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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง สั ง ค ม 

    และระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนา 

    ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ดี 

    พึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ มีความ 

    จ าเป็นที่จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตรร์ะดับชาติที่เก่ียวข้องกับการอุดมศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร

ทุกสมัยใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) ที่จะมุ่งให้เป็นมหาวิทยาลัยที่คล่องตัวที่เป็นนานาชาติ  

หรือเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” โดยแผนดังกล่าวจะเป็นแผนชีน้ าการก าหนดแผนยุทธศาสตร ์

ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปีต่อไป   

มหาวิทยาลัยได้น ากรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดท าเป็นแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม  

(Smart Archetype University of the Society)” โดยความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็น

มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดจุดประสงค์ พันธกิจ 

ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  

ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และแปลงไปสู่ในการปฏิบัติในแต่ละปี  

โดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเป็นทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ได้น าไปสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 

 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย) 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ 

มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ดี 

พึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด

ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่

เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารทุกสมัยใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ในระยะ 15 ปี จึงได้ด าเนินการโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมด้าน

การศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงระยะเวลาของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์และกลไกใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 - 2574) เพื่อเป็น

แผนชีน้ าการก าหนดแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแตล่ะปีต่อไป 

การจัดท าแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มหาวิทยาลัยฯ 

ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) โดยอาศัยกรอบการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์ ได้แก่  

1) Structure (โครงสรา้ง) มีโครงสร้างการท างานหรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสม

ดีหรือไม ่2) Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตรท์ี่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน

ไว้หรือไม่ 3) System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 4) Skill 

(ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรอืช านาญมากน้อยเพียงใด มทีักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่

ยอมรับหรือไม่ 5) Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรือไม่ 6) Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ และ 7) Shared 

Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กรเข้มแข็งหรือ

อ่อนแอ ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยอาศัย

กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์ที่มีผลกระทบ

ต่อมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ 1) P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและ

นโยบายทางการเมือง 2) E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ  

3) S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม และ 4) T-Technology เป็นการวิเคราะห์

แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยได้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ จากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ได้แก่ 

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 

และประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) รวมทั้งมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
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ด าเนนิงาน เพื่อวิเคราะหห์าต าแหน่งยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อที่มหาวิทยาลัยฯ 

จะได้ปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสใน

ประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม  

มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (SWOT) โดยใช้การมีส่วนร่วมอย่าง

กว้างขวางจากกลุ่มต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย และมีการสอบทานและ

ทบทวนหลายครั้ง ประกอบการวิเคราะห์การฉายภาพกว้าง (Scenario Projection) ท าให้สามารถ

สังเคราะห์ได้ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยฯ ได้ชัดเจนมากขึ้น ผลของการน าการวิเคราะห์ SWOT มา 

สี่ด้าน (S-W-O-T) ด้านละสามปัจจัยดังภาพที่ 1 พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพสู่ภาพอนาคตที่ดี

ที่สุด (Best Scenario) หรือหากไม่ด าเนินการขจัดจุดอ่อน พลิกวิกฤติจากภัยคุกคาม ไม่ใช้จุดแข็ง และ

ไม่ช้อนโอกาสโดยปล่อยโอกาสไป จะท าให้มหาวิทยาลัยฯ ไปสู่ภาพอนาคตที่แย่ที่สุด (Worst Scenario) 

ดังนั้น ประชาคมของมหาวิทยาลัยฯจะต้องก าหนดภาพอนาคตที่ต้องการ (Desired Scenario) ร่วมกัน 

และร่วมด าเนินการขับเคลื่อนสูภ่าพที่ตอ้งการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การสังเคราะห์ผลของการวิเคราะห์ SWOT และการฉายภาพกวา้ง 
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การสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์อาศัยผลของการวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์การฉายภาพ

กว้างได้ผลการสังเคราะหภ์าพอนาคตของมหาวิทยาลัยฯ ได้สี่มุมมอง (Four Scenario Perspectives) ดัง

ภาพที่ 2 จากปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยฯ มีลักษณะการด าเนินงานแบบดั้งเดิม/ประเพณีนิยม (Traditional) 

ไปสู่มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีอิสระในการบริหารวิชาการ (Corporatized) จากเดิมที่มหาวิทยาลัยมักตั้ง

รับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง (Reactive) ไปเป็นการรุกและโต้เชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลง 

(Responsive)  จะท าให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยที่คล่องตัวที่ เป็นนานาชาติ  หรือเป็น 

“มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การสังเคราะห์การฉายภาพกวา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การก าหนดภาพอนาคตจากการสังเคราะห์การฉายภาพกวา้ง 
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จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีกรอบความส าเร็จในห้วง

ระยะเวลา 15 ปี จ านวน 3 ช่วงเวลา ช่วงละ 5 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ความส าเร็จในช่วงระยะยาว  

(15 ปี) ช่วงระยะปานกลาง-ยาว (10 ปี) และช่วงระยะปานกลาง (5 ปี) ดังภาพที่ 4  

ภาพที่ 4 วิสัยทัศน์ในช่วงระยะ 5 ปี ช่วงระยะ 10 ปี และช่วงระยะ 15 ป ี

หมายเหตุ : เอตทัคคะ คือ “ชั้นครู”หรือ “ปรมาจารย์” (Guru) หมายถึง บุคลากรและผลผลิตของ

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงระดับชั้นครู หรือ ปรมาจารย์ (Guru) มีบุคลิกความเป็นครู/อาจารย์/ปรมาจารย ์

ประกอบด้วย คุณธรรม ความเป็นครู และความรู้ท่ีถ่ายทอดต่อและเผยแพร่ได้ 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ใช้เป็นแผนชี้น ามา

ก าหนดแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) รายละเอียดดังนี ้
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเร่ือง

ตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศกึษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าด ีพูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ี

รับผิดชอบตอ่สังคม ท าดี มุง่คณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าดี 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based 

on Suan Sunandha Heritage) 
 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่อง

และชื่นชมของมนุษยชาต ิ
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ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide 

academic services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 
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มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น  

มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 
 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการ

อนุรักษ์ โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหลง่เรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
. 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จใน

อนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิก

ทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ

เป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความ

รักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคน

ประจักษ์ และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอด

ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรน์ี ้
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นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
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4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มกีารจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มกีารสรา้งเครือขา่ยทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 5 เปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เปา้หมายที่ 1 : สรา้งเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

เปา้หมายที่ 2 : สรา้งผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวชิาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
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เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

บรกิารวิชาการแก่สังคม 

เปา้หมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตรต์ามกรอบแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มา

จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา (Produce, Publish 

and Publicize Academic Works and Intellectual Property) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network Relationship 

and Connection)   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร ์มดีังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑิตและสังคม เพื่อ

สู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื 1.จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 2.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

3. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 4.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 5.จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 6.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 7.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 8.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 9.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 10.ระดับความเชื่อมั่นและ
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ไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และ 11.ระดับ

คะแนนผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูเ้พื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่

ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ระดับ

คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 5.จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 6.จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคไ์ด้มกีารจดอนุสทิธิบัตร สิทธิบัตรหรอืทรัพย์สินทางปัญญา (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

7.จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.ร้อยละของงานบริการ

วิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการ

วิชาการทั้งหมด 9.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (กลุ่ม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 10.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรคท์ั้งหมด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก

คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ระดับความพึงพอใจของ

เครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ 4.ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่

ด าเนนิการส าเร็จตามที่ก าหนด 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics 

Ranking (เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

4.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติ 5.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 6.ร้อยละ

ของนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม

ของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 12 28 32 35 

2) สร้างผลงานวชิาการ ตพีมิพ ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 10 16 13 14 

3) สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครอืขา่ย 5 6 7 8 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 7 10 14 14 

รวมทั้งสิ้น 34 60 66 71 
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ทั้งนีม้หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้น าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อ

แปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถ

สรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนนิการ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม

ของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 11 25 32 37 

2) สร้างผลงานวชิาการ ตพีมิพ ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 9 14 15 19 

3) สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครอืขา่ย 5 6 8 9 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 5 5 8 8 

รวมทั้งสิ้น 30 50 63 73 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 จ านวนทั้งสิน้ 1,813,719,200.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 857,977,800.00 บาท 

และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 955,741,400.00 บาท โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ปรับ

ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านัก

งบประมาณ มีจ านวน 2 แนวทาง คือ 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 

705,177,430.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 441,508,700.00 บาท เงินนอก

งบประมาณ(เงินรายได้ ) จ านวน 263,668,730.00 บาท และ 2) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 1,108,541,770.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ

แผ่นดิน จ านวน 416,469,100.00 บาท เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) จ านวน 692,072,670.00 บาท 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 3 

 ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินนอก

งบประมาณ  

(เงินรายได)้ 

รวมงบประมาณ

ทั้งสิน้ 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 309,607,100.00 614,232,190.00 923,839,290.00 

2) สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสทิธิทางปัญญา 102,212,000.00 30,513,300.00 132,725,300.00 

3) สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 4,650,000.00 25,102,990.00 29,752,990.00 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ - 22,224,190.00 22,224,190.00 

รวมทั้งส้ิน 416,469,100.00 692,072,670.00 1,108,541,770.00 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

จ านวนทั้งสิน้ 8 โครงการ จ าแนกแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระส าคัญ

ประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมอือาชีพ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้ 

2.1 โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

2.2 โครงการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

2.3 โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ 

2. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 

2. โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน (ASEAN Academic Alliance : AAA) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

2. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดท าแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อใช้ให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยได้มสี่วนรว่มในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

1. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 ประการคือ 1) เพื่อให้

ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความตอ้งการ และ 2) เพื่อน าองค์ความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย  
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ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัดคือ 1) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน

โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ และ 2) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้ และ

ประสบการณจ์ากการให้บริการวชิาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรอืการวิจัย 

2. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 ประการคือ 1) เพื่อให้ผลงานวิจัย

สามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ  และ 2) เพื่อยกระดับคุณภาพ

งานวิจัยใหไ้ด้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และน าไปสู่การใช้ประโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรม  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 3 ตัวชี้วัดคือ 1) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ 

บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 2) ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ตพีิมพ์ และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า และ 3) ร้อยละงานวิจัย

ที่น าไปใช้ประโยชน์  

3. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 ประการคือ 1) เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และ

การก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม และ 2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทใน

การปฏิบัติงานและมีความผูกพันกับองค์กร  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 1) ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 2) ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร

ในทุกระดับของมหาวิทยาลัย : Happy Work-Life และ 3) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อ

มหาวิทยาลัย 

4. แผนพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 ประการคือ 1) เพื่อให้บุคลากรมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตามกรอบเวลาที่ก าหนด และ 2) เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ

ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้น าทางวิชาการและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3) ร้อยละของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน และ 4) ร้อยละของ

ผูบ้ริหารที่ได้รับการพัฒนา 

5. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา มีวัตถุประสงค์ของแผนคือ เพื่อส่งเสริม

และพัฒนานักศึกษาในด้านสติ ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมหรือพัฒนาด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดโดยสถาบัน 2) จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้าน

กิจกรรมส่งเสริม พัฒนานักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ และ 3) ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสรมิ หรอืพัฒนาใหก้ับนักศึกษาเป้าหมาย 
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6. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 ประการ

คือ 1) เพื่อบริการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ และ 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ใหน้ักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมสีุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงีาม  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม และ 2) ร้อยละ

ของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมสีุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงีาม 

7. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีวัตถุประสงค์ของแผนคือ เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตาม

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผนคือ ร้อยละของการบรรลุตามตัวชีว้ัดของแผนปฏิบัติการ 

8. แผนบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงค์ของแผนคือเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถหาวิธีการ

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผนคือ ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

9. แผนการจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 ประการ คือ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ให้หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และ 2) เพื่อค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดี (องค์ความรู)้ จากที่อยู่ในตัวบุคคลน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่ออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) การก ากับติดตามส่งเสริม

สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้  และ 2) จ านวนองค์ความรู้ที่

น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์  

10. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 ประการ คือ 1) เพื่อยกระดับ

คุณภาพของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นเอตทัคคะให้มีผลการประเมินที่ดีขึ้น และ 

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และ

การพัฒนาประเทศ  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น

ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นเอตทัคคะมีผลการตรวจประเมินระดับดีขึ้นไป และ 2) ร้อยละของหลักสูตร

ทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑป์ระกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01  

11. แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ของแผนคือ เพื่อให้

มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินงานตามพันธกิจได้อย่าง

ครบถ้วน  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผนคือ ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคาร

สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 



 

 

ต 

 

12. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 ประการ คือ  

1) เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  

และ 2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานได้ใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับ

มหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ 

และการให้บริการที่ดีของมหาวิทยาลัย และ 2) ร้อยละของหน่วยงานที่ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

หนว่ยงานและมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง Social Media  

13. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 ประการ คือ 1) 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้พร้อม

รองรับต่อการปฏิบัติงานทั้งของผู้บริหารและบุคลากร และ 2) เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) จ านวนฐานข้อมูลที่มีการพัฒนา

หรอืปรับปรุง และ 2) ระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการตอ่การให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

14. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  มีวัตถุประสงค์ของแผนคือ เพื่อสนับสนุนและ

พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผนคือ ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการและวิจัยตอ่งบรายได้จากการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย  

15. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 

ประการ คือ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/วิทยาลัยด าเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้าน

การศึกษาและวิจัยกับเครือข่ายต่างประเทศ และ 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/วิทยาลัยมีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับเครือขา่ยต่างประเทศ  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิกิจกรรมโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย และ 2) จ านวนเครือข่าย

ที่คณะ/วิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับเครือขา่ยต่างประเทศ  

16. แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ของแผน 2 ประการ คือ 1) เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้หน่วยงานมีการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และ 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่เป็น

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 1) ระดับความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย และ 2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย  
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17. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีวัตถุประสงค์ของแผนคือเพื่อให้การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รวดเร็ว ถูกต้องตามแผนงานที่ก าหนด  

ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของแผน คือร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้ 
 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่จะผลักดันการท างานของ

กลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสาน

แผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งสู่

จุดมุง่หมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยคือวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype 

University of the Society)”ที่ตัง้ไว้ ดังนี ้

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่คณะ/สาขาวิชา/และระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อ

มุ่งผลสัมฤทธิ ์

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ

ของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยฯ ได้วางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ เพื่อช่วย

ให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหา 

แนวทางแก้ไขต่อไป ดังนี ้

1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ทุกหน่วยงานจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึง



 

 

ท 

 

ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การ

ด าเนนิการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเรง่รัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. การพัฒนาและปรับปรุงกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับ

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/กอง เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการ

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของ

ประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่

พึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสวน

สุนันทาวิทยาลัย พัฒนาเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏตามล าดับ มีพื้นที่

ส าหรับการจัดการศึกษา ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ (62 ไร่ 20 ตารางวา) 2) ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม (275 ไร่) 3) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (80 ไร่) 4) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

(128 ไร่) และ 5) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (15 ไร่)   

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรยีนการสอน จ านวนทั้งสิ้น 110 หลักสูตร จ าแนกเป็น

หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 88 หลักสูตร ประกาศนีย์บัตรวิชาชีพครู จ านวน 1 หลักสูตร ปริญญาโท 

จ านวน 15 หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน 6 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาคงอยู่

จ านวนทั้งสิ้น 27,776 คน จ าแนกเป็น ปริญญาตรี จ านวน 27,317 คน ปริญญาโท จ านวน 323 คน 

และปริญญาเอก จ านวน 136 คน บุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 1,719 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 

จ านวน 751 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 968 คน 

มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการปฏิบัติงาน

ของคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย 1)ห้องเรียน จ านวน 162 ห้อง 2)ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 37 ห้อง 3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน 3 ห้อง 4) ห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์  จ านวน 23 ห้อง 5) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 8 ห้อง  

และ 6) ห้องปฏิบัติการอื่นๆ เช่น โรงละคร หอศิลป์ ห้องปฏิบัติการทางอาหาร ฯลฯ จ านวน 63 ห้อง 

รวมทั้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น ERP (enterprise resource planning) e-Office  

e-learning เป็นต้น มาใชใ้นการขับเคลื่อนการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย   

หน้าที่ 1



 

 

1.2 โครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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หน้าที่ 2



 

 

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 

ภาพที่ 8 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

หน้าที่ 3



 

 

1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน  

13 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ 7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) วิทยาลัยนานาชาติ 9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการ 

แสดงและสื่อใหม่ และ 13) วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวนทั้งสิ้น 110 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 88 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 80.00 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน  

1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0.91 ระดับปริญญาโท จ านวน 15 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 13.64 และ

ระดับปริญญาเอก จ านวน 6 หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ 5.45 โดยสามารถแสดงหลักสูตรที่เปิดการเรียน

การสอนในปีการศึกษา 2559 เป็นกราฟดังภาพที่ 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 หลักสูตรที่เปดิการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 27,776 คน จ าแนก 

เป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 27,317 คน คิดเป็นร้อยละ 98.35 ระดับปริญญาโท จ านวน 323 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.16 และระดับปริญญาเอก จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 ทั้งนี้สามารถแสดง

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2555 – 2559 เป็นกราฟดังภาพที ่10  

หน้าที่ 4



 

 

 

ภาพที่ 10 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2555 - 2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
 

ทั้งนี้จ าแนกนักศึกษาตามระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ตั้งแตป่ีการศึกษา 2555 – 2559 เป็นกราฟดังภาพที่ 11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 จ านวนนักศกึษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ปกีารศึกษา 2555 - 2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
 

1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 4,614 คน จ าแนกเป็น

ระดับปริญญาตรี จ านวน 4,322 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 272 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 

20 คน ทั้งนีส้ามารถแสดงจ านวนผูส้ าเร็จการศกึษา ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554 – 2558 เป็นกราฟดังภาพ

ที่ 12  

หน้าที่ 5



 

 

 

 
ภาพที่ 12 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 - 2558 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2557 ที่มงีานท าภายในระยะเวลา 1 ปี  พบว่ามีงานท ารอ้ยละ 83.24 ทั้งนี้สามารถแสดง

ร้อยละการมงีานท าของบัณฑิต ตั้งแตป่ีการศึกษา 2555 – 2558 เป็นกราฟดังภาพที ่13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ร้อยละการมีงานท าของบณัฑิต ปีการศึกษา 2554 - 2557 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.4.5 ข้อมูลกำรท ำงำนตรงสำขำของบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ ส ารวจประเภทงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน 

ปีการศึกษา 2557 ที่มีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่าบัณฑิตมีงานท าที่ตรงสาขาร้อยละ 68.65 

ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละการมีงานท าตรงสาขาของบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – 2558 เป็น

กราฟดังภาพที ่14 

หน้าที่ 6



 

 

 
ภาพที่ 14 ร้อยละการมีงานท าตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 - 2558 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.4.6 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

มหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจ าท าผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

โดยผลการด าเนนิงานสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 

1) ด้านอาจารย์ประจ าที่มผีลงานวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลงานวิจัย 682 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 92.29 จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) จ านวน 739 คน ทั้งนี้

สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 เป็น

กราฟดังภาพที่ 15 

 
 

ภาพที่ 15 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 

 

 

 

หน้าที่ 7



 

 

2) ด้านการน าผลงานงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จ านวน 291 ผลงาน 

ทั้งนีส้ามารถแสดงจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 เป็น

กราฟดังภาพที่ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 16 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
3) ด้านการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

มีคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด(นับรวมลาศึกษาต่อ) จ านวน 751 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 37.92 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นกราฟดังภาพที่ 17 

 
ภาพที่ 17 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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1.4.7 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ จัด

โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการ

สร้างแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคม จ านวนทั้งสิ้น 337 โครงการ ทั้งนี้สามารถ

แสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการ ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 เป็นกราฟดังภาพที่ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 18 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ น าความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 284 โครงการ ทั้งนี้สามารถแสดง

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย ตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 เป็นกราฟดังภาพที ่19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 19 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

หน้าที่ 9



 

 

1.4.8 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินงานจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 77 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 31,264 คน ทั้งนี้สามารถ

แสดงจ านวนโครงการและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 เป็นกราฟดังภาพที่ 20 
 

ภาพที่ 20 จ านวนโครงการและจ านวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหลง่ข้อมูล : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.4.9 ข้อมูลบุคลำกร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 1,719 คน จ าแนกเป็น

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 751 คน คิดเป็นร้อยละ 43.69 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวน 968 คน คิดเป็นร้อยละ 56.31 ทั้งนี้สามารถแสดงสัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นกราฟดังภาพที่ 21 

 
 

ภาพที่ 21 สัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนวิชาการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 
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1) บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน

ทั้งสิ้น 135 คน จ าแนกเป็นศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 31 คน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ จ านวน 100 คน ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นกราฟดังภาพที่ 22 

 
 

ภาพที่ 22 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

2) บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน  

227 คน จากอาจารย์ประจ าจ านวนทั้งหมด 751 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละ

อาจารย์ประจ าที่มวีุฒิปริญญาเอก ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นกราฟดังภาพที ่23 

 
ภาพที่ 23 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 
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3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น  

968 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 พนักงานราชการ จ านวน 26 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.69 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ า จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 37.19 

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 28.51 ลูกจ้างประจ า จ านวน 

38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 และลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 ทั้งนี้สามารถ

แสดงรอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามประเภท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 

2559 เป็นกราฟดังภาพ 24 

ภาพที่ 24 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 

1.4.10 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จาก Webometrics Ranking of 

World University ประเทศสเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับให้เป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 17 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับที่ 667 ของ

เอเชีย ทั้งนี้สามารถแสดงการจัดอันดับตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 เป็นกราฟดังภาพที่ 25 

 

ภาพที่ 25 ผลการจัดอันดับของมหาวทิยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

แหลง่ข้อมูล : http://www.webometrics.info/en/asia/thailand 

หน้าที่ 12



ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ 

มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ดี 

พึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด

ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่

เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารทุกสมัยใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ในระยะ 15 ปี จึงได้ด าเนินการโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมด้าน

การศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงระยะเวลาของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์ และกลไกใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) เพื่อเป็น

แผนชีน้ าการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปีต่อไป โดยมีวิธีการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) แสดงได้ดังภาพที่ 26 
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2.1 หลักการวเิคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ 

หลักการวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ อาศัยตัวแบบ “ABCDE” เป็นแนวทางส าหรับการคิด 

และการด าเนินการ ได้แก่ การตรวจสอบ ( Assessment) เส้นฐาน ( Baseline) องค์ประกอบ (Components) 

ลงสู่ความชัดเจน (Down to Specifics) และการประเมนิ (Evaluate) ตามที่ได้แสดงในรูปภาพที่ 27 

ภาพที่ 27 ตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร ์(ABCDE Model) 

การตรวจสอบ (Assessment) เป็นกระบวนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยศึกษาข้อมูลอย่าง 

เป็นระบบ ได้แก่ ข้อมูลภูมิหลัง ซึ่งเป็นการศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆ จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่อง

ของการจัดตั้ง บทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอาณัติ ทั้งที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการด าเนินงานต่างๆ ในอดีต โดยปกติแล้วองค์การจัดตั้งขึ้น เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนและสังคม การด าเนินการขององค์การจึงมุ่งเน้นการตอบสนองความ

ต้องการจ าเป็นของประชาชน ด้วยการด าเนินการที่อยู่บนพื้นของ “ธรรม” หรือหลักคุณธรรม ในการ

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องตระหนักถึงเหตุผลของการจัดตั้งองค์การ หรือ 

พันธกิจ (Mission) ให้ชัดเจนและมีการก าหนดพันธกิจให้ตอบสนองประชาชนและสังคม โดยมีการ

ด าเนนิการที่เป็นธรรม สรา้งคุณานุปการให้แก่ประเทศชาติ 

นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต้อง

อาศัยการตรวจสอบข้อมูลของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
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ภายนอกเป็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายนอกองค์การ เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพกว้าง 

(Scenario Analysis) โดยการตรวจกราด (Scanning) ปัจจัยหลักใหญ่ๆ ว่าเป็นปัจจัยใดบ้างที่มีความ 

ส าคัญที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ จากนั้นเช่ือมโยงให้ผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นที่มีต่อองค์การหรือเป็น

การศกึษาแบบนอกเข้าใน (Outside In) ส่วนการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในองค์การเป็นการวินิจฉัย

องค์การว่ามีสมรรถนะ ที่เป็นจุดแข็งหรอืจุดเด่น รวมทั้งจุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซึ่งช่วยให้องค์การตระหนัก

ถึงทรัพยากร (Resources) และความสามารถ (Capabilities) ต่างๆ ขององค์การให้สามารถสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน หรอืเป็นการศึกษาแบบในออกนอก (Inside Out) 

 

2.2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

และสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยได้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็น

โอกาส (Opportunities : O) และประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) โดยมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ 

ที่มผีลกระทบต่อการด าเนนิงานเพื่อวิเคราะหห์าต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้

เพื่อที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้ปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยการลด/ ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิก

วิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยใช้หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

และด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) มีแนวปฏิบัติในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

1) การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

การวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของมหาวิทยาลัยฯ โดย

อาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey สามารถสรุปแนวทาง การ

วิเคราะห ์ดังนี ้

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ

ต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการ

ปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 
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o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะ

ในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท า

ให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

1.1) ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Strengths : S) 

 มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงินสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

 อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มคีุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งมคีวามรูค้วามเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ที่มีการจัดการเรยีนการสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended Learning: 

SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดผีา่นทางรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเรียนรู้

ได้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 

 มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 

- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ

แก่สังคม ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

แก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน 

- มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนและท้องถิ่น 
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- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ดมีีประสิทธิภาพส่งผลให้

มีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมปีระสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

- มีระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล

และการปฏิบัติงาน 

- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผล

การด าเนินงานได้ทุกเวลา 

- มช่ีองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าใหบุ้คลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหว

ของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว 

 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม  

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่สะท้อน

ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดีขององค์การ ช่วยให้เกิดความ

น่าเชื่อถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจ และเกิดความร่วมมือจากองค์การทั้งภายในและภายนอก ซึ่ง

ถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

- เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

 มหาวิทยาลัยมีระบบการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับศษิย์เก่า 

- มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน ท าให้จ านวนศิษย์เก่าและ

ชุมชนมสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

- มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น ท าให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร

ข้อมูลใหก้ับศษิย์เก่า 

 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี

การท างานรว่มกันเป็นทีมอย่างชัดเจน สง่ผลใหก้ารปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน

และต่างประเทศ 
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- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความรว่มมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้

บัณฑติมงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบ้ัณฑติมคีวามพึงพอใจมากขึ้น 

 มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน

การท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

และบุคลากร 

 มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจ าปี 2557 จากการจัดอันดับของ Webometrics 

Ranking of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณ์ ท าให้มผีูส้นใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผา่นมา 

- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฏศิลป์ ท าให้มีจ านวนนักศึกษา

ที่มาสมัครศกึษาต่อดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

 ผูบ้ริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่

ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

 มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการ

พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิด

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการ

น าเสนอในเวทีวชิาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างตอ่เนื่อง 
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 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ได้บุคลากรที่มคีุณภาพสูง 
 

1.2) ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Weaknesses : W) 

 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อย

และต้องใช้ระยะเวลานาน 

 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถ

บริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้อ งใช้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

 คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เกษียณอายุไป 

- อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อย ไม่

เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยฯ  มีอาจารย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานที่จะครบวาระต้อง

เกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมาก 

 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียง

พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ ท าให้ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับนานาชาติ

ยังมีน้อย 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแผ่นดนิ 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย 

- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมี

จ านวนน้อย 
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- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI SCOPUS และ ISI มี

น้อยมาก 

 การบริหารงานของหน่วยงานในก ากับยังยึดโยงกับระบบราชการ ไม่เป็นอิสระ ระเบียบและ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัด ไม่เอื้อประโยชน์ในการด าเนินงานด้านธุรกิจ เช่น การบริหาร

จัดการงบประมาณ การเงิน และการลงทุน ที่ยังติดยึดกับระเบียบราชการ 

 มหาวิทยาลัยฯ มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ท าให้การพัฒนางานบางอย่าง

ชะลอตัวและการมสี่วนรว่มจากภายนอกมีนอ้ย 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดมศึกษา 

 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อศิษย์เก่า

น้อย 

 ระบบบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนด้านความก้าวหน้าในอาชีพยังไม่เห็นเป็น

รูปธรรมชัดเจน 

 ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยต่อการจัดการเรียนการสอนสาย

วิทยาศาสตร์ 

 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะห ์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

 การบริการวิชาการแก่สังคมยังอยู่ในพืน้ที่จ ากัด (เฉพาะพืน้ที่รับผดิชอบของมหาวิทยาลัย) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารรุน่เก่ากับการเชื่อมตอ่รุ่นใหม่ยังไม่มีการส่งไม้ที่ดีต่อกัน และ

ยังขาดการเตรียมพร้อมผู้บริหารรุน่ใหม่ที่ตอ่เนื่อง 
 

2) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

การวิเคราะหเ์พื่อระบุสถานการณท์ี่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของ

มหาวิทยาลัยฯ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model สามารถสรุป

แนวทางการวิเคราะห ์ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองที่มผีลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
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o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

2.1) ประเด็นท่ีเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Opportunities : O) 

 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้น เอือ้อ านวยต่อการบริหารงาน 

- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึน้ ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการ

ท างาน สง่ผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ e-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลใหบุ้คลากรต้องปรับตัวสูง เกิด

การบูรณาการความรูใ้หม ่ตอ้งขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศึกษามากขึ้น 

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และความ

ต้องการมหีลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับ 

อุดมศกึษา เพื่อพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาวา่งจากการปฏิบัติงาน 

 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่

ขาดแคลน 

 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศกึษามากขึ้น 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการ

ขยายความรว่มมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 
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- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความรว่มมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่

รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่าง

หลากหลาย 

- ยุทธศาสตรก์ารวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ

จากมหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความตอ้งการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และการ

วิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึน้ 

- ความตอ้งการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิด

การบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ ที่ตรงความ

ต้องการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยใหม้หาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่

ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริการ

วิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

มีสว่นชว่ยในการบูรณาการการศกึษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 

 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่าย

ต่ ากว่า 

 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) 

 สัดส่วนของคนช้ันกลางเพิ่มขึ้นเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองและให้บริการ

วิชาการกับคนชัน้กลางได้มากขึ้น 

 ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑติสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 การลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น ท าให้อัตราการจ้าง

แรงงานเพิ่มขึน้ 

 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ

ผูด้้อยโอกาสมากขึ้น 
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 สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศในปัจจุบัน อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของมหาวิทยาลัย 

 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงนิเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผลใหบุ้คลากร

มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

 การเมืองมีความต้องการผู้เช่ียวชาญที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางมากขึ้น ที่ช่วยชี้น าทาง

การเมอืง 

 ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย มีโอกาส

ในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกับหนว่ยงานภายในและต่างประเทศ เกิดความชัดเจนใน

การท างานในระดับสากลมากขึน้  

 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงมีความร่วมมือที่ดีในการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยน

ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการท างานวิจัยร่วมกัน ท าให้เกิดความหลากหลายทางความรู้ เกิดผลงาน

ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สร้างประโยชนใ์ห้แก่สังคมได้มากมายและหลากหลายยิ่งขึ้น 

 การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชน์ตอ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

 การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ

ประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศกึษาเพิ่มขึน้ 

 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชน

มุ่งหาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กร

เอกชน 

 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการ

บิน 
 

2.2) ประเด็นที่เป็นภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Threats : T) 

 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้สินค้าและบริการมีคู่แข่งทาง

การตลาดจ านวนมากขึ้น 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูล (Digital Divide) ท า

ให้การเข้าถึงขอ้มูลของบุคลากรไม่เท่าเทียมกัน 

- ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความ

ต้องการ เกิดการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง 
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 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า

ขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึง

เกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคง

ทางการเมอืง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความตอ่เนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการ

ด าเนนิงานวิจัยและบริการวชิาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความ

น่าเชื่อถือ ขาดการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชนโดยตรง 

 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของสกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐ  

ไม่ต่อเนื่องสง่ผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแขง่ขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัย

และต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสทิธิภาพเพื่อใหเ้ป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิด

ภาวะการแขง่ขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้อง

มีการปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้
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ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมาก

ขึน้เป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ เราอาจไม่ใชห่นึ่งในตัวเลือก 

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่

ตลอด ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้

ผูเ้รียน 

 อัตราการเติบโตของเงินเดือนไม่สมดุลกับอัตราเงินเฟ้อ ท าให้มหาวิทยาลัยต้องเพิ่ม

งบประมาณ เพื่อใชเ้ป็นค่าครองชีพของบุคลากร 

 ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์สง่ผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ฯ 

 ตลาดแรงงานมอีัตราและความตอ้งการแรงงานลดน้อยลง 

 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง

สวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจ านวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ท าให้สูญเสียโอกาส

ความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอก 

 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาให้กับ

ผูร้ับบริการ 

 ระบบประกันคุณภาพการศกึษาท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ผลงานที่

ได้ไม่มีคุณภาพ 

 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

 สังคมมเีจตคติตอ่อาชีพครูมแีนวโน้มไปในทางดา้นลบ อาทิเช่น ผลตอบแทนน้อย ภาระงาน

สอนมาก เป็นต้น 

 มุมมองของตา่งประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

 ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้

มหาวิทยาลัยต้องมกีารปรับทัศนคติ ความเช่ือของคนให้สามารถอยู่รว่มกันได้ 

 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่

แตกต่าง มีความตอ้งการที่หลากหลายมากขึน้ 

 ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือ ลดความ

ไว้วางใจได ้
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 มีความเสีย่งด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ 

 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มคีวามรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

 

2.3 การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยฯ จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความ

รุนแรง รวดเร็วและกว้างขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสมควรปรับตัวน าการเปลี่ยนเพื่อรักษา

ความเป็นผูน้ าทางการอุดมศกึษาในระดับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยไทย กลุ่มมหาวิทยาลัย

ในอาเซียน และกลุ่มมหาวิทยาลัยโลก โดยการพิจารณาปรับเปลี่ยนการบริการและผลผลิต (แกนตั้งใน

รูปภาพที่ 28) และมุ่งสู่ผู้รับบริการและผู้ใช้ผลผลิตกลุ่มใหม่ๆ (แกนนอนในรูปภาพที่ 28) ก้าวจาก

ปัจจุบันสู่อนาคตด้วยยุทธศาสตร์ (แกนทะแยงจากล่างซ้ายไปบนขวาในรูปภาพที่ 28) ซึ่งจะต้องวาง

วัตถุประสงค์ที่ท้าทายการเปลี่ยนแปลง (Breakthrough Objectives) ให้อยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ 

(Strategic Envelope) ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ภาพที่ 28 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ SSRU2030 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดให้มีการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (SWOT) (แสดงในรูปภาพ

ที่ 29) โดยการใช้การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากกลุ่มต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการของ

มหาวิทยาลัย และมีการสอบทานและทบทวนหลายครั้ง ประกอบการวิเคราะห์การฉายภาพกว้าง 

(Scenario Projection) (แสดงในรูปภาพที่ 30) ท าให้สามารถสังเคราะห์ได้ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยฯ 
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ได้ชัดเจนมากขึ้น (แสดงในรูปภาพที่ 31) ผลของการน าการวิเคราะห์ SWOT มาสี่ด้าน (S-W-O-T) ด้าน

ละสามปัจจัย(แสดงในรูปภาพที่ 32) พบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพสู่ภาพอนาคตที่ดีที่สุด (Best 

Scenario) หรอืหากไม่ด าเนินการขจัดจุดออ่น พลิกวิกฤติจากภัยคุกคาม ไมใ่ช้จุดแข็ง และไม่ช้อนโอกาส

โดยปล่อยโอกาสไป จะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปสู่ภาพอนาคตที่แย่ที่สุด (Worst 

Scenario) ดังนั้น ประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะต้องก าหนดภาพอนาคตที่ต้องการ 

(Desired Scenario) ร่วมกัน และร่วมด าเนินการขับเคลื่อนสูภ่าพที่ตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 การวเิคราะห์เชิงยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยสู ่SSRU2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 การวิเคราะห์การฉายภาพกวา้ง (Scenario Projection) 
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ภาพที่ 31 การสังเคราะห์การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และการฉายภาพกว้าง 

 

 
ภาพที่ 32 การสังเคราะห์ผลของการวิเคราะห์ SWOT และการฉายภาพกวา้ง 
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การสังเคราะหเ์ชงิยุทธศาสตรอ์าศัยผลของการวิเคราะห ์SWOT และการวิเคราะห์การฉายภาพ

กว้างได้ผลการสังเคราะห์ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้สี่มุมมอง (Four Scenario 

Perspectives) (แสดงในรูปภาพที่ 33) จากปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยมีลักษณะการด าเนินงานแบบดั้งเดิม/

ประเพณีนิยม (Traditional) ไปสู่มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีอิสระในการบริหารวิชาการ (Corporatized) 

จากเดิมที่มหาวิทยาลัยมักตั้งรับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง (Reactive) ไปเป็นการรุกและโต้เชิงรุก

ต่อการเปลี่ยนแปลง (Responsive) จะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่คล่องตัว

ที่เป็นนานาชาติ หรือเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” (แสดงในรูปภาพที่ 32) ในระดับโลก 

(World-Class University)  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 33 การสงัเคราะห์การฉายภาพกวา้ง 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 29



 

 
ภาพที่ 34 การก าหนดภาพอนาคตจากการสังเคราะห์การฉายภาพกวา้ง 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสมควรก าหนดภาพอนาคตที่ต้องการ (Desired Scenario)  

สู่ภาพที่ดีที่สุด (Best Scenario) คือ มหาวิทยาลัยนานาชาติที่โดดเด่นเฉพาะในระดับโลก (World-Class 

Niche University) (แสดงในรูปภาพที่ 34) จากปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยมีลักษณะการด าเนินงานแบบ

ดั้งเดิม/ประเพณีนิยม (Traditional) ไปสู่มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีอิสระในการบริหารวิชาการ 

(Corporatized) จากเดิมที่มหาวิทยาลัยมักตั้งรับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง (Reactive) ไปเป็นการ

รุกและโต้เชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลง (Responsive) จะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น

มหาวิทยาลัยที่คล่องตัวที่เป็นนานาชาติ หรือ เป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” (แสดงใน

รูปภาพที่ 32) ในระดับโลก (World-Class University) โดยก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจระยะ

ยาว (15 ปี) ระยะปานกลาง-ยาว (10 ปี) และระยะปานกลาง (5 ปี) ดังนี้ 

2.3.1 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่รองรับการเข้าสู่มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ

นานาชาติ อาศัยเสาหลัก (Pillars) 5 ประการ ประกอบด้วย 1.ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2.คุณธรรม (Moral)  3 . เครือข่าย  (Partnership)  4 .ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  และ  

5.วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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2.3.2 วิสัยทัศน์ 

 

วิสัยทัศนร์ะยะยาว (15 ป)ี 

วิสัยทัศนม์หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15 ปี (SSRU 2030) คือ 

“มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” 

(International Niche Guru University) 
 

 
 

วิสัยทัศนร์ะยะยาว-ปานกลาง (10 ปี) 

วิสัยทัศนม์หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 ปี (SSRU 2025) คือ 

“มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์”  

(Niche Guru University )  
 

 
 

วิสัยทัศนร์ะยะปานกลาง (5 ปี) 

วิสัยทัศนม์หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5 ป ี(SSRU 2020) คือ 

“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”  

(Smart Archetype  University of the Society)  
 

 

หมายเหตุ เอตทัคคะ คือ “ช้ันครู”หรือ “ปรมาจารย์” (Guru) หมายถึง บุคลากรและผลผลิตของ

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงระดับช้ันครู หรือ ปรมาจารย์ (Guru) มีบุคลิกความเป็นครู /

อาจารย์/ปรมาจารย์ ประกอบด้วยคุณธรรมความเป็นครู และความรู้ที่ถ่ายทอดต่อและ

เผยแพร่ได้) 

 แม่แบบที่ดขีองความสมาร์ท (Smart) คอื เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ใน

เรื่องต่างๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคดิดี ท าดี พูดดี แต่งกายดี 

M = Smart Management: การบรหิารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเกง่

และด ีรับผดิชอบตอ่สงัคม ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาธบิาล 
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A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สรา้งหลักวชิาทีส่รา้งสรรค ์

และน าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการน าเสนอทีด่ี 

R = Smart Research: การวิจยั “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สรา้งผลงานวิจัยที่ตอบสนอง

สังคม และน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ รวมทั้งมีรูปแบบการน าเสนอที่ดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลย ี& ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มี

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็น

ต้นแบบในการคิดดีและท าด ี
 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศนร์ะยะ 5 ปี แรกของแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี คือ 

“มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society) ภายในปี ค.ศ. 

2020” วิสัยทัศน์ระยะ 5 ปี ที่สอง คือ “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ภายในปี ค.ศ.2025” และวิสัยทัศน์ระยะ 5 ปี ที่สาม คือ “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ 

(International Niche Guru University) ภายในปี ค.ศ.2030” มุ่งสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ทั้งสามระยะ 

ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 

 Vision 2020 รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 Vision 2025 สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก ของ

มหาวิทยาลัยไทย 

 Vision 2030 สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 5 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก ของ

มหาวิทยาลัยไทย และไม่น้อยกว่า 2 สาขาที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 500 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยโลก 
 

2.3.3 พันธกิจ 

ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม “To offer education; to 

conduct research; to provide academic services; and to conserve arts and culture” 

โดยก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

SSRU 2020 Mission (พ.ศ.2560-2564) 

1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ 

3. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม 

4. วิจัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู้ 

5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน 

6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
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SSRU 2025 Mission (พ.ศ.2565-2569) 

1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ 

3. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม 

4. วิจัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู้ 

5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในเอเชยี 

6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

SSRU 2030 Mission (พ.ศ.2570-2574) 

1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ 

3. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม 

4. วิจัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู้ 

5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับนานาชาติ 

6. สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่น าสมัย 
 

2.3.4 ค่านิยมหลัก 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จใน

อนาคต ดังนี้ 

  W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

  H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

  I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

  P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัย และการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิก

ทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ

เป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยายกาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข 

ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ 

ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอด

ระยะเวลาของยุทธศาสตร์นี้ โดยมีแผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2574) แสดงดังภาพที่ 35 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2574) ตามที่ได้กล่าวรายละเอียดในส่วนที่ 2 แล้วนั้น ทั้งนี้ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของ

ประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงระยะเวลาของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์ และกลไกใน

การขบัเคลื่อน เพื่อเป็นแผนชีน้ าการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแผน

ระยะ 5 ปี และแต่ละปีตอ่ไป แสดงได้ดังภาพที่ 36 

 

 
ภาพที่ 36 แปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี ไปสู่แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 

 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้น ากรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 

15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) แปลงเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีแรก พ.ศ. 2560 – 2564 รายละเอียด

ดังนี้  
 

3.1 วสิัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์  
ระยะ 15 ปี (2560 - 2574) 

แผนยุทธศาสตร์  
ระยะ 5 ปี (2560 - 2564) 

แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2560 

ปรับแผนฯ 15 ปี 
ทบทวนคร่ึงปหีลงั

ของปีที่ 5 

ทิศทางที่ปรับปรุงใหม่ 

ทบทวนกลยุทธ์ โครงการทุกป ี
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หมายเหตุ : แม่แบบท่ีดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง”  

ในเร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศกึษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดดี ท าดี พูดดี แตง่กายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ี

รับผิดชอบตอ่สังคม ท าดี มุง่คณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าด ี
 

3.2 จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve 

the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on 

Suan Sunandha Heritage) 
 

3.3 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่อง

และช่ืนชมของมนุษยชาต ิ
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3.4 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility) 
 

3.5 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

3.6 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 
 

3.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มคีวามสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 
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มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

3.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการ

อนุรักษ์ โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

3.9 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จใน

อนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ด าเนินการของมหาวิทยาลัย และการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิก

ทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ

เป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยายกาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข 

ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่  

ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” 
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3.10 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

หน้าที่ 39



4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

3.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา (Produce, 

Publish and Publicize Academic Works and Intellectual Property) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network Relationship 

and Connection)   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 
 

3.12 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในช่วงระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นเป้าหมายความส าเร็จตาม

วิสัยทัศน์ โดยจะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต 

แสดงได้ดังภาพที่ 37 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็น
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ศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2574) ตามที่ได้กล่าวรายละเอียดในส่วนที่ 2 แล้วนั้น ทั้งนี้ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของ

ประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงระยะเวลาของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์ และกลไกใน

การขับเคลื่อน เพื่อเป็นแผนชีน้ าการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแผน

ระยะ 5 ปี และแต่ละปีตอ่ไป 

จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ น ากรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) 

มาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในช่วงห้าปีแรกตามที่กล่าวรายละเอียด

ในส่วนที่ 3 แล้วนั้น โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้

ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม และผู้ที่

รับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายในช่วง 5 ปี รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ได้

ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลักและตัวช้ีวัดความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร ์มดีังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑิตและสังคม เพื่อ

สู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื 1.จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 2.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

3. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 4.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 5.จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 6.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 7.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 8.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 9.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 10.ระดับความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และ 11.ระดับ

คะแนนผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูเ้พื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

หน้าที่ 43



 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่

ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ระดับ

คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 5.จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ) 6.จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคไ์ด้มกีารจดอนุสทิธิบัตร สิทธิบัตรหรอืทรัพย์สินทางปัญญา (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

7.จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.ร้อยละของงานบริการ

วิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการ

วิชาการทั้งหมด 9.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (กลุ่ม

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 10.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรคท์ั้งหมด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก

คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ระดับความพึงพอใจของ

เครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ 4.ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่

ด าเนนิการส าเร็จตามที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics 

Ranking (เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   

4.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
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หรือนานาชาติ 5.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 6.ร้อยละ

ของนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด  

ทั้งนี้สามารถสรุปจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 12 28 32 35 

2) สร้างผลงานวชิาการ ตพีมิพ ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 10 16 13 14 

3) สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครอืขา่ย 5 6 7 8 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 7 10 14 14 

รวมทั้งสิ้น 34 60 66 71 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้ 
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 ปี 2560  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564

1.1.1 จ ำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ หลักสูตร - - - 1 1 1.1.1.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองคก์รดว้ยระบบคุณภำพ

1.1.2 จ ำนวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ หลักสูตร - - - - 1

1.1.3 คะแนนเฉลี่ยกำรประกันคุณภำพภำยในประจ ำปี คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.20 ≥ 4.20 ≥ 4.20 ≥ 4.20 ≥ 4.20 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ รองอธกิำรบดฝ่ีำยแผนงำน

และประกันคุณภำพ

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองนโยบำยและแผน)

1.1.4 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำรตำมเกณฑ ์QS ร้อยละ ≥ 20.00 ≥ 30.00 ≥ 40.00 ≥ 50.00 ≥ 60.00 1.1.4.1 สนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนตำมแนวทำงกำรจัดอันดับมหำวทิยำลัยใหเ้ปน็

ที่ยอมรับทัง้ในระดับชำตแิละนำนำชำติ

โครงกำรจัดอันดับมหำวทิยำลัย โดย QS World University Ranking รองอธกิำรบดี

ฝ่ำยวจิัยและพัฒนำ

สถำบนัวจิัยและพัฒนำ

1.1.5 จ ำนวนรำงวัลที่ผู้เรียนได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับในระดับชำตแิละ/หรือ

นำนำชำติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์

รำงวัล ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 1.1.5.1 สนับสนุนใหน้ักศกึษำสง่ผลงำนทำงวชิำกำร งำนวจิัย และงำนสร้ำงสรรค์

เขำ้ประกวดในระดับชำตแิละนำนำชำติ

โครงกำรสนับสนุนกำรสง่ผลงำนของนักศกึษำเขำ้ประกวด รองอธกิำรบดฝ่ีำย

กจิกำรนักศกึษำ

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองพัฒนำนักศกึษำ)

ระดับควำมเชื่อมั่น ≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 1.2.1.1 สง่เสริมและเปดิโอกำสใหผู้้รับบริกำรและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้สีว่นร่วม

ในกำรบริหำรจัดกำรมหำวทิยำลัย

โครงกำรสวนสุนันทำวชิำกำร รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

1.2.1.2 สนับสนุนกระบวนกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรปฏบิตัิ

รำชกำร และเผยแพร่ผลกำรด ำเนนิงำนใหส้ำธำรณชนไดรั้บทรำบ

โครงกำรจัดท ำ Good University Report (GUR) รองอธกิำรบดฝ่ีำยแผนงำน

และประกันคุณภำพ

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองนโยบำยและแผน)

1.2.1.3 สง่เสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำโครงกำรควำมรับผิดชอบตอ่สังคม 

(CSR: Corporate Social Responsibility) โดยผนกึก ำลังร่วมกับศษิย์เกำ่ 

และภำคสว่นอื่นๆ

โครงกำรควำมรับผิดชอบตอ่สังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) รองอธกิำรบดฝ่ีำยบริหำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองกลำง)

1.3.1 ระดับคะแนนคุณภำพของบณัฑติ ปริญญำตรี โท เอก ตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ

ระดับคะแนน ≥ 4.30 ≥ 4.30 ≥ 4.30 ≥ 4.30 ≥ 4.30 1.3.1.1 สง่เสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดว้ยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ

โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ดว้ยนวัตกรรมร่วมสมัย รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

1.3.2 ร้อยละของบณัฑติปริญญำตรีที่ได้งำนท ำและกำรประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี ร้อยละ ≥ 85.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 1.3.2.1 สนับสนุนกำรศกึษำวจิัยเพื่อคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง 

และควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนในแตล่ะสำขำอย่ำงตอ่เนื่อง

โครงกำรศกึษำวจิัยเพื่อหำแนวโนม้ตลำดแรงงำนของสำขำ รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

1.3.3 ร้อยละของบณัฑติปริญญำตรีที่ได้งำนตรงสำขำวิชำ ร้อยละ ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 1.3.3.1 พัฒนำกจิกรรมเชื่อมโยงระหวำ่งนักศกึษำและผู้ใชบ้ณัฑติ โครงกำรพัฒนำนักศกึษำเรียนรู้จำกผู้ใชบ้ณัฑติหรือสถำนประกอบกำร รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

1.4.1 ระดับควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจของบคุลำกร/นักศึกษำ/ศิษย์เก่ำต่อกำรด ำเนินกำร

ตำมภำรกิจของมหำวทิยำลัย

ระดับควำมเชื่อมั่น ≥ 4.10 ≥ 4.20 ≥ 4.30 ≥ 4.40 ≥ 4.51 1.4.1.1 ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำคุณภำพกำรใหบ้ริกำร

ที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผู้รับบริกำร

โครงกำรจัดกำรขอ้ร้องเรียน ขอ้คดิเหน็และค ำชมเชย รองอธกิำรบดฝ่ีำยบริหำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองกลำง)

1.4.2 ระดับคะแนนผลกำรพัฒนำบณัฑติตำมอัตลักษณ์ ระดับคะแนน ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25 1.4.2.1 ยกย่องตน้แบบบณัฑติและศษิย์เกำ่ดำ้นคุณธรรมจริยธรรม 

และอัตลักษณ์ของมหำวทิยำลัย

โครงกำร "รำงวัลสวนสุนันทำ" ส ำหรับนักศกึษำ และศษิย์เกำ่ที่เปน็แบบอย่ำงที่ดี รองอธกิำรบดฝ่ีำย

กจิกำรนักศกึษำ

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองพัฒนำนักศกึษำ)

1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บรูณำกำรกับพันธกิจกำรเรียนกำรสอน 

กำรวจิัย กำรบริกำรวชิำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 1.5.1.1 บรูณำกำรกจิกรรมนอกหลักสูตรใหส้อดคลอ้งกับพันธกจิของมหำวทิยำลัย โครงกำรจัดกจิกรรมนอกหลักสูตร รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

1.5.1.2 สง่เสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่มกีำรบรูณำกำรกับกำรวจิัย 

กำรบริกำรวชิำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม

โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบรูณำกำร รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

โครงกำรสง่เสริมกำรสร้ำงคุณภำพบณัฑติ ดำ้นคุณธรรม จริยธรรม 

และเจำ้ของสถำนประกอบกำร (Flag.)

รองอธกิำรบดฝ่ีำยกจิกำรนักศกึษำ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองพัฒนำนักศกึษำ)

โครงกำรสร้ำงและบม่เพำะนักศกึษำให ้“ออกตัว” (Start-up) เปน็เจำ้ของกจิกำร 

(Entrepreneur) ดว้ยทกัษะคนและสังคม (Soft Skills) 

ที่ผสำนกับทกัษะวชิำชพี (Hard Skills) (Flag.)

รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริม หรือพัฒนำ

ใหก้ับนักศกึษำ

คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25 1.5.2.1 สง่เสริมและพัฒนำนักศกึษำใหเ้ปน็ไปตำมอัตลักษณ์ของมหำวทิยำลัย

รำชภัฏสวนสุนันทำและมคีุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์

โครงกำรพัฒนำนักศกึษำตำมอัตลักษณ์สวนสุนันทำ รองอธกิำรบดฝ่ีำยกจิกำรนักศกึษำ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองพัฒนำนักศกึษำ)

1.5.2.2 สร้ำงเครือขำ่ยสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์วชิำชพี/สหกจิศกึษำ และผู้ใช้

บณัฑติ

โครงกำรควำมร่วมมอืฝึกประสบกำรณ์วชิำชพี/สหกจิศกึษำ และผู้ใชบ้ณัฑติ (Flag.) รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

1.5.3 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีเว็บไซต์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 1.5.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหอ้ำจำรย์ประจ ำปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซตท์ี่

เอื้อตอ่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

โครงกำรจัดท ำเว็บไซตเ์พื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

1.6.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่ำนตำมเกณฑป์ระกันคุณภำพหลักสูตรของ สกอ. 

โดยได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3.01

ร้อยละ ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 1.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนกำรปรับปรุงหรือพัฒนำหลักสูตรโดยใช้

กระบวนกำรพิชญพิจำรณ์ (Peer review) จำกเครือขำ่ยทัง้ในระดับชำต ิ

และนำนำชำติ

โครงกำรพัฒนำสำขำวชิำสูเ่อตทคัคะ (Flag.) รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

1.6.2 คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักศกึษำที่มีตอ่หลักสูตรทกุหลักสูตรของ

มหำวิทยำลัย

คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 1.6.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน ำไปสู่

กำรปฏบิตัโิดยใชว้ธิ ีLink, Share, Learn

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศกึษำ เพื่อน ำไปสูก่ำรปฏบิตัิ รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

1.7 มหำวิทยำลัยมีหลักสูตรเฉพำะที่สอดคล้องตำมอัตลักษณ์

ของมหำวิทยำลัย

1.7.1 จ ำนวนหลักสูตรใหม ่หรือหลักสูตรเดิมที่ได้รับกำรพัฒนำเปน็หลักสูตรอัตลักษณ์

ของมหำวิทยำลัย

หลักสูตร - - ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 1.7.1.1 พัฒนำหลักสูตรอัตลักษณ์โดดเดน่ของมหำวทิยำลัย อำท ิหลักสูตรชำววัง

 หลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย ฯลฯ รวมถงึหลักสูตรพหวุทิยำกำร หรือสหวทิยำกำร

ใหม่ๆ  ใหเ้ปน็ที่รู้จักของสังคม

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหำวทิยำลัย (Flag.) รองอธกิำรบดฝ่ีำยวชิำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศกึษำ)

รองอธกิำรบดฝ่ีำยแผนงำน

และประกันคุณภำพ

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำดว้ย AUN-QA

1.6 หลักสูตรมีมำตรฐำนเปน็ที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและ

นำนำชำติ

คณุภำพบริกำร

1.5 มหำวิทยำลัยมีกำรบรูณำกำรกำรจัดกำรเรียนสอนที่สง่เสริม

และสนับสนุนกำรสร้ำงคุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

สอดคล้องตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย

ประสิทธภิำพ

1.3 บณัฑติมีคุณภำพตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเปน็ที่

ยอมรับของผู้ใช้บณัฑติและสังคม

1.2 สังคมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจของ

มหำวิทยำลัย

1.5.1.3 สง่เสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มุ่งใหบ้ณัฑติเปน็เจำ้ของสถำน

ประกอบกำร หรือเจำ้ของธรุกจิ

1.4 ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจต่อระบบ

บริหำรจัดกำรของมหำวทิยำลัยและภำคภูมิใจในอัตลักษณ์ของ

มหำวิทยำลัย

1.2.1 ระดับควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจของสังคมที่มีต่อกำรด ำเนินกำรตำมภำรกจิ

ของมหำวิทยำลัย

1.1 มหำวิทยำลัยเอตทคัคะที่มีควำมย่ังยืน และไดรั้บกำรยอมรับ

ในระดับชำติและนำนำชำติ

ประสิทธผิล

มิติ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแลหน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองนโยบำยและแผน)

แผนงาน/ กลยุทธ์ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 พฒันามหาวิทยาลยัให้เปน็เอตทัคคะอยา่งยัง่ยนื

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

หน้าที่ 46



 ปี 2560  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564
มิติ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแลหน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.8.1 ร้อยละของบคุลำกรสำยวิชำกำรที่ได้รับกำรเพิ่มพูนศักยภำพทำงวิชำกำรใน

สำขำวชิำของตนเอง

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 1.8.1.1 พัฒนำศักยภำพของบคุลำกรสำยวชิำกำรใหส้อดคลอ้งกับควำมจ ำเปน็

และควำมตอ้งกำรในแตล่ะสำขำ

โครงกำรพัฒนำบคุลำกรสำยวชิำกำร อธกิำรบดี ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริหำรงำนบคุคล)

1.8.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร้อยละ ≥ 25.00 ≥ 30.00 ≥ 40.00 ≥ 50.00 ≥ 65.00 โครงกำรเพิ่มต ำแหนง่ทำงวชิำกำร อธกิำรบดี ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริหำรงำนบคุคล)

1.8.3 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ร้อยละ ≥ 30.00 ≥ 34.00 ≥ 38.00 ≥ 42.00 ≥ 45.00 โครงกำรศกึษำตอ่ในระดับที่สูงขึ้น อธกิำรบดี ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริหำรงำนบคุคล)

1.8.4 ร้อยละของบคุลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะ

ประจ ำสำยงำน

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 1.8.4.1 พัฒนำศักยภำพของบคุลำกรสำยสนับสนุนวชิำกำรใหส้ำมำรถปฏบิตังิำน

ไดอ้ย่ำงมืออำชพี

โครงกำรพัฒนำควำมพร้อมของบคุลำกรสำยสนับสนุนวชิำกำรในกำรเขำ้สู่

ต ำแหนง่ที่สูงขึ้น

อธกิำรบดี ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริหำรงำนบคุคล)

1.8.5 ร้อยละของบคุลำกรที่เข้ำร่วมกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยำบรรณของมหำวิทยำลัย

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 1.8.5.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหบ้คุลำกรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณและระเบยีบ

ขอ้บงัคับในกำรปฏบิตังิำน

โครงกำรสง่เสริมกำรปฏบิตัตินใหเ้ปน็ไปตำมจรรยำบรรณวชิำชพี อธกิำรบดี ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริหำรงำนบคุคล)

1.8.6 ร้อยละของบคุลำกรที่ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำนภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัย ร้อยละ ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 1.8.6.1 พัฒนำศักยภำพดำ้นภำษำอังกฤษใหก้ับบคุลำกร โครงกำรพัฒนำศักยภำพดำ้นภำษำอังกฤษของบคุลำกร ผู้ชว่ยอธกิำรบดี

ฝ่ำยวเิทศสัมพันธ์

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองกลำง)

1.9 บคุลำกรมีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ดีและอยู่ในภำพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อกำรท ำงำน

1.9.1 ร้อยละเฉลี่ยของควำมส ำเร็จตำมแนวทำงกำรพัฒนำสูอ่งค์กรสุขภำวะ ร้อยละเฉลี่ย ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 1.9.1.1 เสริมสร้ำงใหม้หำวทิยำลัยเปน็องคก์รสุขภำวะ โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชวีติที่ดขีองบคุลำกรมหำวทิยำลัย อธกิำรบดี ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริหำรงำนบคุคล)

≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 1.10.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกกำรก ำกับองคก์รที่ดตีำมหลักธรรมำภบิำล โครงกำรก ำกับองคก์ำรที่ดี รองอธกิำรบดี

ฝ่ำยกจิกำรสภำมหำวทิยำลัย

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองกลำง)

1.10.1.2 ปรับปรุงระเบยีบ ขอ้บงัคับ และกำรบริหำรจัดกำรของมหำวทิยำลัยใหม้ี

ควำมยืดหยุ่นและคลอ่งตัว

โครงกำรปฏรูิปกฎหมำย รองอธกิำรบดี

ฝ่ำยกจิกำรสภำมหำวทิยำลัย

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริหำรงำนบคุคล)

1.10.2 ร้อยละของประเด็นควำมเสี่ยงที่ไดรั้บกำรควบคุมและลดระดับควำมเสี่ยงเทยีบ

กับประเด็นควำมเสี่ยงทั้งหมดที่ก ำหนดขึ้นตอ่ปี

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.10.2.1 สง่เสริมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเพื่อสนับสนุนกำร

ด ำเนนิกำรตำมพันธกจิหลักใหบ้รรลุเปำ้หมำย

โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน รองอธกิำรบดฝ่ีำยแผนงำน

และประกันคุณภำพ

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองนโยบำยและแผน)

≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01 1.11.1.1 พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศใหเ้อื้ออ ำนวยตอ่กำรเรียนรู้และกำร

บริหำรงำน

โครงกำร Smart University (Through e-Campus) (Flag.) อธกิำรบดี ส ำนักวทิยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1.11.1.2 พัฒนำและปรับปรุงอำคำรสถำนที่ภูมทิศัน ์และกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่

ที่เปน็มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ภูมทิศันท์ี่เปน็มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Flag.) รองอธกิำรบดฝ่ีำยบริหำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองกลำง)

1.12 มหำวิทยำลัยสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน สนิทรัพย์

เพื่อใช้ในกำรปฏิบตัติำมภำรกิจ

1.12.1 ร้อยละของงบรำยได้จำกโครงกำรจัดหำรำยได้ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิจัย

ตอ่งบรำยได้จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย

ร้อยละ ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 1.12.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนกำรจัดหำรำยไดข้องหนว่ยงำนตำ่งๆ อย่ำงเปน็

ระบบ

โครงกำรจัดหำรำยไดด้ว้ยกำรบริกำรวชิำกำร รองอธกิำรบดี

ฝ่ำยทรัพย์สนิและรำยได้

ส ำนักทรัพย์สนิและรำยได้

หมายเหตุ : (Flag.) คอื โครงกำรเรือธง (Flagship Projects) ทีต่้องด ำเนนิกำรเพื่อสนองตอ่ควำมส ำเร็จในแตล่ะชว่งวิสัยทศัน์

กำรพัฒนำ

องคก์ำร

1.11 มหำวิทยำลัยมีอำคำรสถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ที่รองรับกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจได้อย่ำงครบถว้น

1.8.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหบ้คุลำกรศกึษำตอ่และเพิ่มต ำแหนง่ทำงวชิำกำร

ระดับควำมเชื่อมั่น

1.11.1 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ/บคุลำกรที่มตี่ออำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกของมหำวิทยำลัย

ระดับควำมพึงพอใจ

1.10.1 ระดับควำมเชื่อมั่นของบคุลำกรต่อระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

ของมหำวิทยำลัย

1.10 มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องตำมหลัก

ธรรมภิบำล

1.8 บคุลำกรทกุระดับมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ มีทกัษะ 

ควำมรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏบิตัิงำน

หน้าที่ 47



 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564

2.1.1 ร้อยละของผลงำนวชิำกำร วจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพมิพ ์เผยแพร่ในระดับชำติ

 หรือนำนำชำติต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย

ร้อยละ ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 โครงกำรส่งเสริมกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำ

และนักวิจัยในระดับชำติและนำนำชำติ

รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

2.1.2 ร้อยละของบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอำ้งองิ (Citation) ในระดับชำติหรือระดับ

นำนำชำติต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวจิัย

ร้อยละ ≥ 3.00 ≥ 5.00 ≥ 7.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท

ทีไ่ด้รับกำรตีพมิพห์รือเผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

ระดับคะแนน

เฉลีย่

≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 โครงกำรส่งเสริมกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงำนวิจัยของนักศึกษำและ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับชำติและนำนำชำติ

รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวทิยำลัย

2.1.4 ระดับคะแนนเฉลีย่ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่

ได้รับกำรตีพมิพห์รือเผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

ระดับคะแนน

เฉลีย่

≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00

2.2.1 จ ำนวนผลงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรคไ์ด้รับกำรน ำไปใช้ประโยชน์

 - กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ผลงำน ≥ 130 ≥ 130 ≥ 130 ≥ 130 ≥ 130

 - กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผลงำน ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40

 - กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ผลงำน ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

2.3.1 จ ำนวนผลงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรคไ์ด้มีกำรจดอนุสิทธิบัตร สิทธบิัตร

หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ

โครงกำรจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร (Flag.) รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

 - กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ผลงำน - 1 1 1 1

 - กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผลงำน - 1 1 1 1

 - กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ ผลงำน - 1 1 1 1

14 14 14 14 14 2.4.1.1 เปิดพื้นทีม่หำวิทยำลัยใหเ้ป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์และแหล่งกำรเรียนรู้ชุมชน

โครงกำรเพิ่มจ ำนวนองคค์วำมรู้ในแหล่งเรียนรู้  (Flag.) รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

2.4.1.2 ขยำยศูนย์กำรเรียนรู้ในชุมชน โครงกำรขยำยศูนย์กำรเรียนรู้สูชุ่มชน รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

2.4.2 ร้อยละของงำนบริกำรวิชำกำรทีด่ ำเนินกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำน

ภำยนอก หรือผู้น ำชุมชน เทยีบกบังำนบริกำรวชิำกำรทัง้หมด

ร้อยละ ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 2.4.2.1 ส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำร โดยเน้นกำรสร้ำงควำมเขม้แข็งของ

ชุมชน ภำยใต้ควำมร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และผู้น ำชุมชน

โครงกำรบริกำรวชิำกำรเพื่อกำรสร้ำงควำมเขม้แข็งใหก้บัชุมชน รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

2.5 มหำวิทยำลัยมงีำนวจิัยทีต่อบสนองต่อควำมต้องกำรของ

แหล่งทุน

2.5.1 เงนิสนับสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรคต์่ออำจำรย์

ประจ ำและนักวจิัย

โครงกำรจัดหำแหล่งทุนงำนวจิัย โดยอำศัยเครือข่ำย รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

 - กลุม่สำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ บำท ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000

 - กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี บำท ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000

 - กลุม่สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ บำท ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000

2.5.2 ร้อยละของผลงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้ร่วมมือกบัภำคอุตสำหกรรม 

ภำครัฐ หรือภำคบริกำรในระดับชำติและระดับนำนำชำติต่อผลงำนวจิัยและงำน

สร้ำงสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00

2.6 งำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค ์มคีุณภำพได้ตำมมำตรฐำน และ

เป็นทีย่อมรับในระดับชำติ และนำนำชำติตำมเกณฑ์คุณภำพ

2.6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ/กลไกในกำรด ำเนินงำนวิจัย หรืองำน

สร้ำงสรรคท์ีไ่ด้มำตรฐำนและเป็นทีย่อมรับ

ระดับควำมส ำเร็จ 5 5 5 5 5 2.6.1.1 พัฒนำระบบ/กลไกในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวจิัยหรืองำน

สร้ำงสรรคใ์หไ้ด้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ

โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนวจิัย รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

2.7.1 จ ำนวนวำรสำรทีไ่ด้รับกำรยอมรับในระดับชำติ วำรสำร ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5

2.7.2 จ ำนวนวำรสำรวิชำกำรทีไ่ด้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ วำรสำร - - - - 1

2.8 มหำวิทยำลัยมกีระบวนกำรบริกำรวชิำกำร ที่ได้มำตรฐำน 

และสอดรับกบัควำมต้องกำรของสังคม

2.8.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำรใหบ้ริกำรวชิำกำรแกส่ังคมตำมเกณฑ์

มำตรฐำนอุดมศึกษำทีก่ ำหนด

ระดับควำมส ำเร็จ 5 5 5 5 5 2.8.1.1 พัฒนำระบบกำรบริกำรวิชำกำรทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำร 

และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรวชิำกำร รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนวิจัย รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

โครงกำรผลิตผลงำนวจิัยด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (Flag.) รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

2.10 มหำวิทยำลัยมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกและฐำนขอ้มูลวิจัยที่

เป็นประโยชน์และเอื้อต่อกำรส่งเสริมงำนวิจัย

2.10.1 จ ำนวนผู้ใชบ้ริกำรฐำนข้อมูลวจิัยของมหำวทิยำลัย คน ≥ 1,000 ≥ 1,000 ≥ 1,000 ≥ 1,000 ≥ 1,000 2.10.1.1 จัดหำ และพัฒนำฐำนขอ้มูล ที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมงำนวจิัย โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพื่องำนวิจัย รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

หมายเหตุ : (Flag.) คอื โครงกำรเรือธง (Flagship Projects) ที่ตอ้งด ำเนินกำรเพือ่สนองตอ่ควำมส ำเร็จในแตล่ะชว่งวสิัยทัศน์

2.9.1.1 พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรใหม้ีควำมคดิริเร่ิมสร้ำงสรรค์งำนวิจัย

และนวัตกรรมอย่ำงมปีระสิทธภิำพ

2.4.1 จ ำนวนฐำนควำมรู้/องคค์วำมรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริกำรวชิำกำร

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดหำแหล่งทุนงำนวจิัย โดยอำศัย

เครือขำ่ย

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำผลงำนวจิัย หรืองำนสร้ำงสรรค์

ของอำจำรย์ประจ ำและนักวจิัยให้ได้รับกำรตีพมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดับชำติหรือนำนำชำติ

2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำผลงำนวจิัย หรืองำนสร้ำงสรรค์

ของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำใหไ้ด้รับกำรตีพิมพ์

เผยแพร่ ในระดับชำติหรือนำนำชำติ

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำผลงำนวจิัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ให้

ได้รับกำรจดอนุสิทธบิัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ

ประสิทธผิล

2.9.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่มผีลงำนวิจัย ร้อยละ

2.2 ผลงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรน ำ

ไปใชป้ระโยชน์

ฐำนควำมรู้/

องค์ควำมรู้

ประสิทธภิำพ

2.7 วำรสำรวชิำกำรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

กำรพัฒนำ

องคก์ำร

คุณภำพบริกำร 2.4 มหำวิทยำลัยเป็นศูนย์กลำงแหง่กำรเรียนรู้ และบริกำร

วชิำกำรแกส่ังคม

2.3 ผลงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ได้มกีำรจด

อนุสิทธิบัตร สิทธบิัตรหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ

2.9 บุคลำกรมีศักยภำพในกำรริเร่ิมสร้ำงสรรคก์ำรบริกำร

วชิำกำร วจิัยและนวัตกรรมอย่ำงมปีระสิทธภิำพ

2.1 ผลงำนวชิำกำร วจิัยและงำนสร้ำงสรรค ์ได้รับกำรตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชำติ หรือนำนำชำติตำมเกณฑ์มำตรฐำน

อุดมศึกษำทีก่ ำหนด

ตัวชีวั้ด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา

แผนงาน/ กลยทุธ์มติิ เป้าประสงค์

โครงกำรยกระดับคุณภำพวำรสำรวชิำกำร

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำผลงำนวจิัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ให้

ได้รับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคม ชุมชน

โครงกำรถำ่ยทอดองคค์วำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ

สถำบันวจิัยและพัฒนำ

ผู้ก ากับดูแล

รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ

รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

สถำบันวจิัยและพัฒนำ

2.7.1.1 ยกระดับวำรสำรวชิำกำรใหไ้ด้คุณภำพและมำตรฐำน

หน้าที่ 48



 ป ี2560  ป ี2561  ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ำยที่มีผลผลิตที่เปน็ประโยชน์ตอ่มหำวิทยำลัย ร้อยละ ≥ 20.00 ≥ 30.00 ≥ 40.00 ≥ 50.00 ≥ 60.00 3.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนกำรจัดกจิกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธท์ี่ดี

ใหก้ับเครือขำ่ย

โครงกำรเปดิโอกำสกำรมสีว่นร่วมของเครือขำ่ยในกำรพัฒนำ

มหำวทิยำลัย

รองอธกิำรบดฝ่ีำยกจิกำรนักศกึษำ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองพัฒนำนักศกึษำ)

3.1.2 จ ำนวนเครือข่ำยที่มสีว่นร่วมในกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย เครือข่ำย ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 3.1.2.1 สนับสนุนกำรใหเ้ครือขำ่ยมสีว่นร่วมในกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย

ตำมภำรกจิ (กำรผลติบณัฑติ กำรวจิัย บริกำรวชิำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง

ศลิปวัฒนธรรม)

โครงกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือขำ่ย รองอธกิำรบดฝ่ีำยกจิกำรนักศกึษำ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองพัฒนำนักศกึษำ)

ระดับควำมพึงพอใจ ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 โครงกำรขยำยเครือขำ่ยควำมร่วมมอืกับตำ่งประเทศ ผู้ชว่ยอธกิำรบดฝ่ีำยวเิทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(ศูนย์กำรศกึษำและ

ฝึกอบรมอำเซยีน)

โครงกำรขยำยเครือขำ่ยควำมร่วมมอืภำยในประเทศ (Flag.) รองอธกิำรบดฝ่ีำยกจิกำรนักศกึษำ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองพัฒนำนักศกึษำ)

3.2.1.2 สง่เสริมพันธมติรทำงวชิำกำรแหง่อำเซยีน (ASEAN Academic 

Alliance: AAA)

โครงกำรสง่เสริมพันธมติรทำงวชิำกำรแหง่อำเซยีน 

(ASEAN Academic Alliance: AAA) (Flag.)

ผู้ชว่ยอธกิำรบดฝ่ีำยวเิทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(ศูนย์กำรศกึษำและ

ฝึกอบรมอำเซยีน)

3.3 ควำมส ำเร็จตำมขอ้ตกลงควำมร่วมมอืของเครือขำ่ย 3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงควำมร่วมมอืที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมที่ก ำหนด ร้อยละ ≥ 20.00 ≥ 30.00 ≥ 40.00 ≥ 50.00 ≥ 60.00 3.3.1.1 สนับสนุนกำรด ำเนนิกจิกรรมตำมขอ้ตกลงควำมร่วมมอืของ

เครือขำ่ย

โครงกำรจัดกจิกรรมตำมขอ้ตกลงควำมร่วมมอืของเครือขำ่ย รองอธกิำรบดฝ่ีำยกจิกำรนักศกึษำ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองพัฒนำนักศกึษำ)

ประสิทธภิำพ 3.4 มหำวิทยำลัยมีกระบวนกำร/กลไกในกำรแสวงหำควำม

ร่วมมอืกับเครือข่ำย

3.4.1 ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำร/กลไกในกำรแสวงหำควำมร่วมมอืกับเครือข่ำย ระดับควำมส ำเร็จ 5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนำระบบและกลไกกำรแสวงหำ และบริหำรเครือขำ่ย โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรเครือขำ่ย รองอธกิำรบดฝ่ีำยกจิกำรนักศกึษำ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองพัฒนำนักศกึษำ)

กำรพัฒนำองคก์ำร 3.5 บคุลำกรสำมำรถถ่ำยทอดองคค์วำมรู้สู่เครือข่ำย 3.5.1 ร้อยละของบคุลำกรที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำ กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ศิษย์เก่ำ 

ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และนำนำชำติ

ร้อยละ ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 3.5.1.1 พัฒนำบคุลำกรใหม้คีวำมสำมำรถในกำรถำ่ยทอดองคค์วำมรู้สู่

เครือขำ่ย

โครงกำรฝึกอบรมเทคนคิกำรถำ่ยทอดองคค์วำมรู้สูเ่ครือขำ่ย อธกิำรบดี ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริหำรงำนบคุคล)

หมายเหตุ : (Flag.) คอื โครงกำรเรือธง (Flagship Projects) ทีต่้องด ำเนนิกำรเพื่อสนองตอ่ควำมส ำเร็จในแตล่ะชว่งวิสัยทศัน์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งความสมัพนัธแ์ละเชื่อมโยงเครอืขา่ย

ประสิทธผิล 3.1 เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมสัมพันธท์ี่ดี

กับมหำวิทยำลัย

คณุภำพบริกำร 3.2 มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยควำมร่วมมอืที่หลำกหลำยทั้ง

ภำยในและตำ่งประเทศ

3.2.1 ระดับควำมพึงพอใจของเครือข่ำยที่มีต่อกำรด ำเนินกจิกรรมของมหำวิทยำลัย 3.2.1.1 ขยำยเครือขำ่ยควำมร่วมมอืทัง้ภำยในและตำ่งประเทศ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย

ผู้ก ากับดูแล
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 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564

4.1.1 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโดย Webometrics Ranking โครงกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย (U-Ranking) รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

4.1.2 ร้อยละของงำนวจิัย บทควำมวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค ์สิง่ประดิษฐ์ของอำจำรย์

และนักวิจัยที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย

ร้อยละ - - ≥ 1.00 ≥ 2.00 ≥ 3.00 4.1.1.2 ส่งเสริมใหม้ีกำรแขง่ขันทำงวชิำกำรในระดับชำติและนำนำชำติ โครงกำรประกวดผลงำนวิชำกำรในเวทรีะดับชำติและนำนำชำติ  

(Flag.)

รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ สถำบันวจิัยและพัฒนำ

4.1.3 ร้อยละของวทิยำนิพนธ์ หรืองำนวชิำกำรของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับ

รำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำติ

ร้อยละ - - ≥ 1.00 ≥ 2.00 ≥ 3.00 4.1.1.3 สนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำร หรือกำรไปบรรยำย

ระดับชำติหรือนำนำชำติ

โครงกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวทิยำลัย

4.2 ควำมมชีื่อเสียงของมหำวทิยำลัย 4.2.1 ร้อยละของกำรรับรู้ภำพลักษณ์และกำรให้บริกำรของมหำวทิยำลัย ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 4.2.1.1 พัฒนำระบบกำรประชำสัมพันธแ์ละกำรบริกำรใหต้รงตำม

กลุม่เปำ้หมำยทัง้ในระดับชำติและนำนำชำติ

โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก (Flag.) รองอธกิำรบดีฝ่ำยบริหำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองกลำง)

≥ 0.30 ≥ 1.00 ≥ 1.50 ≥ 2.00 ≥ 3.00 4.3.1.1 สนับสนุนกำรแลกเปลีย่นจ ำนวนนักศึกษำชำวต่ำงชำติ โครงกำรแลกเปลีย่นนักศึกษำนำนำชำติ รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศึกษำ)

4.3.1.2 สนับสนุนกำรจัดท ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกบัสถำน

ประกอบกำรในระดับนำนำชำติ

โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัสถำนประกอบกำรในระดับนำนำชำติ ผู้ชว่ยอธกิำรบดีฝ่ำยวเิทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองกลำง)

4.3.1.3  จัดท ำควำมร่วมมือทำงวชิำกำรกบัสถำนศึกษำในระดับ

มัธยมศึกษำนำนำชำติ

โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัสถำนศึกษำ (มัธยมศึกษำ) ในระดับ

นำนำชำติ

ผู้ชว่ยอธกิำรบดีฝ่ำยวเิทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองกลำง)

4.4.1 จ ำนวนหลักสูตรใหม่ทีเ่ป็นหลักสูตรนำนำชำติ หลักสูตร - - 1 1 1 4.4.1.1 พัฒนำหลักสูตรใหมท่ีเ่ป็นหลักสูตรนำนำชำติ โครงกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศึกษำ)

4.4.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่เป็นชำวต่ำงชำติเทยีบกบัอำจำรย์ประจ ำ

และนักวิจัยทัง้หมด

ร้อยละ ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.50 ≥ 4.00 ≥ 5.00 4.4.2.1 สนับสนุนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยชำวต่ำงชำติเพื่อกำรเรียนกำร

สอนและกำรผลิตผลงำนวชิำกำรในระดับนำนำชำติ

โครงกำรจัดจำ้งอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยชำวต่ำงชำติ รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศึกษำ)

4.4.2.2 จัดตัง้ศูนย์ส่งเสริมกำรแปล เพื่อสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำน

วชิำกำรเขำ้สูร่ะดับนำนำชำติ

โครงกำรจัดตัง้ศูนย์ส่งเสริมกำรแปลภำษำ ผู้ชว่ยอธกิำรบดีฝ่ำยวเิทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองกลำง)

คน - - 1 1 1 4.5.1.1 สนับสนุนกำรสรรหำบุคลำกรสำยวิชำกำรทีม่ชีื่อเสียงระดับ

นำนำชำติ

โครงกำรสรรหำคนเกง่ คนเด่นนำนำชำติ อธกิำรบดี ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริหำรงำนบุคคล)

4.5.1.2 สร้ำงต้นแบบเพื่อพัฒนำบุคลำกรสำยวชิำกำรให้มชีื่อเสียง

ระดับนำนำชำติ

โครงกำรสร้ำงต้นแบบพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรสูน่ำนำชำติ อธกิำรบดี ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริหำรงำนบุคคล)

4.6 ระบบสนับสนุนกำรศึกษำ/กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้

มำตรฐำนสำกล

4.6.1 จ ำนวนห้องปฏบิัติกำรทีไ่ด้รับรองมำตรฐำนสำกล หอ้ง - 2 5 8 10 4.6.1.1 จัดหำสิง่สนับสนุนกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนสำกล โครงกำรพัฒนำห้องปฏบิัติกำรสูม่ำตรฐำนสำกล รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองบริกำรกำรศึกษำ)

4.7 มหำวิทยำลัยมกีำรใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่ำงๆ 

ของ Social Media ทีท่ันสมัยในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ

4.7.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอืต่ำงๆ 

ของ Social Media ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์

ระดับควำมส ำเร็จ 5 5 5 5 5 4.7.1.1 สนับสนุนใหม้กีำรใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่ำงๆ 

ของ Social Media

โครงกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงภำพลักษณ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media)

รองอธกิำรบดีฝ่ำยบริหำร ส ำนักงำนอธกิำรบดี

(กองกลำง)

หมายเหตุ : (Flag.) คอื โครงกำรเรือธง (Flagship Projects) ที่ตอ้งด ำเนินกำรเพือ่สนองตอ่ควำมส ำเร็จในแตล่ะชว่งวสิัยทัศน์

ร้อยละ

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1

15

350

1

15

250

1

15

150

4.1.1.1 สนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนตำมแนวทำงกำรจัดอันดับมหำวทิยำลัย

ใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดับนำนำชำติอันดับ 

อันดับ 

อันดับ 

1

15

550

1

15

450

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมติิ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

4.5.1 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวจิัยทีม่ีชื่อเสียงระดับนำนำชำติ

ประสิทธผิล 4.1 มหำวิทยำลัยเป็นทีรู้่จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ

ประสิทธภิำพ 4.4 ระบบบริหำรจัดกำรภำยในทีส่ำมำรถตอบสนองต่อควำมเป็น

นำนำชำติ

 - เทยีบกบัมหำวิทยำลัยรำชภัฏทัง้หมดในประเทศไทย

 - เทยีบกบัมหำวิทยำลัยทัง้หมดในประเทศไทย

 - เทยีบกบัมหำวิทยำลัยทัง้หมดในเอเชยี

กำรพัฒนำ

องคก์ำร

4.5 บุคลำกรได้รับกำรยกระดับศักยภำพสูร่ะดับนำนำชำติ

คุณภำพ

บริกำร

4.3 นักศึกษำชำวต่ำงชำติเข้ำศึกษำต่อในสำขำวชิำ 4.3.1 ร้อยละของนักศึกษำชำวต่ำงชำติเทยีบกบันักศึกษำทัง้หมด
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2574) ตามที่ได้กล่าวรายละเอียดในส่วนที่ 2 แล้วนั้น ทั้งนี้ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของ

ประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงระยะเวลาของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์ และกลไกใน

การขับเคลื่อน เพื่อเป็นแผนชีน้ าการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแผน

ระยะ 5 ปี และแต่ละปีตอ่ไป 

จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ น ากรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) 

มาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในระยะ 5 ปี

ตามที่กล่าวรายละเอียดในส่วนที่ 4 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2564) มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ

ให้ส าเร็จตามเป้าหมายในปีแรกตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุป

จ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 11 25 32 37 

2) สร้างผลงานวชิาการ ตพีมิพ ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 9 14 15 19 

3) สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครอืขา่ย 5 6 8 9 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 5 5 8 8 

รวมทั้งสิ้น 30 50 63 73 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์และภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น 1,813,719,200.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 

857,977,800.00 บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 955,741,400.00 บาท โดยปรับ

ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ของส านัก

งบประมาณ จ านวน 2 แนวทาง คือ 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 

705,177,430.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 441,508,700.00 บาท เงินนอก

งบประมาณ(เงินรายได้ ) จ านวน 263,668,730.00 บาท และ 2) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 1,108,541,770.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ
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แผ่นดิน จ านวน 416,469,100.00 บาท เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) จ านวน 692,072,670.00 บาท 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินนอก

งบประมาณ  

(เงินรายได)้ 

รวมงบประมาณ

ทั้งสิน้ 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 309,607,100.00 614,232,190.00 923,839,290.00 

2) สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสทิธิทางปัญญา 102,212,000.00 30,513,300.00 132,725,300.00 

3) สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 4,650,000.00 25,102,990.00 29,752,990.00 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ - 22,224,190.00 22,224,190.00 

รวมทั้งส้ิน 416,469,100.00 692,072,670.00 1,108,541,770.00 

 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ านวนทั้งสิน้ 8 โครงการ จ าแนกแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมอือาชีพ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้ 

2.1 โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

2.2 โครงการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

2.3 โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น 

2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 

2. โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน (ASEAN Academic Alliance : AAA) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

2. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
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ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2560

1.1.1 คะแนนเฉลีย่การประกนัคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉลีย่ ≥4.20 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รด้วยระบบคุณภาพ โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาด้วย AUN-QA 1,043,000.00              รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา                44,161,220.00 รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ ์QS ร้อยละ ≥ 20.00 1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวทิยาลัยให้เป็น

ทีย่อมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS World University Ranking                   895,500.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัย

และพัฒนา

สถาบันวจิัยและพัฒนา

1.1.3 จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติในประเด็นที่เกีย่วข้องกบัอัตลักษณ์

รางวัล ≥ 50 1.1.3.1 สนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เขา้ประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของนักศึกษาเขา้ประกวด                   706,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.2.1.1 ส่งเสริมและเปดิโอกาสใหผู้้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วม

ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

โครงการสวนสุนันทาวิชาการ                2,523,280.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.2.1.2 สนับสนุนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานใหส้าธารณชนได้รับทราบ

โครงการจัดท า Good University Report (GUR)                 1,213,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate 

Social Responsibility) โดยผนึกก าลังร่วมกบัศิษย์เกา่ และภาคส่วนอืน่ๆ

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)                   988,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

กจิกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 241,419,620.00           รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

กจิกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 134,789,820.00           รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

กจิกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104,015,130.00            รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.3.1.2 ปฏรูิประบบบริหารจัดการศึกษาให้มธีรรมาภิบาล และสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัย

ในก ากบัทีม่คีุณภาพ

กจิกรรมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 14,049,100.00             อธกิารบดี โรงเรียนสาธติ

1.3.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าและการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ ≥ 85.00 1.3.2.1 สนับสนุนการศึกษาวจิัยเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง และความต้องการของ

ตลาดแรงงานในแต่ละสาขาอย่างต่อเนือ่ง

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวโน้มตลาดแรงงานของสาขา                   330,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.3.3 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานตรงสาขาวชิา ร้อยละ ≥ 75.00 1.3.3.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหวา่งนักศึกษาและผู้ใชบ้ัณฑติ โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใชบ้ัณฑติหรือสถานประกอบการ                   480,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.4.1 ระดับความเชื่อมัน่และไวว้างใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เกา่ต่อการด าเนินการ

ตามภารกจิของมหาวทิยาลัย

ระดับความเชื่อมัน่ ≥ 4.10 1.4.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการทีต่อบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ

โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น และค าชมเชย               18,340,450.00 รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ ระดับคะแนน ≥ 4.25 1.4.2.1 ยกย่องต้นแบบบัณฑติและศิษย์เกา่ด้านคุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

โครงการ "รางวัลสวนสุนันทา" ส าหรับนักศึกษา และศิษย์เกา่ที่เป็นแบบอย่างทีด่ี                   430,400.00 รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.5.1.1 บูรณาการกจิกรรมนอกหลักสูตรให้สอดคล้องกบัพันธกจิของมหาวทิยาลัย โครงการจัดกจิกรรมนอกหลักสูตร                 1,796,300.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.5.1.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ทีม่กีารบูรณาการกบัการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ                 1,480,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และเจ้าของสถานประกอบการ

                  680,500.00 รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

โครงการสร้างและบม่เพาะนักศึกษาให ้“ออกตัว” (Start-up) เป็นเจา้ของกจิการ 

(Entrepreneur) ด้วยทักษะคนและสังคม (Soft Skills) ทีผ่สานกบัทักษะวิชาชพี 

(Hard Skills)

                  655,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

คะแนนเฉลีย่ ≥ 4.25 1.5.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาและมีคุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา              88,847,330.00 รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.5.2.2 สร้างเครือข่ายสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกจิศึกษา และผู้ใชบ้ัณฑติ โครงการความร่วมมอืฝึกประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิศึกษา และผู้ใชบ้ัณฑติ                    713,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ≥ 80.00 1.5.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์ประจ าปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตท์ี่เอื้อตอ่การ

จัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดท าเว็บไซตเ์พือ่การจัดการเรียนการสอน 525,000.00              รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.6.1 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดทีผ่่านตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. 

โดยได้คะแนนไมต่่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ ≥ 60.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรโดยใชก้ระบวนการพิชญพจิารณ์

 (Peer review) จากเครือขา่ยทัง้ในระดับชาติ และนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ (A)                4,460,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.6.2 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ตี่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลีย่ ≥ 4.01 1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่

การปฏบิัติโดยใช้วธิ ีLink, Share, Learn

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อน าไปสูก่ารปฏบิัติ                    415,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศึกษา)

ประสิทธภิาพ 1.5.1 ร้อยละของกจิกรรมนอกหลักสูตรทีบู่รณาการกบัพันธกจิการเรียนการสอน 

การวจิัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ

1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.3.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมปีระสิทธภิาพ

1.2.1 ระดับความเชื่อมัน่และไวว้างใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตามภารกจิของ

มหาวิทยาลัย

ระดับความเชื่อมัน่ ≥ 4.01

≥ 4.30ระดับคะแนน1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

แผนงาน/ กลยทุธ์

ประสิทธผิล

ตัวชีวั้ด  งบประมาณ (บาท)เป้าประสงค์

แผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.5.2 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนา

ใหก้บันักศึกษา

1.3 บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย เป็นที่

ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม

1.4 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมคีวามพึงพอใจต่อระบบ

บริหารจัดการของมหาวทิยาลัยและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

คุณภาพ

บริการ

1.2 สังคมเชื่อมัน่และไวว้างใจในการด าเนินการตามพันธกจิของ

มหาวิทยาลัย

1.5 มหาวิทยาลัยมกีารบูรณาการการจัดการเรียนสอนทีส่่งเสริม

และสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ์

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

1.5.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุง่ใหบ้ัณฑติเป็นเจา้ของสถานประกอบการ หรือ

เจา้ของธุรกจิ

≥ 30.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมติิ โครงการ

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะทีม่คีวามย่ังยืน และได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ก ากับดูแลหน่วยนับ

หน้าที่ 53



ค่าเป้าหมาย 

 ปี 2560
แผนงาน/ กลยทุธ์ตัวชีวั้ด  งบประมาณ (บาท)เป้าประสงค์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมติิ โครงการ ผู้ก ากับดูแลหน่วยนับ

1.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีไ่ด้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน

สาขาวิชาของตนเอง

ร้อยละ ≥ 80.00 1.7.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการใหส้อดคล้องกบัความจ าเป็นและความ

ต้องการในแต่ละสาขา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ                7,730,000.00 อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ≥ 25.00 1.7.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ (A)                2,095,000.00 อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.7.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ ≥ 30.00 โครงการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น (A)              38,650,200.00 อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.7.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีไ่ด้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ

ประจ าสายงาน

ร้อยละ ≥ 80.00 1.7.4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหส้ามารถปฏบิัติงานได้อย่างมือ

อาชพี

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้น (A)

               8,343,500.00 อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.7.5 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥ 80.00 1.7.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏบิัติตามจรรยาบรรณและระเบยีบขอ้บังคับในการ

ปฏบิัติงาน

โครงการส่งเสริมการปฏบิัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพ                   708,000.00 อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.7.6 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย ร้อยละ ≥ 60.00 1.7.6.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้บับุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร (A)                3,939,900.00 ผู้ชว่ยอธกิารบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ์ ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

1.8 บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการท างานทีด่ีและอยู่ใน

สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการท างาน

1.8.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสูอ่งค์กรสุขภาวะ ร้อยละเฉลี่ย ≥ 60.00 1.8.1.1 เสริมสร้างให้มหาวทิยาลัยเป็นองค์กรสุขภาวะ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่ดีของบุคลากรมหาวิทยาลัย                 2,374,000.00 อธกิารบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

≥ 4.51 1.9.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากบัองค์กรทีด่ีตามหลักธรรมาภิบาล โครงการก ากบัองค์การที่ดี              98,285,840.00 รองอธกิารบดี

ฝ่ายกจิการสภามหาวทิยาลัย

ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

1.9.1.2 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยใหม้ีความยืดหยุ่น

และคล่องตัว

โครงการปฏิรูปกฎหมาย                   100,000.00 รองอธกิารบดี

ฝ่ายกจิการสภามหาวทิยาลัย

ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.9.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงทีไ่ด้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยง

เทียบกบัประเด็นความเสี่ยงทัง้หมดทีก่ าหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ 100.00 1.9.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเสีย่งและการควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตาม

พันธกจิหลักใหบ้รรลุเปา้หมาย

โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                   995,400.00 รองอธกิารบดีฝ่ายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

≥ 4.01 1.10.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน
 โครงการ Smart University (Through e-Campus)              30,309,840.00 อธกิารบดี ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.10.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ภูมทิัศน์ และการบริหารจัดการพื้นทีท่ีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดล้อม

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมทิัศน์ ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม               52,916,480.00 รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

1.11 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพื่อใชใ้นการปฏบิัติตามภารกจิ

1.11.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวจิัย

ต่องบรายได้จากการจัดการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥ 20.00 1.11.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวชิาการและการวจิัย  - รองอธกิารบดีฝ่ายทรัพย์สิน 

และรายได้

ส านักทรัพย์สินและรายได้

หมายเหตุ : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

1.10.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานทีแ่ละสิง่อ านวย

ความสะดวกของมหาวทิยาลัย

ระดับความพงึพอใจ

1.9.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลของ

มหาวิทยาลัย

การพัฒนา

องคก์าร

1.10 มหาวิทยาลัยมอีาคารสถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวก

ทีร่องรับการด าเนินการตามพันธกจิได้อย่างครบถว้น

1.9 มหาวิทยาลัยมกีารบริหารงานที่สอดคล้องตามหลัก

ธรรมาภบิาล

1.7 บุคลากรทุกระดับมคีวามกา้วหน้าในสายอาชพี มีทักษะ 

ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ระดับความเชื่อมัน่

หน้าที่ 54



ค่าเปา้หมาย 

 ป ี2560

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรค ์ทีต่ีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ ≥ 30.00        10,078,200.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.1.2 ร้อยละของบทความวจิัยที่ได้รับการอา้งอิง (Citation) 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ ≥ 3.00

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ระดับคะแนนเฉลี่ย ≥ 3.00            434,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ บัณฑติวทิยาลัย

2.1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ระดับคะแนนเฉลี่ย ≥ 3.00

2.2.1 จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ด้รับการน าไปใชป้ระโยชน์            309,400.00

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงาน ≥ 130

 - กลุม่สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน ≥ 40

 - กลุม่สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน ≥ 15

2.3.1.1 เปิดพื้นทีม่หาวิทยาลัยใหเ้ป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน

โครงการเพิม่จ านวนองคค์วามรู้ในแหล่งเรียนรู้ (A)            669,450.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.3.1.2 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน            255,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.3.2.1 ส่งเสริมการใหบ้ริการวชิาการ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน ภายใต้ร่วมมือกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และผู้น าชุมชน

โครงการบริการวชิาการเพือ่การสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน                5,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชงิวิชาการ 23,908,500.00     รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

กิจกรรมการเพิม่ความแข็งแกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา

        2,500,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์

2.3.2.3 เร่งรัดพัฒนาศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ และน าพาภูมิปัญญาไทยสู่สากล

กิจกรรมส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4,322,950.00       อธกิารบดี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

2.4.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัย

เครือขา่ย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครือขา่ย          1,325,300.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

 - กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท ≥ 25,000 การวจิัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ด้านการวิจัยพื้นฐาน         9,920,600.00

 - กลุม่สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท ≥ 60,000 การวจิัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ด้านการวิจัยประยุกต์ 55,115,200.00      

 - กลุม่สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท ≥ 50,000 การวจิัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา 9,183,700.00       

2.4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ด้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ ≥ 3.00

2.5 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้

ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาติตามเกณฑค์ุณภาพ

2.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนิน

งานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ระดับความส าเร็จ 5 2.5.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์หไ้ด้มาตรฐานเป็นทีย่อมรับ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย        10,888,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.6 วารสารวชิาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.6.1 จ านวนวารสารทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร ≥ 5 2.6.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ          2,710,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการทีไ่ด้

มาตรฐาน และสอดรับกับความต้องการของสังคม

2.7.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการใหบ้ริการวชิาการ

แก่สังคมตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาทีก่ าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการทีส่อดคล้องกับความต้องการ และ

เป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ            100,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัย            800,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

โครงการผลิตผลงานวิจัยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  - รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.9 มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกและ

ฐานข้อมูลวจิัยทีเ่ป็นประโยชน์และเอื้อต่อการส่งเสริม

งานวจิัย

2.9.1 จ านวนผู้ใชบ้ริการฐานข้อมูลวจิัยของมหาวทิยาลัย คน ≥ 1,000 2.9.1.1 จัดหา และพัฒนาฐานข้อมูล ทีเ่อื้อต่อการส่งเสริมงานวิจัย โครงการพัฒนาฐานขอ้มูลเพื่องานวจิัย            200,000.00 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

หมายเหตุ : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา

 งบประมาณ (บาท)ตัวชี้วัด หน่วยนับ โครงการ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวจิัยเพือ่การพัฒนา2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรคใ์ห้

ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชน

ผู้ก ากับดูแล

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าใหไ้ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)

2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาให้ได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร ่และสิทธทิางปญัญา

แผนงาน/ กลยุทธ์

2.8 บุคลากรมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์การ

บริการวชิาการ วจิัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธภิาพ

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาทีก่ าหนด

2.8.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม้ีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

งานวจิัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธภิาพ

ประสทิธิภาพ

การพัฒนา

องค์การ

คุณภาพบริการ 2.3.1 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ทีเ่พิม่ขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวชิาการ

สถาบันวจิัยและพัฒนา

มิติ เปา้ประสงค์

ร้อยละ

2.2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ด้รับการน า

ไปใชป้ระโยชน์

ประสทิธิผล

2.8.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทีม่ีผลงานวจิัย 

2.4 มหาวิทยาลัยมีงานวจิัยทีต่อบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน

≥ 80.00

สถาบันวจิัยและพัฒนารองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา

≥ 10.00

2.3.2.2 เร่งรัดบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพทีส่นองตอบความต้องการ

และสร้างความพึงพอใจแก่ชุมชน และสังคม

2.4.1.2 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สร้างองคค์วามรู้ และนวัตกรรม 

สูก่ารพัฒนาทอ้งถิ่นและสังคมใหเ้ข้มแข็งและย่ังยืน

2.3.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการทีด่ าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทยีบกับงานบริการวิชาการทัง้หมด

2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และ

บริการวชิาการแก่สังคม

ร้อยละ

≥ 14ฐานความรู้/

องค์ความรู้
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3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผีลผลติที่เปน็ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย ร้อยละ ≥ 20.00 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ใหก้ับเครือขา่ย

โครงการเปดิโอกาสการมสี่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย

       12,905,820.00 รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศกึษา)

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มสีว่นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย เครือข่าย ≥ 5 3.1.2.1 สนับสนุนการใหเ้ครือข่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนามหาวทิยาลัย

ตามภารกจิ (การผลติบณัฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือขา่ย            916,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศกึษา)

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอืกับตา่งประเทศ 4,591,770.00       ผู้ช่วยอธิการบดฝ่ีายวเิทศสัมพันธ์ ส านักงานอธกิารบดี

(ศูนย์การศกึษาและ

ฝึกอบรมอาเซยีน)

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอืภายในประเทศ (A)          1,067,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศกึษา)

3.2.1.2 ส่งเสริมพันธมติรทางวชิาการแหง่อาเซยีน (ASEAN Academic 

Alliance: AAA)

โครงการส่งเสริมพันธมติรทางวิชาการแหง่อาเซยีน 

(ASEAN Academic Alliance: AAA) (A)

         1,810,400.00 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ์ ส านักงานอธกิารบดี

(ศูนย์การศกึษาและ

ฝึกอบรมอาเซยีน)

3.2.1.3 ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนใหม้ี

ความยืดหยุ่น มคีวามเปน็อิสระ และสู่ความเปน็นานาชาติ

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาในภมูภิาค 4,650,000.00       อธิการบดี ส านักงานอธกิารบดี

(ศูนย์ฝึกฯ อาเซยีน)

3.3 ความส าเร็จตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของ

เครือข่าย

3.3.1 ร้อยละของขอ้ตกลงความร่วมมอืที่ด าเนินการส าเร็จตามที่

ก าหนด

ร้อยละ ≥ 20.00 3.3.1.1 สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของ

เครือข่าย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ย          1,418,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศกึษา)

ประสิทธิภาพ 3.4 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกับเครือข่าย

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ

ร่วมมอืกับเครือขา่ย

ระดับความส าเร็จ 5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหารเครือข่าย โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือขา่ย          1,435,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศกึษา)

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 บคุลากรสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่เครือข่าย 3.5.1 ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา การถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่ศษิย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ

ร้อยละ ≥ 10.00 3.5.1.1 พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามสามารถในการถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่

เครือข่าย

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่เครือขา่ย           959,000.00 อธิการบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบคุคล)

หมายเหตุ : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งความสัมพันธ์และเชือ่มโยงเครอืข่าย

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวทิยาลัย

คุณภาพบริการ 3.2.1.1 ขยายเครือขา่ยความร่วมมอืทั้งภายในและต่างประเทศ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ ผู้ก ากับดแูล

3.2 มหาวทิยาลัยมเีครือข่ายความร่วมมอืที่

หลากหลายทัง้ภายในและต่างประเทศ

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือขา่ยที่มตี่อการด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)

ระดับความพึงพอใจ ≥ 3.51
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4.1 มหาวทิยาลัยเปน็ที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผน

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 100.00 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ใหเ้ปน็ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)          2,672,990.00 รองอธิการบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

4.2 ความมชีื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้ริการของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥ 80.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการใหต้รงตาม

กลุ่มเปา้หมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก (A)         11,395,300.00 รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

≥ 0.30 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนจ านวนนักศกึษาตา่งชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ 1,595,000.00        รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

4.3.1.2 สนับสนุนจัดท าความร่วมมอืทางวิชาการกับสถานประกอบการใน

ระดับนานาชาติ

โครงการสร้างความร่วมมอืกับสถานประกอบการในระดับนานาชาติ            1,172,000.00 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

4.3.1.3  จัดท าความร่วมมอืทางวชิาการกับสถานศึกษาในระดับ

มธัยมศกึษานานาชาติ

โครงการสร้างความร่วมมอืกับสถานศกึษา (มธัยมศกึษา) ในระดับ

นานาชาติ

            890,000.00 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถ

ตอบสนองต่อความเปน็นานาชาติ

4.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่เปน็ชาวตา่งชาติ

เทยีบกับอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทั้งหมด

ร้อยละ ≥ 3.00 4.4.2.1 สนับสนุนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยชาวตา่งชาติเพื่อการเรียนการ

สอนและการผลติผลงานวชิาการในระดับนานาชาติ

โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจ าและนักวจิัยชาวต่างชาติ          3,097,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

4.4.2.2 จัดตั้งศูนย์สง่เสริมการแปล เพื่อสนับสนุนการจัดท าผลงานวิชาการ

เข้าสู่ระดับนานาชาติ

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการแปลภาษา 80,000.00            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

การพัฒนา

องคก์าร

4.5 มหาวทิยาลัยมกีารใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมอื

ต่างๆ ของ Social Media ที่ทนัสมยัในการสร้าง

ภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ 

ของ Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์

ระดับความส าเร็จ 5 4.5.1.1 สนับสนุนใหม้กีารใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืต่างๆ ของ Social 

Media

โครงการประชาสัมพันธส์ร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media)

          1,321,900.00 รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

หมายเหตุ : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

ประสิทธิผล

ร้อยละ

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

บริการ

4.3 นักศึกษาชาวตา่งชาติเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชา 4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาตเิทยีบกับนักศึกษาทัง้หมด

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ ผู้ก ากับดแูล

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ  งบประมาณ (บาท)
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัต ิและการติดตามประเมนิผล 
 

ปัจจัยส ำคัญของกำรวำงแผนที่ดีจ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ดีด้วย และต้อง

ได้รับควำมรว่มมอืจำกทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำในกำรร่วมคิด ร่วมท ำ และ

ร่วมรับผดิชอบ ในส่วนของกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ได้มีกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

กำรรว่มประชุมระดมควำมคิดเห็น และพิจำรณำก ำหนดทิศทำงกำรท ำงำนขององค์กรตำมที่กล่ำวแล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์ และวิสัยทัศน์ ที่ก ำหนดไว้จึงต้องมีกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำร

ปฏิบัติ และกำรตดิตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 

 

6.1 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญมำกที่จะผลักดันกำรท ำงำนของ

กลไกทั้งหมดให้สำมำรถบรรลุผลลัพธ์ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมรู้สึกเป็น

เจ้ำของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอำศัยกระบวนกำรและกลไกกำรผนึกก ำลังในหลำยมิติในกำร

ประสำนแผนงำน แผนเงิน และแผนคน ในกำรขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมำยสูงสุดขององค์กรคือวสิัยทัศนท์ี่ตั้งไว้ ควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ให้

ประสบผลส ำเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส ำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

และสื่อสำรทิศทำงองค์กรใหแ้ก่บุคลำกรทุกระดับได้มคีวำมเข้ำใจ 

2. ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ออกมำเป็นแผนปฏิบัติกำร โดยน ำกลยุทธ์และแนวทำงกำร

ด ำเนนิงำนมำแปลงเป็นแผนงำน/ โครงกำรที่ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ไปสู่คณะ/ สำขำวิชำ/ และระดับบุคคลในกำรขับเคลื่อนแผน

ยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในกำรจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นกำรท ำงำนเพื่อ

มุง่ผลสัมฤทธิ์ 

4. กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนแผนงำน/ โครงกำร

ของแต่ละหน่วยงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำ เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ำยทอดควำมรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. กำรจัดระบบกำรตดิตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกระดับ 

การน าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติ 

มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยน ำกรอบแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มำ

เป็นแผนชี้น ำในกำรจัดท ำดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรแปลงยุทธศำสตร์กำร
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พัฒนำไปสู่กำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรพัฒนำระบบข้อมูลและ

กำรตดิตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ ได้อย่ำงเป็น

รูปธรรม มหำวิทยำลัยฯ จึงได้วำงแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 พร้อมก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อแปลงแผนไปสู่กำร

ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกให้มีควำมพร้อมและ

มีสว่นร่วมในกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มแีนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

1.1 สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยกำรจัดเวทีสร้ำง

ควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ให้กับบุคลำกร ให้ทรำบถึงบทบำทควำม

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) 

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับ

แนวทำงของแผนงำนและโครงกำรในแต่ละยุทธศำสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560- 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัย รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยงและประเมินผลงำนของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน เพื่อสร้ำงพันธสัญญำเชิงยุทธศำสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเช่ือมโยงผลงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สู่กำรประเมินผลงำน 

1.5 ส่งเสริมมำตรกำรในกำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงบรรยำกำศยุทธศำสตร์อย่ำง

ต่อเนื่องผ่ำนสื่อภำยในมหำวิทยำลัยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้ำ และขับเคลื่อนงำนตำม

แผนยุทธศำสตร ์และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

2. พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณำกำร 

เพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรประสำนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

2.1 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรในลักษณะกำรบูรณำกำรและประสำนงำน

ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อำทิเช่น 

(1) แผนพัฒนำสำขำสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศกึษำ 

(3) แผนกำรด ำเนินงำนแสวงหำเครือขำ่ย 

(4) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร 
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(6) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

(8) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดหำรำยได้ 

(9) แผนปฏิบัติกำรด้ำนปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(10) แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

(11) แผนพัฒนำบุคลำกร 

(12) แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

(13) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

(14) แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

(15) แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

(16) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง 

(17) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

2.2 ก ำหนดขั้นตอนของกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

กำรสรำ้งกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน 

2.3 ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้จำกกำรด ำเนินแผนงำนโครงกำรว่ำสำมำรถตอบสนองต่อ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมทั้งสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

 

6.2 การติดตามและประเมนิผล 

เมื่อมีกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ฯ แล้ว 

มหำวิทยำลัยจะต้องวำงระบบที่จะวัดควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำประสงค์ในระดับต่ำงๆ จ ำเป็นต้องมี

กำรตดิตำมและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อัน

จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขต่อไป กำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิผล 

จะต้องอำศัยดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จในหลำยมิติ และหลำยระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำร

แนวใหม่ ดังนี้ 

1. กำรตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนเชิงยุทธศำสตร์ของ

องค์กรให้มปีระสิทธิภำพต่อไป 

2. กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดยให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน และจัดท ำรำยงำนผลรำยไตรมำสเพื่อแสดงถึงควำม 
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ก้ำวหน้ำ และปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรทุกระดับทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำร

ด ำเนนิกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนผลงำนประจ ำปีเผยแพรสู่่สำธำรณะ 

3. กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณ เพื่อเรง่รัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

4. กำรติดตำมผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดไว้แล้ว โดยมีกำรก ำหนด

ระยะเวลำกำรตดิตำมประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงกำรประเมินผลงำนรำยบุคคลกับผลงำนในระดับคณะ/วิทยำลัย/

ส ำนัก/กอง เพื่อเชื่อมโยงกับผลงำนในระดับมหำวิทยำลัย เพื่อแสดงถึงผลส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดแผน

ยุทธศำสตรส์ู่ระดับหนว่ยงำนและระดับบุคคล 
 

มหำวิทยำลัยก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์ใน 

แตล่ะช่วง (4 ปีครึ่ง) ดังภำพที่ 38 

 

ภำพที ่38 ตัวแบบกำรติดตำมและประเมนิผลควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
ที่ ๓๒.๑/ ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐  

......................................................................... 
ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๗๔) โดยได้น ำเสนอยุทธศำสตร์ และกลไกในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำในระยะ ๑๕ ปี 
รวมทั้งเป็นแผนชี้น ำในกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี และแปลงไปสู่กำรปฏิบัติในแต่ละปีต่อไป  

จำกเหตุผลดังกล่ำว เพ่ือให้กำรน ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) ไปสู่
กำรปฏิบัติตำมทิศทำงที่ก ำหนดไว้ ๓ ช่วงๆ ละ ๕ ปี ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. อธิกำรบดี      ประธำนกรรมกำร 
 ๒. รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร    กรรมกำร 
 ๔. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร    กรรมกำร 
 ๕. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ   กรรมกำร 
 ๖. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร 
 ๗. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย  กรรมกำร 
 ๘. รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพย์สินและรำยได้   กรรมกำร 

 ๙. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร     กรรมกำร 
 ๑๐. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและวิทยำเขต   กรรมกำร 
 ๑๑. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ    กรรมกำร 
 ๑๒. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์    กรรมกำร 
 ๑๓. คณบดีคณะครุศำสตร์     กรรมกำร 
 ๑๔. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   กรรมกำร 
 ๑๕. คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร     กรรมกำร 
 ๑๖. คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์     กรรมกำร 
 ๑๗. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำกรรม    กรรมกำร 
 ๑๘. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กรรมกำร 
 ๑๙. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย     กรรมกำร 
 ๒๐. คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร   กรรมกำร 
 ๒๑. คณบดีวิทยำลัยโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน   กรรมกำร 
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 ๒๒. คณบดีวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ    กรรมกำร 
 ๒๓. คณบดีวิทยำลัยกำรภำพยนตร์ ศิลปะกำรแสดงและสื่อใหม่ กรรมกำร 
 ๒๔. คณบดีวิทยำลัยสหเวชศำสตร์     กรรมกำร 
 ๒๕. คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ     กรรมกำร 
 ๒๖. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต     กรรมกำร 
 ๒๗. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 
 ๒๘. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กรรมกำร 
 ๒๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี    กรรมกำร 
 ๓๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรรมกำร 
 ๓๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมกำร 
 ๓๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไป และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ กรรมกำร 
        อิเล็กทรอนิกส์    
 ๓๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทรัพย์สินและรำยได้    กรรมกำร 
 ๓๔. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
  ๓๕. ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓๖. หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในเรื่องต่ำงๆ กับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๒. ก ำกับ และติดตำมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓. พิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. รองคณบดี/รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่รับผิดชอบ  กรรมกำร 
     งำนด้ำนแผนและงบประมำณ    
 ๓. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร 
 ๔ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
 ๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมกำร 
 ๖. ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง     กรรมกำร 
 ๗. ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ   กรรมกำร 
 ๘. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     กรรมกำร 
 ๙. ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
 ๑๐. ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ   กรรมกำร 
 ๑๑. ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
 ๑๒. หัวหน้ำฝ่ำยประกันคุณภำพและกำรจัดกำรควำมรู้ กรรมกำร  
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 ๑๓. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำระบบและประเมินผลปฏิบัติรำชกำร กรรมกำร 
 ๑๔. หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมและสำรสนเทศ   กรรมกำร 
 ๑๕. หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๖. บุคลำกรงำนแผนและงบประมำณ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่
 ๑. วิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) เพ่ือก ำหนด

แผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒. น ำเสนอแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร หรือผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 
 ๓. อ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 
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ภาคผนวก 2 

ประมวลภาพกจิกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี 

(พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31  
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี 

(พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี

 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31  
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

 

ผู้เขียน/เรยีบเรยีง/รูปเล่ม 

นายสนธยา เจริญศริิ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

นางสาวปรางทิพย์ เกตุกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวนภาพร  ยิ่งหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวจรีวรรณ พิสุทธิพันธุ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวอังศุมาลิน นพพรพิกุลสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวนันท์นภัส รุ่งอรุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

ปีที่พิมพ์ 

ตุลาคม 2559 

จ านวน 150 เล่ม 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองศาสตราจารย์ธีระดา  ภญิโญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.วิเชยีร ศรพีระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรสีวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รองศาสตราจารย์พิษณุ  พูนเพชรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆข า รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรวีิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 

อาจารย์อภิชาต  ก าภูมิประเสริฐ ผูช่้วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์วินัย หมั่นคตธิรรม ผูช่้วยอธิการบดีฝา่ยบริหารและวิทยาเขต 

อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ ผูช่้วยอธิการบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ 
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