีย่ทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

ภาพ 20 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

ภาพ 20 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2559 – 2563 

ภาพ 20 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 
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ส่วนที ่4 แผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 

เริ่มตั้งแต่มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน /จัดท ายุทธศาสตร์ฯ เพื่อด าเนินการ 

ด าเนินการการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในที่เป็นข้อมูลการด าเนินงานข้อเสนอแนะจาก

การตรวจประเมินต่างๆ เช่น การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การตรวจประเมินติดตาม 

ตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 และการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอก เป็นต้น มหาวิทยาลัยให้ผูบ้ริหารระดับมหาวิทยาลัยได้ระบุปัจจัยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ภัยคุกคาม ที่มผีลกระทบต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย และผูบ้ริหารระดับหน่วยงานได้ระบุปัจจัย

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการ

วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย  โดยผู้บริหารทั้งระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน จ านวน 104 คน ได้ประเมินค่าคะแนนน้ าหนักปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในกรอบของตัวแบบ SWOT สี่หมวดหมู่ ท าให้มหาวิทยาลัยรับรู้ต าแหน่ง

ทางยุทธศาสตร์ปัจจุบันอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงสถานการณ์

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่

เป็นภัยคุกคามดังกล่าวข้างตน้ สามารถปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปอยู่ในต าแหน่ง  

“รุกด าเนินการเอง” ด าเนินการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  

โดยการประชุมผู้บริหารเพื่อระดมสมองความคิดเห็น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยการประชุม

ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวางแผนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อระดมสมองความคิดเห็น

เพื่อก าหนดกิจกรรม/โครงการในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ และมหาวิทยาลัยได้จัด

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง 

ชุมชน ผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับหน่วยงาน และนักศึกษาต่อแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 

โดยมยีทุธศาสตร์ เปา้ประสงคเ์ชิงยทุธศาสตรห์ลกัและตวัชีว้ดัความส าเร็จของยทุธศาสตร์ ดังนี ้

ยทุธศาสตรท์ี ่1 : “บรหิาร” ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มหาวิทยาลัยได้รับความเช่ือม่ันและไว้วางใจในการ

ด าเนนิงานตามภารกิจ และทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจตอ่ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรตอ่การ

ด าเนนิการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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ยทุธศาสตรท์ี ่2 : “วิจยั” การรเิริ่ม สรา้งสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติหรอืนานาชาติรวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบริการวิชาการของสังคม และมีการ

น าไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด  

ตัวชีว้ัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ 1) ร้อยละงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและ/ หรอืนักวิจัยประจ า 2) ร้อยละของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศกึษาที่น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3) จ านวนฐานความรู้/ องค์ความรู้ที่เพิ่มขึน้ในแหล่ง

เรียนรู้บริการวิชาการ และ 4) เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ตอ่อาจารย์ประจ า/หรอืนักวิจัย 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 : “เครอืข่าย” การสรา้งเครือข่าย  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่

ดีกับมหาวิทยาลัย และมีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ 1) ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลติที่เป็นประโยชน์ตอ่

มหาวิทยาลัย และ 2) จ านวนเครือขา่ยที่มสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 : “ประชาสมัพนัธ”์ การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การ และส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มหาวิทยาลัยเป็นที่รูจ้ักและยอมรับในระดับประเทศและ

นานาชาติ และผูร้ับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้ริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างชัดเจน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ 1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และ 2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS  

ยทุธศาสตรท์ี ่5 : “ก้าวไกล” การยกระดับการศกึษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ บัณฑิตมคีวามรู ้ความสามารถและมีงานท าตรง

สาขาวิชาที่ส าเร็จ และมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมได้  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 

และโครงการเชงิยุทธศาสตรข์องแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 -2563) ดังนี้ 

ยทุธศาสตร ์

จ านวน 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
แผนงาน 

/กลยทุธ ์

โครงการ 

/กจิกรรม 

1) ความเข้มแขง็ทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 7 9 12 21 

2) การรเิร่ิม สรา้งสรรค ์นวัตกรรมและการวิจัย 6 7 8 13 

3) การสรา้งเครอืข่าย 5 7 7 10 
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ยทุธศาสตร ์

จ านวน 

เปา้ประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
แผนงาน 

/กลยทุธ ์

โครงการ 

/กจิกรรม 

4) การพัฒนาภาพลักษณข์ององคก์าร และส่งเสรมิ

การประชาสัมพันธ ์

5 7 8 11 

5) การยกระดับการศึกษาสูม่าตรฐาน กา้วไกลสู่

อาเซยีนและสากล 

6 8 7 14 

รวมทัง้สิน้ 29 38 42 69 

 



2559 2560 2561 2562 2563

โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบด/ีทุกหน่วยงาน

โครงการสวนสุนันทาวชิาการ รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ ส านักงานอธกิารบด/ีทุกหน่วยงาน

1.1.1.2 สนับสนุนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล

การปฏบิัติราชการและเผยแพร่ผลการด าเนินงานใหส้าธารณชนได้

ทราบ

โครงการจดัท าระบบรายงานผลทีด่ีของมหาวทิยาลัย (GUR) รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

โครงการจดัการขอ้ร้องเรียน ขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะ รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธกิารบด/ีทุกหน่วยงาน

1.3.1 ระดับความเชือ่มัน่ของบุคลากรต่อระบบบริหารจดัการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลัย

≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 1.3.1.1 ปรับปรุงระบบ และกลไกการก ากบัองคก์ารทีด่ี โครงการก ากบัองคก์ารทีด่ี รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธกิารบด/ีทุกหน่วยงาน

โครงการบริหารจดัการตามนโยบายเร่งด่วน อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

1.3.2 คุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ≥ 4.00 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 โครงการพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพ รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านักงานอธกิารบด/ีทุกหน่วยงาน

โครงการบริหารจดัการตามเกณฑบ์ริหารจดัการองคก์ร (EdPEx) รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านักงานอธกิารบด/ีหน่วยงาน

สนับสนุน

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบิัติงาน รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านักงานอธกิารบด/ีทุกหน่วยงาน

โครงการปฏรูิปกฎหมาย รองอธกิารบดีฝ่ายส่งเสริม

กจิการสภามหาวทิยาลัย

ส านักงานอธกิารบด/ีหน่วยงานในก ากบั

โครงการปฏรูิประบบการบริหารงบประมาณ การเงนิ และพัสดุ รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบั รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

1.4 มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการบริหาร

จดัการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏิบัติตาม

ภารกจิ

1.4.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจดัหารายได้ด้านการบริการ

วิชาการและวิจยัต่องบรายได้จากการจดัการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย

20 21 22 23 24 1.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ

โครงการระดมทุนสูม่หาวทิยาลัยด้วยการบริการวชิาการ รองอธกิารบดีฝ่ายทรัพย์สิน

และรายได้

ส านักทรัพย์สินและรายได/้ทุกหน่วยงาน

1.5 บุคลากรมทีักษะ ความรู้ คุณธรรม และ

จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

1.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

60 65 75 80 85 1.5.1.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้บับุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ผู้ชว่ยอธกิารบดีฝ่ายวเิทศ

สัมพันธ์

ส านักงานอธกิารบดี

80 85 90 95 100 1.5.2.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม้ศีักยภาพในการปฏบิัติงาน โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารใหแ้กผู้่บริหาร อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการใน

การเขา้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึ้น

อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

โครงการพัฒนาบุคลากร อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบด/ีทุกหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการปฏบิัติตนใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชพี อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบด/ีทุกหน่วยงาน

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีติทีด่ีของบุคลากรมหาวทิยาลัย อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

1.6 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจและมีประสิทธภิาพ

1.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ

5 5 5 5 5 1.6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเ้อื้อต่อการบริหาร

จดัการ

โครงการ SSRU e-campus อธกิารบดี ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1.7 บุคลากรมคีุณภาพชวีิตการท างานที่ดี 1.7.1 ระดับคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากร ≥ 4.22 ≥ 4.32 ≥ 4.42 ≥ 4.51 ≥ 4.51 1.7.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

จดัการพื้นทีอ่ย่างมปีระสิทธภิาพ

โครงการมหาวทิยาลัยสีเขยีว รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธกิารบดี

1.3 ความเชื่อมัน่ของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จดัการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวทิยาลัย

ประสิทธภิาพ

1.3.2.1 พัฒนาการบริหารจดัการองคก์รด้วยระบบคุณภาพ

การพัฒนาองค์การ

1.5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรปฏบิัติตามจรรยาบรรณ 

และระเบยีบ ขอ้บังคับ ในการปฏบิัติงาน

1.3.2.2 ปรับปรุงระเบยีบ ขอ้บังคับ และการบริหารจดัการของ

มหาวทิยาลัยใหม้คีวามยืดหยุ่นและคล่องตัว

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีคูม่อืการปฏิบัติงาน

คุณภาพบริการ 1.2 นักศึกษามคีวามพงึพอใจต่อระบบ

บริหารจดัการของมหาวิทยาลัย

1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจดัการของ

มหาวิทยาลัย

1.2.1.1 ปรับปรุงการบริหารจดัการ และพัฒนาคุณภาพการ

ใหบ้ริการทีต่อบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

≥ 4.51

≥ 3.51 ≥ 3.76 ≥ 4.01 ≥ 4.26 ≥ 4.51

≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51ประสิทธผิล 1.1 มหาวิทยาลัยได้รับความเชือ่มัน่และไว้วางใจใน

การด าเนินการตามภารกจิจากบุคลากร

1.1.1 ระดับความเชือ่มัน่และไว้วางใจของบุคลากรต่อการด าเนินการ

ตามภารกจิของมหาวิทยาลัย

1.1.1.1 ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วน

เสีย ได้มสี่วนร่วมในการบริหารจดัการของมหาวทิยาลัย

ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรมมิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย

หน้าที่ 42



2559 2560 2561 2562 2563

ประสทิธผิล 2.1.1 ร้อยละงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและ/ หรือนักวจิัย

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ให้ได้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาตแิละ

นานาชาติ

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

สถาบันวจิัยและพฒันา/คณะ/

วทิยาลัย

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 21 22 23 24

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 30 31 32 33 34

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 20 25 30 30 30

2.2 เป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 2.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีน่ า

ความรู้ทีไ่ดรั้บไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง

100 100 100 100 100 2.2.1.1 การพฒันาและผลิตครูให้เป็นมืออาชีพโดยอาศัยเครือขา่ย

และความร่วมมอืกับสถานศึกษา

โครงการพฒันาโรงเรียนต้นแบบ รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

คณะครุศาสตร์

กิจกรรมการเพิ่มความแขง็แกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

คณะครุศาสตร์

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพือ่เปดิพื้นที่

ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนวิชาการ

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

สถาบันวจิัยและพฒันา/คณะ/

วทิยาลัย

กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

สถาบันวจิัยและพฒันา

กิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพฒันา สถาบันวจิัยและพฒันา

2.3.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่อาจารย์ประจ า/

หรือนักวจิัย

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัย

เครือขา่ย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือขา่ย รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

สถาบันวจิัยและพฒันา/คณะ/

วทิยาลัย

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ≥ 25,000 ≥ 25,000  ≥ 25,000  ≥ 25,000  ≥ 25,000

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์  ≥ 60,000 ≥ 60,000  ≥ 60,000  ≥ 60,000  ≥ 60,000

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  ≥ 50,000 ≥ 50,000  ≥ 50,000  ≥ 50,000  ≥ 50,000

โครงการพฒันารูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัย รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพฒันา สถาบันวจิัยและพฒันา

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

สถาบันวจิัยและพฒันา

กิจกรรมด าเนนิการวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

สถาบันวจิัยและพฒันา

2.5.1.2 พฒันาระบบบริหารจัดการในการสง่เสริม สนับสนุน

การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และการบริการวชิาการ

โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการ รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

สถาบันวจิัยและพฒันา

การพฒันาองค์การ 2.6 บุคลากรมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรคก์ารวิจัยและ

นวัตกรรมอย่างมีประสิทธภิาพ

2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า/หรือนักวจิัย ทีม่ผีลงานวจิัย 90 100 100 100 100 2.6.1.1 พฒันาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธภิาพ

โครงการพฒันาศักยภาพงานวิจัย รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

สถาบันวจิัยและพฒันา/คณะ/

วทิยาลัย

คุณภาพบริการ

2.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคม์ีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2.5.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบ/ กลไกในด าเนนิการ

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรับ

2.5.1.1 พฒันาระบบ/ กลไกในการด าเนนิการงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์หไ้ด้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

5 5 5 5 5ประสทิธภิาพ

ตัวชี้วัด

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพือ่การพฒันา2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์ตาม

เกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาทีก่ าหนด

2.2.2 จ านวนฐานความรู้/ องคค์วามรู้ทีเ่พิม่ขึ้นในแหลง่เรียนรู้

บริการวชิาการ

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาสังคม ชุมชน

14

2.4.1 ร้อยละของการน างานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์

2.2.2.1 เปดิพื้นที่มหาวิทยาลัยใหเ้ป็นศูนย์กลางของการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน

40 41

14 14 14 14

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเร่ิม สร้างสรรค ์นวัตกรรมและการวิจัย

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ

พฒันา

สถาบันวจิัยและพฒันา

มิติ

37

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

2.3 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของแหลง่

ทุน

ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาตติามเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด

เป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย

38 39
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ประสทิธิผล 3.1 เครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธ์ทีด่กีับมหาวทิยาลัย

3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยทีม่ีผลผลติทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อมหาวทิยาลัย

60 70 80 90 100 3.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมเพือ่สร้าง

ความสัมพันธ์ทีด่ใีหก้ับเครือขา่ย

โครงการเปิดโอกาสการมสีว่นร่วมของเครือขา่ยในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย

รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธิการบด/ีคณะ/วทิยาลัย

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยทีม่สีว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

5 6 7 8 9 3.1.2.1 จัดใหเ้ครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัยตามภารกจิ (การผลติบัณฑติ วจิัย 

บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธิการบด/ีคณะ/วทิยาลัย

คุณภาพบริการ

3.2.1.2 สร้างแรงจูงใจ และยกย่องชมเชยใหก้ับ

เครือขา่ยทีม่สีว่นร่วมในกจิกรรมของมหาวทิยาลัย

โครงการเครือขา่ยดเีดน่ รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

โครงการวเิทศสัมพันธ์ส าหรับเครือข่าย รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

เครือขา่ย

รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธิการบด/ีคณะ/วทิยาลัย

โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ ส านักงานอธิการบดี

10 20 30 40 50 3.4.1.1 พัฒนาบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการ

ถา่ยทอดองคค์วามรู้สูเ่ครือขา่ย

โครงการฝึกอบรมเทคนคิการถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่

เครือขา่ย

อธิการบดี ส านักงานอธิการบด/ีคณะ/วทิยาลัย

โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรดา้นภาษาและการ

สื่อสาร

รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ สสสร./คณะ/วทิยาลัย

3.5 มรีะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่การบริหาร

เครือขา่ยทีม่ปีระสทิธิภาพ

3.5.1 ร้อยละของฐานขอ้มูลเครือขา่ยเพือ่การบริหาร 25 35 45 55 65 3.5.1.1 จัดท าและพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศทีเ่อื้อตอ่การบริหารเครือขา่ย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเครือขา่ย

รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

3.5.2 จ านวนของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่

การบริหารเครือขา่ยทีไ่ด้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง

1 2 3 4 5

3.3.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารเครือขา่ย3.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ และ

กลไกการบริหารเครือขา่ย

5 5 5 5

3.4 บุคลากรสามารถถา่ยทอดองคค์วามรู้สูเ่ครือขา่ยการพัฒนา

องคก์าร

ค่าเป้าหมาย

≥ 4.01 ≥ 4.51

ประสทิธิภาพ 3.3 มรีะบบและกลไกการบริหารเครือขา่ยทีม่คีุณภาพ 5

3.2 เครือขา่ยมคีวามพงึพอใจต่อการด าเนนิกจิกรรม

ของมหาวทิยาลัย
≥ 4.26≥ 3.76

3.4.1 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมการพัฒนา การ

ถา่ยทอดองคค์วามรู้สูศ่ิษย์เกา่ ชุมชน หนว่ยงานภาครัฐ

 เอกชน  และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม

≥ 3.51

ผู้ก ากับดูแลมิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการเสวนาระดมความคดิเพื่อเสริมสร้างความ

ร่วมมือกับเครือขา่ย (ส ารวจความตอ้งการของ

เครือขา่ย)

3.2.1.1 ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของการจัด

กจิกรรมของมหาวทิยาลัยใหก้ับเครือขา่ย

3.2.1 ระดับความพงึพอใจของเครือขา่ยทีม่ตีอ่การ

ด าเนนิกิจกรรมของมหาวทิยาลัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี
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ประสทิธผิล 4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

แผนการจดัอันดบัมหาวทิยาลยั 

100 100 100 100 100 โครงการจดัอันดบัมหาวทิยาลยั (U-Ranking) รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

สถาบนัวจิยัและพฒันา/คณะ/

บณัฑติวทิยาลยั/วทิยาลยั

4.1.2 ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

เกณฑ ์QS

5 5 5 5 5 โครงการจดัอันดบัมหาวทิยาลยัโดย QS World 

University Ranking

รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

สถาบนัวจิยัและพฒันา/ทกุหนว่ยงาน

4.1.1.2 สนบัสนนุ สง่เสริม ก ากบั ตดิตามและ

ประเมนิผลการสือ่สารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

โครงการปัน้ดนิใหเ้ปน็ดาว รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วทิยาลยั

4.1.1.3 ตดิตามและประเมนิผลการสือ่สาร

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

โครงการจดัท าระบบประเมนิผลการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร ส านกังานอธกิารบดี

คณุภาพบริการ

4.2.2 ระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้

บริการศนูย์ขอ้มลูสารสนเทศทางดา้น

ศลิปวฒันธรรม

≥ 4.51 ≥ 4.52 ≥ 4.53 ≥ 4.54 ≥ 4.55 4.2.2.1 พฒันาศนูย์ขอ้มลูสารสนเทศทางดา้น

ศลิปวฒันธรรมเพือ่เปน็แหลง่เรียนรู้

โครงการพฒันาแหลง่เรียนรู้ดา้นศลิปวฒันธรรมสู่

สากล

อธกิารบดี ส านกัศลิปะและวฒันธรรม

กจิกรรมสง่เสริมการบ ารุงศลิปวฒันธรรม อธกิารบดี ส านกัศลิปะและวฒันธรรม

ประสทิธภิาพ 4.3 มหาวทิยาลยัมกีระบวนการสือ่สารภาพลกัษณ์

 ที่หลากหลายและครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย

4.3.1 ระดบัความส าเร็จของการพฒันา

กระบวนการสื่อสารภาพลกัษณ์ที่ครอบคลมุทกุ

กลุม่เปา้หมาย

5 5 5 5 5 4.3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัใหค้รอบคลมุทกุเปา้หมาย

โครงการพฒันาระบบและกลไกการสร้าง

ภาพลกัษณ์ใหก้บัมหาวทิยาลยั

รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร ส านกังานอธกิารบด/ีทกุหนว่ยงาน

การพฒันาองคก์าร โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช ้

Social Media

อธกิารบดี ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช ้

Social Media โดยการสร้าง Line Official

รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร ส านกังานอธกิารบดี

โครงการพฒันาบคุลากรใหม้ ีService mind รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การ และสง่เสริมการประชาสัมพันธ์

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานที่รับผิดชอบผู้ก ากับดูแล
คา่เปา้หมาย

4.1 มหาวทิยาลยัเปน็ที่รู้จกัและยอมรับใน

ระดบัประเทศและนานาชาติ

4.2 ผู้รับบริการรับรู้ภาพลกัษณ์และการใหบ้ริการ

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาอย่างชดัเจน

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลกัษณ์และการ

ใหบ้ริการของมหาวทิยาลยั

4.2.1.1 พฒันาระบบการประชาสมัพนัธแ์ละการ

บริการใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย

4.1.1.1 สนบัสนนุการสร้างผลงานใหอั้นดบั

มหาวทิยาลยัเปน็ทีย่อมรับในระดบัชาตแิละ

นานาชาตดิขีึ้น

ส านกังานอธกิารบด/ีทกุหนว่ยงาน

60

4.4.1 ระดบัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media ในการสร้าง

ภาพลกัษณ์

5

ส านกังานอธกิารบด/ีทกุหนว่ยงานโครงการประชาสมัพนัธเ์พือ่สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ี

ใหก้บัมหาวทิยาลยั

4.5.1 ร้อยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพฒันาใหม้ี

พฤตกิรรม ทศันคตใินการใหบ้ริการที่ดี

4.5.1.1 พฒันาพฤตกิรรมและทศันคตใินการ

ใหบ้ริการทีด่มีคีณุภาพแกผู้่รับบริการ

รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร

80

65 70 75 80

4.4.1.1 สนบัสนนุใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media 

4.4 มหาวทิยาลยัมกีารใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอื

ตา่งๆ ของ Social Media ที่ทนัสมยัในการสร้าง

ภาพลกัษณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

85 90 95 100

5 5 5 5

4.5 บคุลากรมพีฤตกิรรมและทศันคตใินการ

ใหบ้ริการทีด่มีคีณุภาพแกผู้่รับบริการ
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ประสทิธผิล 5.1.1.1 น าผลประเมนิคุณภาพของบัณฑติมาปรับปรุงหรือพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

โครงการปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั/GE

5.1.1.2 สง่เสริม และสนบัสนนุการปรับปรุง หรือพัฒนาหลกัสตูร

โดยใชเ้ครือขา่ย

โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลกัสตูรโดยเครือขา่ยมสีว่นร่วม รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั

คุณภาพบริการ 5.2 บัณฑติมคีวามรู้ ความสามารถและมงีานท าตรงสาขาวิชาที่

ส าเร็จ

5.2.1 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท าและการประกอบ

อาชพีอสิระภายใน 1 ปี

≥ 90 ≥ 91 ≥ 92 ≥ 93 ≥ 94 5.2.1.1 จัดการเรียนการสอนดว้ยนวัตกรรมร่วมสมัย และให้มี

ประสทิธภิาพ

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการเรียนรู้ดว้ยนวัตกรรมร่วม

สมัย

รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั/GE

5.2.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดง้านตรงสาขาวิชา ≥ 80 ≥ 81 ≥ 82 ≥ 83 ≥ 84 กจิกรรมการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั

โครงการจัดการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั

โครงการจัดการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั

โครงการจัดการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั

ประสทิธภิาพ 5.3 หลกัสตูรไดรั้บการรับรองมาตรฐานทัง้ในประเทศ และ

ตา่งประเทศ

5.3.1 ร้อยละของหลกัสตูรที่มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายในระดบัดขีึ้นไป

40 60 80 100 100 5.3.1.1 พัฒนาระบบการบริหารหลกัสตูรให้มคีวามยืดหยุ่น และ

สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการบริหารหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั

5.4 นกัศกึษาไดรั้บการพัฒนาตามอัตลกัษณ์ของสวนสนุนัทา 5.4.1 ระดบัความพงึพอใจเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมการสง่เสริม 

หรือพัฒนาให้กบันกัศกึษา

 ≥ 4.25  ≥ 4.30  ≥ 4.35  ≥ 4.40  ≥ 4.51 5.4.1.1 สง่เสริม และพัฒนานกัศกึษาให้เป็นไปตามอัตลกัษณ์ของ

สวนสนุนัทา และมคีุณลกัษณะที่พงึประสงค์

โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์สวนสนุนัทา รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั

โครงการ "รางวัลสวนสนุนัทา ส าหรับ นศ. ที่เป็นแบบอย่างที่ด"ี รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั

โครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นภาษาอังกฤษของนกัศกึษา รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ สถาบันสร้างสรรคแ์ละสง่เสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีิต (สสสร.)

การพัฒนาองคก์าร 5.5 บุคลากรมศีกัยภาพในการแข่งขัน สูค่วามเป็นมอือาชพี 5.5.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 5 5 5 5 5 รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั

5.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซตใ์นการจัดการเรียน

การสอน

90 95 100 100 100 รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วิทยาลยั

5.6 มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอน 5.6.1 ระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการตอ่การให้บริการดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ
≥ 3.51 ≥ 3.76 ≥ 4.01 ≥ 4.26 ≥ 4.51 5.6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อตอ่

การจัดการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ อธกิารบดี ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ/คณะ/วิทยาลยั

โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน (Learning 

Management System)

รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกัวิชาการศกึษาทั่วไปฯ (GE)

5.5.1.1 สง่เสริม และสนบัสนนุให้บุคลากรมศีกัยภาพในการแขง่ขัน

อย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการในการเขา้สู่

ต าแหนง่ที่สงูขึ้น

≥ 4.52 ≥ 4.53 ≥ 4.54 ≥ 4.55

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสูม่าตรฐาน  ก้าวไกลสูอ่าเซียนและสากล

5.1 บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลกัษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติ

และสงัคมได้

5.1.1 คุณภาพของบัณฑติ ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

≥ 4.51

หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
ค่าเป้าหมาย
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เพื่อให้การน าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้จัดสรรงบประมาณ 

จ านวนทั้งสิน้ 1,776,349,180.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 878,079,800.00 บาท  

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 898,269,380.00 บาท เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อน 

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ  

และวสิัยทัศน์ที่ก าหนดไว ้ดังนี ้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินนอก

งบประมาณ (เงิน

รายได้) 

รวมงบประมาณ

ทั้งส้ิน 

1) ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมา 

ภิบาล 

- 316,582,730.00 316,582,730.00 

2) การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม และการวิจัย 83,928,700.00 36,182,460.00 120,111,160.00 

3) การสร้างเครือข่าย 4,650,000.00 35,881,370.00 40,531,370.00 

4) การพัฒนาภาพลักษณ์ขององคก์าร และ

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

2,240,000.00 25,468,730.00 27,708,730.00 

5) การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่

อาเซียนและสากล 

787,261,100.00 484,154,090.00 1,271,415,190.00 

รวมทั้งสิ้น 878,079,800.00 898,269,380.00 1,776,349,180.00 
 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ซ่ึงเป็นโครงการส าคัญที่

รองรับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 5 โครงการ 

ดังนี้ 

1) โครงการสวนสุนันทาวชิาการ 

2) โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชน

วชิาการ 

3) โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของเครือขา่ยในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

4) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Ranking 

5) โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา  

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 มีดังนี ้

 



ค่าเป้าหมาย

2559

โครงการสง่เสริมการมสีว่นร่วมของผู้รับบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี 19,068,560.00       อธิการบดี ส านกังานอธิการบด/ีทกุหนว่ยงาน

โครงการสวนสนุนัทาวชิาการ 6,448,400.00         รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ ส านกังานอธิการบด/ีทกุหนว่ยงาน

1.1.1.2 สนบัสนนุกระบวนการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการและเผยแพร่ผลการด าเนนิงานใหส้าธารณชนได้

ทราบ

โครงการจัดท าระบบรายงานผลทีด่ขีองมหาวทิยาลยั (GUR) 550,000.00           รองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านกังานอธิการบดี

โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 1,202,200.00         รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร ส านกังานอธิการบด/ีทกุหนว่ยงาน

1.3.1 ระดบัความเชื่อมั่นของบคุลากรตอ่ระบบบริหารจัดการตามหลกั

ธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลยั

≥ 4.51 1.3.1.1 ปรับปรุงระบบ และกลไกการก ากบัองคก์ารทีด่ี โครงการก ากบัองคก์ารทีด่ี 57,050,830.00      รองอธิการบดฝ่ีายสง่เสริม

กจิการสภามหาวทิยาลยั

ส านกังานอธิการบด/ีทกุหนว่ยงาน

โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งดว่น 10,000,000.00       อธิการบดี ส านกังานอธิการบดี

1.3.2 คุณภาพของมหาวทิยาลยัจากผลประเมนิคุณภาพการศกึษา ป ี

2558*2

≥ 4.00 โครงการพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพ 107,462,270.00      รองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านกังานอธิการบด/ีทกุหนว่ยงาน

โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองคก์ร (EdPEx) 1,914,900.00         รองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านกังานอธิการบด/ีหนว่ยงานสนบัสนนุ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบิตังิาน 16,563,460.00       รองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านกังานอธิการบด/ีทกุหนว่ยงาน

โครงการปฏรูิปกฎหมาย 296,000.00           รองอธิการบดฝ่ีายสง่เสริม

กจิการสภามหาวทิยาลยั

ส านกังานอธิการบด/ีหนว่ยงานในก ากบั

โครงการปฏรูิประบบการบริหารงบประมาณ การเงนิ และพัสดุ 510,000.00            รองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านกังานอธิการบดี

โครงการเตรียมความพร้อมการเปน็มหาวทิยาลยัในก ากบั 1,500,000.00         รองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านกังานอธิการบดี

1.4 มหาวทิยาลยัมคีวามสามารถในการบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ สนิทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏบิตัติาม

ภารกจิ

1.4.1 ร้อยละของงบรายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้า้นการบริการ

วชิาการและวจิัยตอ่งบรายไดจ้ากการจัดการเรียนการสอนของ

มหาวทิยาลยั

20 1.4.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดหารายไดข้องหนว่ยงานตา่งๆ 

อย่างเปน็ระบบ

โครงการระดมทนุสูม่หาวทิยาลยัดว้ยการบริการวชิาการ -                      รองอธิการบดฝ่ีายทรัพย์สนิ

และรายได้

ส านกัทรัพย์สนิและรายได/้ทกุหนว่ยงาน

1.5.1 ร้อยละของบคุลากรทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลยั

60 1.5.1.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษใหก้บับคุลากร โครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นภาษาอังกฤษของบคุลากร 2,627,100.00         ผู้ชว่ยอธิการบดฝ่ีายวเิทศ

สมัพันธ์

ส านกังานอธิการบดี

โครงการพัฒนาทกัษะดา้นการบริหารใหแ้กผู้่บริหาร 2,785,000.00        อธิการบดี ส านกังานอธิการบดี

โครงการพัฒนาความพร้อมของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการใน

การเขา้สูต่ าแหนง่ทีส่งูขึ้น

445,000.00           อธิการบดี ส านกังานอธิการบดี

โครงการพัฒนาบคุลากร 29,682,500.00       อธิการบดี ส านกังานอธิการบด/ีทกุหนว่ยงาน

โครงการสง่เสริมการปฏบิตัตินใหเ้ปน็ไปตามจรรยาบรรณวชิาชพี 2,628,400.00         อธิการบดี ส านกังานอธิการบด/ีทกุหนว่ยงาน

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีติทีด่ขีองบคุลากรมหาวทิยาลยั 490,000.00           อธิการบดี ส านกังานอธิการบดี

1.6 มหาวทิยาลยัมรีะบบสารสนเทศเพื่อการ

ตดัสนิใจและมปีระสทิธิภาพ

1.6.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตดัสนิใจ

5 1.6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเ้อื้อตอ่การบริหาร

จัดการ

โครงการ SSRU e-campus 2,163,500.00         อธิการบดี ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1.7 บคุลากรมคีุณภาพชวีติการท างานทีด่ี 1.7.1 ระดบัคุณภาพชวีติการท างานของบคุลากร ≥ 4.22 1.7.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

จัดการพื้นทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพ

โครงการมหาวทิยาลยัสเีขยีว 53,194,610.00        รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร ส านกังานอธิการบดี

316,582,730.00    

หมายเหตุ : *หมายถึง ตัวชี้วดัที่สะท้อนจุดเน้นของการพัฒนามหาวทิยาลัย (ตัวชี้วดัที่ส าคัญ)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ความเข้มแข็งทางการบรหิารตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการ/กิจกรรมมิติ เป้าประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผู้ก ากับดูแล

1.5.2.2 สง่เสริมและสนบัสนนุใหบ้คุลากรปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

และระเบยีบ ขอ้บงัคับ ในการปฏบิตังิาน

1.5.2.1 พัฒนาทรัพยากรบคุคลใหม้ศัีกยภาพในการปฏบิตังิาน

1.3.2.2 ปรับปรุงระเบยีบ ขอ้บงัคับ และการบริหารจัดการของ

มหาวทิยาลยัใหม้คีวามยืดหยุ่นและคลอ่งตวั

80

รวมงบประมาณ (บาท)

การพัฒนาองคก์าร 1.5 บคุลากรมทีกัษะ ความรู้ คุณธรรม และ

จริยธรรม ในการปฏบิตังิาน

1.3 ความเชื่อมั่นของบคุลากรตอ่ระบบบริหาร

จัดการตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลยั

ประสทิธิภาพ

1.5.2 ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการทีม่คีูม่อืการปฏบิตังิาน

คุณภาพบริการ 1.2 นกัศกึษามคีวามพึงพอใจตอ่ระบบ

บริหารจัดการของมหาวทิยาลยั

1.3.2.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รดว้ยระบบคุณภาพ

แผนงาน/กลยุทธ์

1.2.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการ

ใหบ้ริการทีต่อบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ

≥ 4.51

≥ 3.511.2.1 ระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาตอ่ระบบบริหารจัดการของ

มหาวทิยาลยั

ตัวชี้วัด

ประสทิธิผล 1.1 มหาวทิยาลยัไดรั้บความเชื่อมั่นและไวว้างใจใน

การด าเนนิการตามภารกจิจากบคุลากร

1.1.1 ระดบัความเชื่อมั่นและไวว้างใจของบคุลากรตอ่การด าเนนิการ

ตามภารกจิของมหาวทิยาลยั*1

1.1.1.1 สง่เสริมและเปดิโอกาสใหผู้้รับบริการ และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี

 ไดม้สีว่นร่วมในการบริหารจัดการของมหาวทิยาลยั

หนา้ที ่48
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ประสิทธิผล 2.1.1 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ/ หรือนักวิจัย*3

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรคใ์หไ้ด้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาติหรือนา

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ

และนานาชาติ

     12,458,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/

วิทยาลัย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 30

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20

2.2 เปน็ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 2.2.1 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาที่น า

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง

100 2.2.1.1 การพัฒนาและผลิตครูใหเ้ปน็มอือาชีพโดยอาศัยเครือขา่ย

และความร่วมมอืกบัสถานศึกษา

โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ          250,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

คณะครุศาสตร์

กจิกรรมการเพิ่มความแขง็แกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์

และบคุลากรทางการศึกษา

      2,500,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

คณะครุศาสตร์

โครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปดิพื้นที่

ใหม้หาวิทยาลัยเปน็ชุมชนวิชาการ

       3,918,100.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/

วิทยาลัย

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ      23,028,700.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบนัวิจัยและพัฒนา

กจิกรรมการปอ้งกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ

500,000.00       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบนัวิจัยและพัฒนา

2.3.1 เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่ออาจารย์

ประจ า/หรือนักวิจัย

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทนุงานวิจัย โดย

อาศัยเครือขา่ย

โครงการจัดหาแหล่งทนุงานวิจัย โดยอาศัยเครือขา่ย        1,157,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/

วิทยาลัย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ≥ 25,000

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ≥ 60,000

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ≥ 50,000

         572,000.00

โครงการพัฒนารูปแบบการประเมนิคุณภาพงานวิจัย          560,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบนัวิจัยและพัฒนา

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย 13,688,200.00   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบนัวิจัยและพัฒนา

กจิกรรมด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 58,171,000.00    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบนัวิจัยและพัฒนา

2.5.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการส่งเสริม สนับสนุน

การบรูณาการงานวิจัยกบัการเรียนการสอน และการบริการ

วิชาการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบบรูณาการ          200,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบนัวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาองคก์าร 2.6 บคุลากรมศัีกยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรคก์ารวิจัยและ

นวัตกรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ

2.6.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัย ที่มผีลงานวิจัย 90 2.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรใหม้คีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย        3,108,160.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบนัวิจัยและพัฒนา/คณะ/

วิทยาลัย

120,111,160.00   

หมายเหต ุ: *หมายถงึ ตวัชี้วัดที่สะทอ้นจดุเนน้ของการพฒันามหาวทิยาลยั (ตวัชี้วัดที่ส าคัญ)

คุณภาพบริการ

2.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคม์คีุณภาพได้มาตรฐานและเปน็ที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การรเิริม่ สรา้งสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบนัวิจัยและพัฒนา

มติิ

37

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

2.3 มหาวิทยาลัยมงีานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

แหล่งทนุ

ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ด้รับการตีพมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคม์กีารน าไปใช้ประโยชน์ตาม

เกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด

2.2.2 จ านวนฐานความรู้/ องคค์วามรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ*4

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชน

14

2.4.1 ร้อยละของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์

2.2.2.1 เปดิพื้นที่มหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ศูนย์กลางของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน

2.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/ กลไกในด าเนินการ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ด้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ

2.5.1.1 พัฒนาระบบ/ กลไกในการด าเนินการงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์หไ้ด้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ

5ประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณ (บาท)

หน้าที่ 49
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ประสทิธผิล 3.1 เครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนาและเกดิ

ความสมัพันธท์ี่ดกีบัมหาวทิยาลยั

3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลติที่เปน็ประโยชน์

ตอ่มหาวทิยาลยั*5

60 3.1.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดกจิกรรมเพื่อ

สร้างความสมัพันธท์ี่ดใีหก้บัเครือขา่ย

โครงการเปดิโอกาสการมสีว่นร่วมของเครือขา่ยใน

การพัฒนามหาวทิยาลยั

      3,799,760.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วทิยาลยั

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยที่มสีว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลยั

5 3.1.2.1 จัดใหเ้ครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลยัตามภารกจิ (การผลติบณัฑิต วจิัย 

บริการวชิาการ และการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเครือขา่ย        2,406,510.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วทิยาลยั

คณุภาพบริการ       2,358,900.00

3.2.1.2 สร้างแรงจูงใจ และยกย่องชมเชยใหก้บั

เครือขา่ยที่มสีว่นร่วมในกจิกรรมของมหาวทิยาลยั

โครงการเครือขา่ยดเีดน่          305,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบดี

โครงการวเิทศสมัพันธส์ าหรับเครือขา่ย         2,071,710.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบดี

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

เครือขา่ย

       6,611,820.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วทิยาลยั

โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน       4,650,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ ส านกังานอธกิารบดี

10 3.4.1.1 พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามสามารถในการ

ถา่ยทอดองคค์วามรู้สูเ่ครือขา่ย

โครงการฝึกอบรมเทคนคิการถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่

เครือขา่ย

         976,000.00 อธกิารบดี ส านกังานอธกิารบด/ีคณะ/วทิยาลยั

โครงการพัฒนาทกัษะของบคุลากรดา้นภาษาและ

การสื่อสาร

      2,683,670.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ สสสร./คณะ/วทิยาลยั

3.5 มรีะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหาร

เครือขา่ยที่มปีระสทิธภิาพ

3.5.1 ร้อยละของฐานขอ้มูลเครือขา่ยเพื่อการบริหาร 25 3.5.1.1 จัดท าและพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เอื้อตอ่การบริหาร

เครือขา่ย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเครือขา่ย

     14,668,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบดี

3.5.2 จ านวนของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพื่อการบริหารเครือขา่ยที่ไดรั้บการพัฒนาหรือ

ปรับปรุง

1

40,531,370.00  

หมายเหตุ : *หมายถงึ ตัวชี้วัดที่สะทอ้นจุดเน้นของการพัฒนามหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัดที่ส าคัญ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครอืข่าย

โครงการ/กิจกรรม

≥ 3.51

ผู้ก ากับดูแลมติิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยทุธ์ งบประมาณ (บาท)

โครงการเสวนาระดมความคดิเพื่อเสริมสร้างความ

ร่วมมอืกบัเครือขา่ย (ส ารวจความตอ้งการของ

เครือขา่ย)

3.2.1.1 ปรับปรุง และพัฒนาคณุภาพของการจัด

กจิกรรมของมหาวทิยาลยัใหก้บัเครือขา่ย

3.2.1 ระดบัความพึงพอใจของเครือขา่ยที่มตีอ่การ

ด าเนนิกจิกรรมของมหาวทิยาลยั

3.2 เครือขา่ยมคีวามพึงพอใจตอ่การด าเนนิกจิกรรม

ของมหาวทิยาลยั

3.4.1 ร้อยละของบคุลากรที่เขา้ร่วมการพัฒนา การ

ถา่ยทอดองคค์วามรู้สูศ่ษิย์เกา่ ชุมชน หนว่ยงาน

ภาครัฐ เอกชน  และนานาชาติ

รวมงบประมาณ (บาท)

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบดี

3.4 บคุลากรสามารถถา่ยทอดองคค์วามรู้สูเ่ครือขา่ยการพัฒนา

องคก์าร

ประสทิธภิาพ 3.3 มรีะบบและกลไกการบริหารเครือขา่ยที่มคีณุภาพ 5 3.3.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารเครือขา่ย3.3.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบ และ

กลไกการบริหารเครือขา่ย*6

หนา้ที่ 50
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ประสิทธิผล 4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

100 โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking)        1,557,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา/คณะ/

บัณฑติวทิยาลัย/วทิยาลัย

4.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ ์QS*7

5 โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโดย QS World 

University Ranking

       3,826,200.00 รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา/ทุกหน่วยงาน

4.1.1.2 สนับสนุน ส่งเสริม ก ากบั ติดตามและ

ประเมนิผลการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

โครงการปั้นดินใหเ้ป็นดาว           849,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบด/ีคณะ/วทิยาลัย

4.1.1.3 ติดตามและประเมนิผลการสื่อสาร

ภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

โครงการจัดท าระบบประเมนิผลการสร้าง

ภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

         200,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี

คุณภาพบริการ        11,176,210.00

≥ 4.51 4.2.2.1 พัฒนาศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่

สากล

        3,661,140.00 อธิการบดี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

กจิกรรมส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        2,240,000.00 อธิการบดี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ประสิทธิภาพ 4.3 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์

 ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

4.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

กระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย*8

5 4.3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยใหค้รอบคลุมทุกเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการสร้าง

ภาพลักษณ์ใหก้บัมหาวทิยาลัย

       1,823,880.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบด/ีทุกหน่วยงาน

การพัฒนาองคก์าร 4.4.1.1 สนับสนุนใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่างๆ ของ Social Media 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช ้

Social Media

         600,000.00 อธิการบดี ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช ้

Social Media โดยการสร้าง Line Official

                     -   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี

โครงการพัฒนาบุคลากรใหม้ ีService mind         1,775,300.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

27,708,730.00   

หมายเหต ุ: *หมายถงึ ตวัชี้วัดที่สะทอ้นจุดเนน้ของการพัฒนามหาวทิยาลยั (ตวัชี้วัดที่ส าคญั)

4.4 มหาวทิยาลัยมกีารใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอื

ต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ส านักงานอธิการบด/ีทุกหน่วยงาน

60

4.4.1 ระดับความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่างๆ ของ Social Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ์

5

ส านักงานอธิการบด/ีทุกหน่วยงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ใหก้บัมหาวทิยาลัย

4.2.2 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้

บริการศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

4.1 มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับประเทศและนานาชาติ

4.2 ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้ริการ

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างชัดเจน

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ใหบ้ริการของมหาวทิยาลัย

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการ

บริการใหต้รงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานใหอั้นดับ

มหาวทิยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติดีขึ้น

รวมงบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี์  4 การพฒันาภาพลกัษณ์ขององค์การ และสง่เสรมิการประชาสมัพนัธ์

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)

4.5 บุคลากรมพีฤติกรรมและทัศนคติในการ

ใหบ้ริการที่ดีมคีุณภาพแกผู้่รับบริการ

4.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาใหม้ี

พฤติกรรม ทัศนคติในการใหบ้ริการที่ดี

4.5.1.1 พัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติในการ

ใหบ้ริการที่ดีมคีุณภาพแกผู้่รับบริการ

ผู้ก ากับดูแล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

80
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ประสิทธิผล 5.1.1.1 น าผลประเมนิคุณภาพของบณัฑติมาปรับปรุงหรือพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

โครงการปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน        189,514,930.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย/

GE

5.1.1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตร

โดยใช้เครือขา่ย

โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรโดยเครือขา่ยมสี่วนร่วม           1,485,700.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย

คุณภาพบริการ 5.2 บณัฑติมคีวามรู้ ความสามารถและมงีานท าตรงสาขาวิชาที่

ส าเร็จ

5.2.1 ร้อยละของบณัฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอสิระภายใน 1 ปี

≥ 90 5.2.1.1 จัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย และใหม้ี

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัย

       191,543,220.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย/

GE

5.2.2 ร้อยละของบณัฑติปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา ≥ 80 กจิกรรมการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน          32,129,400.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์       357,853,800.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ          84,134,200.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       336,237,900.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย

ประสิทธิภาพ 5.3 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานทัง้ในประเทศ และ

ต่างประเทศ

5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับดีขึ้นไป

40 5.3.1.1 พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรใหม้คีวามยืดหยุ่น และ

สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

โครงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร           4,026,880.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย

5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 5.4.1 ระดับความพงึพอใจเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมการส่งเสริม 

หรือพัฒนาใหก้บันักศึกษา*10

 ≥ 4.25 5.4.1.1 ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณ์ของ

สวนสุนันทา และมคีุณลักษณะที่พงึประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา         28,345,590.00 รองอธิการบดีฝ่ายกจิการ

นักศึกษา

ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย

โครงการ "รางวัลสวนสุนันทา ส าหรับ นศ. ที่เปน็แบบอย่างที่ด"ี 587,000.00           รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา           3,025,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบนัสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)

การพัฒนาองคก์าร 5.5 บคุลากรมศัีกยภาพในการแขง่ขนั สู่ความเปน็มอือาชีพ 5.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 5            1,190,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย

5.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซต์ในการจัดการเรียน

การสอน

90 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี/คณะ/วิทยาลัย

5.6 มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ

สอน

5.6.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ≥ 3.51 5.6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้อื้อต่อ

การจัดการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้          37,061,570.00 อธิการบดี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ/คณะ/วิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน (Learning 

Management System)

          4,280,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE)

1,271,415,190.00    

    1,776,349,180.00

หมายเหต ุ: *หมายถงึ ตวัชี้วัดที่สะทอ้นจดุเนน้ของการพฒันามหาวทิยาลยั (ตวัชี้วัดที่ส าคัญ)

5.5.1.1 ส่งเสริม และสนับสนุนใหบ้คุลากรมศัีกยภาพในการ

แขง่ขนัอย่างมอือาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของบคุลากรสายวิชาการในการเขา้

สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

รวมงบประมาณท้ังสิ้น (บาท)

รวมงบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซยีนและสากล

5.1 บณัฑติมคีุณภาพตามอัตลักษณ์เปน็ที่ยอมรับของผู้ใช้บณัฑติ

และสังคมได้

5.1.1 คุณภาพของบณัฑติ ปริญญาตรี โท เอก เปน็ไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหง่ชาต*ิ9

มติิ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ (บาท)

≥ 4.51

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบแผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
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ส่วนที ่6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตั ิและการตดิตามประเมนิผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารพัฒนาระบบข้อมูลและการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทาในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความรู้ความเข้าใจใน 

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง

ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง 

และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศกึษา 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(6) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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(10) แผนพัฒนาบุคลากร 

(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(13) แผนการจัดการความรู้ 

(14) แผนบริหารความเสี่ยง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ

สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 
 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) ให้ความส าคัญกับการตดิตามความก้าวหน้า และการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัยฯ 

2) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  

และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

ประกอบการจัดท ากิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการ

บริหาร 

4) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตรท์ุกๆ เดือนพร้อมใหผู้ร้ับผิดชอบในภารกิจ

ท าการวิ เคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร  
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โดยมหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับหนว่ยงาน 

4.2 ก าหนดให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการทุกเดือนและต้องบันทึกผลการด าเนนิงานพร้อมหลักฐานในระบบการตดิตามประเมินผลฯ ทุกเดือน 

4.3 กองนโยบายและแผน รว่มกับหนว่ยงานเจา้ภาพประสานข้อมูลวิเคราะห์ความก้าวหน้าของ

ตัวชี้วัดและจัดท าแผนผลักดันตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 

4.4 กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน หน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือนโดยทุก

หนว่ยงานจะต้องมีการรายงานผลภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดหลังจากสิน้สุดการด าเนินงาน 

5) จัดตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนว่ยงาน 

6) การน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ในการจัดสรรสิ่งจูงใจให้กับบุคลากร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการทบทวน/จดัท าแผนยทุธศาสตร์ 

และแผนปฏบิตักิาร มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทา 
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ภาคผนวก 2 

ผลการวเิคราะหเ์ชิงยทุธศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ทั้งที่เป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่า ประเด็นใดมี

ความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยใหผู้บ้ริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน 104 ท่าน เป็นผู้

ประเมิน ผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  

และภัยคุกคาม ปรากฏดังนี้ 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง จ านวน 37 ประเด็น 

เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี ้

ล าดบั คะแนน ประเดน็จดุแขง็ 

S1 279 026มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 1 ประจ าปี 

2557 จากการจัดอับดับของ Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ท าให้มีผู้สนใจเข้าศกึษาต่อสูงกว่าปีที่ผา่นมา 

S2 227 001มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนระยะยาวและแผนประจ าปีที่ชัดเจนส่งผลให้

บุคลากรปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันท าให้ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  

ดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

S3 134 003มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการโดยมีระบบพี่เลี้ยงท าให้มีผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนมากขึ้น

กว่าปีที่ผา่นมา 

S4 128 032ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯมีวิสัยทัศน์ที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยฯ ไปสู่ความส าเร็จได้ 

S5 96 016มหาวิทยาลัยฯ มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์โดยเฉพาะด้าน

อาคารสถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทาเป็นภาพลักษณ์ 

(Branding) ที่ดีขององค์กร ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ จดจ าง่ายสร้างความไว้วางใจ

และเกิดความร่วมมือจากองค์กรภายในและภายนอกซึ่งถือเป็นจุดขายของ

มหาวิทยาลัย ก่อใหเ้กิดเป็นภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

S6 88 013มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดี  

มีประสิทธิภาพส่งผลใหม้ีผลงานวิจัยมากขึน้กว่าปีที่ผา่นมา 

S7 84 002มหาวิทยาลัยฯมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยส่งผลใหก้ารขับเคลื่อนยุทธศาสตรม์ีความคล่องตัว 
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ล าดบั คะแนน ประเดน็จดุแขง็ 

S8 83 004มหาวิทยาลัยฯมีหลักสูตรที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูเ้รียนและตลาดแรงงาน 

S9 77 014มหาวิทยาลัยฯ มีการน าระบบคุณภาพเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานท าให้ผลการ

ประเมินคุณภาพดีขึน้ 

S10 75 029มหาวิทยาลัยฯส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่

สูงขึ้นและมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้สามารถยกระดับคุณภาพการ

ปฏิบัติงานดีขึ้น 

S11 75 030การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้มโีอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นท าให้

เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

S12 71 007มหาวิทยาลัยฯ มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนการวิจัย และ

การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบก่อใหเ้กิดประโยชน์กับนักศกึษาที่ชัดเจน 

S13 62 005มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันใน

เวทีระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

S14 62 018มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

และชุมชน 

S15 58 028มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช่วยอ านวยความ

สะดวกในการท างาน 

S16 57 025มหาวิทยาลัยฯ มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดีเอื้อต่อการกระตุ้นความคิด

สร้างสรรคข์องนักศึกษาและบุคลากร 

S17 55 006มหาวิทยาลัยฯมีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการแก่สังคมท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและการ

บริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

S18 53 009มหาวิทยาลัยฯ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความ

ซ้ าซ้อนของข้อมูลและการปฏิบัติงาน 

S19 51 027มหาวิทยาลัยฯมีทีมบริหารรับผิดชอบร่วมผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างจริงจังท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

S20 51 033บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัยส่งผลให้มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
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ล าดบั คะแนน ประเดน็จดุแขง็ 

S21 41 012มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ดีผ่านทางวิชา

การศึกษาทั่วไป(Knowledge Management Blended Learning : SSRU Model for 

General Education Subjects)ท าใหน้ักศกึษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 

S22 39 024มหาวิทยาลัยฯเป็นสถาบันที่มชืี่อเสียงทั้งด้านการผลิตครูและด้านนาฏศิลป์ท าให้

มีจ านวนนักเรียนที่มาสมัครศกึษาต่อด้านครูและด้านนาฏศลิป์เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา 

S23 34 010มหาวิทยาลัยฯ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายท าให้บุคลากรสามารถรับรู้

ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้เร็ว 

S24 33 034มหาวิทยาลัยฯมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่จบ

การศกึษาทั้งในและตา่งประเทศซึ่งมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ

ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

S25 29 022บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตามอัตลักษณ์และคุณภาพบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ ส่งผลใหบ้ัณฑติสามารถมีงานท าภายใน 1 ปีและผูใ้ช้บัณฑติมีความพึงพอใจเพิ่มขึน้ 

S26 25 008มหาวิทยาลัยฯมีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้อง

กับความตอ้งการของประชาชนและท้องถิ่น 

S27 23 036บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

รวมทั้งมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยดีขึ้น 

S28 21 015มหาวิทยาลัยฯมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชนท าให้

จ านวนศษิย์เก่าและชุมชนมสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึน้ 

S29 19 037บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรักและทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถส่งผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

S30 16 019มหาวิทยาลัยฯมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

S31 14 023มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่มีข้อมูลศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นท าให้มหาวิทยาลัยใช้

ประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลใหก้ับศษิย์เก่า 

S32 13 011มหาวิทยาลัยฯมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผู้บริหาร

สามารถตรวจสอบผลการด าเนนิงานได้ทุกเวลา 

S33 13 020มหาวิทยาลัยฯมกีิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับ

คณาจารย์ นักศึกษาบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 
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ล าดบั คะแนน ประเดน็จดุแขง็ 

S34 13 021มหาวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

S35 13 035บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความช านาญเฉพาะทาง 

S36 10 031มหาวิทยาลัยฯมีบุคลากรที่มคีวามเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา

ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็น

จ านวนมาก 

S37 0 017มหาวิทยาลัยฯเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่

ส าคัญ 

 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน จ านวน 21 ประเด็น 

เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดบั คะแนน ประเดน็จดุอ่อน 

W1 161 038ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯมีข้อจ ากัด ไม่เอื้อประโยชน์ในการ

ด าเนนิงานด้านธุรกิจ เชน่การบริหารจัดการงบประมาณ การเงนิ และการลงทุน 

W2 144 058กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W3 133 057บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

W4 122 043มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

W5 106 046ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติและระดับ

นานาชาติยังมีจ านวนน้อย 

W6 83 056บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิการคลังและพัสดุ 

W7 72 040การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อยท าให้

การได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

W8 64 052หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯยังไม่

เพียงพอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ท าให้ยากต่อการแข่งขันในระดับ

นานาชาติ 
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ล าดบั คะแนน ประเดน็จดุอ่อน 

W9 61 044ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังไม่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินของอุดมศกึษา 

W10 60 054อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อย

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 

W11 59 047ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI SCOPUS และ ISI 

มีน้อยมาก 

W12 59 053มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่งซึ่งต้องใช้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W13 47 051ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยต่อการจัดการเรียนการ

สอนในสายวิทยาศาสตร์ 

W14 38 048ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและศิษย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อ

ศษิย์เก่าน้อย 

W15 38 050ระบบบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านความก้าวหน้าในอาชีพ

ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

W16 34 045การเปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ

บริหารงบประมาณแผ่นดนิ 

W17 32 039มหาวิทยาลัยฯ ขาดการระดมทุนพัฒนาจากภายนอกท าให้การพัฒนางาน

บางอย่างชะลอตัวและการมสี่วนรว่มจากภายนอกมีน้อย 

W18 24 042การบริการวิชาการแก่สังคม ยังอยู่ในพื้นที่จ ากัด (เฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัย) 

W19 20 041การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามี

น้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

W20 20 049การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลั ยฯในระดับ

นานาชาติยังมีนอ้ย 

W21 11 055มหาวิทยาลัยฯมีอาจารย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานที่จะครบวาระ

ต้องเกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมาก 
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3. น้ าหนักคะแนนโอกาส จ านวน 36 ประเด็น 

เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี ้

ล าดบั คะแนน ประเดน็โอกาส 

O1 58 082นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือนท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผล

ให้บุคลากรมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

O2 56 091การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศและรับนักศึกษาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความรว่มมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

O3 46 066ความตอ้งการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวทิยาลัยฯช่วยให้

เกิด การบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัยและบัณฑิต

รูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจริงลดปัญหาการว่างงานและ

ขาดแคลนแรงงาน 

O4 42 093มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลายท าให้

นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

O5 39 064สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลให้นักเรียนอาจเลือกในเรียนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา (ที่มคี่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่า) 

O6 39 072สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้นและความ

ต้องการมหีลากหลายรูปแบบ 

O7 37 084นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมถึง

การขยายความร่วมมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆเพิ่มมากขึ้น 

O8 34 059เทคโนโลยีการสื่อสาร Online ท าให้สามารถส่งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

O9 34 070ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

O10 32 079รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

O11 27 074สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

O12 24 068สัดส่วนของคนช้ันกลางเพิ่มขึ้นเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยฯตอบสนองและ

ให้บริการวิชาการกับคนชัน้กลางได้มากขึ้น 

O13 22 065การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตท าให้มีความต้องการองค์ความรู้เชิง

วิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 
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ล าดบั คะแนน ประเดน็โอกาส 

O14 21 090การมศีูนย์การศกึษาภายนอก เป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ

ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชน์ตอ่สังคมในวงกว้างขึน้ 

O15 20 061การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซ้ าซ้อนและขั้นตอนใน

การท างานส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

O16 20 075รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

O17 19 076ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน

วิจัยที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) 

และแหลง่ทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 

O18 18 062เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด 

O19 17 063เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัว

สูงเกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

O20 16 094การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิดท าให้องค์กร

เอกชนมุ่งหาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการ

สร้างสรรคง์านรว่มกับองค์กรเอกชน 

O21 15 085กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอือ้ต่อการปฏิบัติงานท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ

ที่ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

O22 14 078ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส

ให้กับผูด้้อยโอกาสมากขึ้น 

O23 13 060ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูใ้นรูปแบบ E-learning 

O24 12 067เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) มีผลดีกับ

มหาวิทยาลัยฯ 

O25 12 092การปฏิรูปการศกึษา สง่เสริมอาชีพครูท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมใน

การประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไปท าให้มผีูส้นใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้ 

O26 10 088ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย

มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและ



 

 

หนา้ที่ 70 

 

ล าดบั คะแนน ประเดน็โอกาส 

ต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึ้น 

O27 8 077ยุทธศาสตรก์ารวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

O28 7 083การเมอืงมคีวามตอ้งการผู้เช่ียวชาญที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางมากขึ้น ที่ช่วยชี้น า

ทางการเมอืง 

O29 6 073สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

O30 5 080รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขา

ที่ขาดแคลน 

O31 5 089มหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงมีความร่วมมือที่ดีในการจัดการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล รวมถึงการท างานวิจัยร่วมกันท าให้เกิดความ

หลากหลายทางความรู้เกิดผลงานใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สร้างประโยชน์ ให้แก่สังคม ได้

มากมายและหลากหลายยิ่งขึ้น 

O32 3 069ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ

ปฏิบัติงาน 

O33 0 071การลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นท าให้อัตรา

การจา้งแรงงานเพิ่มขึน้ 

O34 0 081สถานการณ์การเมืองของประเทศในปัจจุบันอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของมหาวิทยาลัย 

O35 0 086กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯสามารถ

ให้บริการวิชาการได้กว้างขวางยิ่งขึน้ 

O36 0 087พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  

มีสว่นชว่ยในการบูรณาการการศกึษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 
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4. น้ าหนักคะแนนภัยคุกคาม จ านวน 34 ประเด็น 

เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี ้

ล าดบั คะแนน ประเดน็ภยัคกุคาม 

T1 145 117การมีคู่แข่งที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นท าให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหากับการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้จึงต้องมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึน้เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูงและ

หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

T2 126 112การด าเนินงานและการแจ้งข้อก าหนดต่างๆ ของ สกอ.มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

อยู่ตลอดเวลา 

T3 87 114ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

เต็มที่ผลงานที่ได้ไม่มคีุณภาพ 

T4 85 127ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏขาดความน่าเชื่อถือ 

ลดความไว้วางใจได้ 

T5 79 121แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลงท าให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลงและมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T6 79 124มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

T7 78 115สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ในทุกมิติ 

T8 75 128มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อยก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

T9 66 120มีการเปิดมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาก

ขึ้นท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นเราอาจ

ไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก 

T10 63 108นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้เกิดความไม่

มั่นคงทางการเมืองท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขัน

ในระดับนานาชาติได้ 

T11 50 106ภาพลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจ านวนมากขาดความ
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น่าเชื่อถือ ท าให้สูญเสียโอกาสความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอก 

T12 44 100อัตราการเติบโตของเงินเดือนไม่สมดุลกับอัตราเงินเฟ้อท าให้มหาวิทยาลัยต้อง

เพิ่มงบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าครองชีพของบุคลากร 

T13 39 119การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ภายในประเทศ 

T14 38 097ความทันสมัยของเครื่องมืออุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทัน

ความตอ้งการเกิดการใชง้บประมาณที่ค่อนข้างสูง 

T15 38 102ขาดแหลง่รายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย

จงึเกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T16 37 122ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆมักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่

ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

T17 35 107ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการจัด

การศกึษาให้กับผูร้ับบริการ 

T18 25 105ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะทาง

มากขึ้นจึงสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T19 24 126ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิด

ค่านิยมที่แตกต่างมคีวามตอ้งการที่หลากหลายมากขึน้ 

T20 23 103ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตรไปสู่

เกษตรอุตสาหกรรมและความริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

T21 22 096เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูล  (Digital 

Divide) ท าให้การเข้าถึงขอ้มูลของบุคลากรไม่เท่าเทียมกัน 

T22 18 104ตลาดแรงงานมอีัตราและความตอ้งการแรงงานลดน้อยลง 

T23 17 109การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานวิจัยและบริการวชิาการ 

T24 15 098สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการ

แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

T25 10 101งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนา 

ที่ลา่ช้าขาดความทันสมัย 
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T26 10 125ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคมท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้

มหาวิทยาลัยต้องมกีารปรับทัศนคตคิวามเช่ือของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้ 

T27 9 095เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้สินค้าและบริการมีคู่แข่งทาง

การตลาดจ านวนมากขึ้น 

T28 9 099สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

T29 9 111ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาด

ความนา่เชื่อถือขาดการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชนโดยตรง 

T30 9 113การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท าให้นโยบายการบริหารของรัฐ

ไม่ต่อเนื่องสง่ผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

T31 7 118การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

T32 6 123สังคมมีเจตคติต่ออาชีพครูมีแนวโน้มไปในทางด้านลบ อาทิเช่นผลตอบแทนน้อย 

ภาระงานสอนมาก เป็นต้น 

T33 2 110กรอบการวิจัยของประเทศไม่ครอบคลุมศาสตร์หรือองค์ความรู้ของนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัย 

T34 0 116สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดการกระจายทั่วทุกภูมิภาค 
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ภาคผนวก 3 

ประมวลภาพกจิกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563) และ

แผนปฏบิตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
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ประมวลภาพประชมุเชงิปฏบิตักิาร “การวเิคราะห ์SWOT ทบทวนวสิยัทศัน ์พนัธกิจ ประเดน็ยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์และแผนทีย่ทุธศาสตร ์ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559” 

วนัที่ 30 -31 มนีาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชมุสุพรรณกิาร์ ชั้น 2 โรงแรมวงัสวนสนุันทา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 



 

 

หนา้ที่ 76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หนา้ที่ 77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพประชมุเชงิปฏบิตักิาร “การก าหนดโครงการ และกจิกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

วนัที่ 21 - 22 เมษายน 2558 ณ หอ้งประชุมช่อแกว้ ชั้น 5 อาคาร 31 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
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ประมวลภาพประชมุรบัฟังการน าเสนอสาระส าคญัของแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) และ

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

วนัจนัทรท์ี ่18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชมุชอ่แกว้ ชัน้ 5 อาคาร 31 มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรกึษา 

 

ผูเขยีน/เรยีบเรยีง/รูปเลม 

นายสนธยา เจรญิศริิ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

นางสาวปรางทพิย เกตุกลิ่น นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวนภาพร  ยิ่งหาญ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวจีรวรรณ พสิุทธพิันธุ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวอังศุมาลิน นพพรพกิุลสกุล นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวกฤตกิา รัตนโพธิ์ นักวชิาการศกึษา 
 

ปท่ีพมิพ 

ตุลาคม 2558 

จํานวน 150 เลม 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พมิพท่ี ฝายธุรกจิมัลตมิเิดียเพื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โทร. 0 2160 1263-4 

รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกดิวชัิย อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองศาสตราจารยธรีะดา  ภิญโญ รองอธกิารบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองศาสตราจารย พเิศษ ดร.วเิชียร ศรพีระจันทร รองอธกิารบดฝีายบรหิาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรสีวัสดิ์ รองอธกิารบดฝีายวชิาการ 

รองศาสตราจารยพษิณุ  พูนเพชรพันธุ รองอธกิารบดฝีายกจิการสภามหาวทิยาลัย  

รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย  แจมพงษ รองอธกิารบดฝีายกจิการนักศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วทิยา  เมฆขํา รองอธกิารบดฝีายวจัิยและพัฒนา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน  ศรวีบิูลย รองอธกิารบดฝีายทรัพยสนิและรายได 

อาจารยอภิชาต  กําภูมปิระเสรฐิ ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนนาถ  มนีะนันทน ผูชวยอธกิารบดีฝายกจิการนักศกึษา 

ผูชวยศาสตราจารยวนัิย หม่ันคตธิรรม ผูชวยอธกิารบดีฝายบรหิารและวทิยาเขต 

อาจารยนภาศรี  สุวรรณโชติ ผูชวยอธกิารบดีฝายวเิทศสัมพันธ 

 

ท่ีปรกึษา 




