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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ

ระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีด

ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ดี

พึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศมี

ความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาให้

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่

เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้เป็น

กรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าแผน

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 

- 2574) ที่จะมุ่งใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยที่คล่องตัวที่เป็นนานาชาติ หรือ

เป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” โดยแผนดังกล่าวจะเป็น

แผนชี้น าการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่

การปฏิบัติในแต่ละปีตอ่ไป 
มหาวิทยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ให้รองรับกับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ดังกล่าวมีวิสัยทัศน์ 

ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)” โดยความส าเร็จ 

ตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวน

สุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนด

จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและแปลงไปสู่ในการปฏิบัติในแต่ละปี

โดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

งบประมาณ พ.ศ.2561 จะเป็นทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ได้น าไปสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี  

(พ.ศ.2560 - 2574) ไปสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาเริ่มปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) 

ตามที่วางไว้ แต่ด้วยสถานการณ์ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกที่เกิดขึ้น จึงท าให้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการทบทวน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขจัดจุดอ่อนและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อให้

มหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางยุทธศาสตรท์ี่สามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้ มีรายละเอียด 

ของการวเิคราะหด์ังนี ้

1) A: Assessment ขั้นตอนการเตรยีมจัดท าแผน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแบบส ารวจข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  

และภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  

ได้แสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2560 มีผู้บริหาร จ านวน 100 คนที่ส่งแบบส ารวจ 

จากจ านวนผู้บริหารทั้งหมด 102 คน 

 2) B: Baseline ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับหนว่ยงาน เมื่อวันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2560 มีผู้บริหารที่ประเมินสถานภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 97 คน จากจ านวนผู้บริหารทั้งหมด 102 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไป

ถึงคะแนน 1 จ านวน 10 ประเด็นโดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มีความส าคัญ 10 ล าดับแรกในแต่ละด้านที่

ผูบ้ริหารได้ประเมิน ดังนี้ 
  

 2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 15 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังน้ี 

1) มีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน (311 คะแนน) 

2) มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา (244 คะแนน) 

3) ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง (222 คะแนน) 

4) มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม  

(217 คะแนน) 
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5) มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี (188 คะแนน)  

6) อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น (155 คะแนน) 

7) มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี (142 คะแนน) 

8) มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนและ

ตลาดแรงงาน (106 คะแนน) 

9) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี (62 คะแนน) 

10) มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน 

และตา่งประเทศ (51 คะแนน) 
 

 2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 11 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ

ของประเด็น 10 ล าดับ มีดังน้ี 

1) กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 

ทักษะด้านการคิดวเิคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (188 คะแนน)  

2) บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (167 คะแนน)  

3) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (154 คะแนน) 

4) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย (151 คะแนน) 

5) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพรม่ีน้อย (136 คะแนน) 

6) คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เกษียณ  

อายุไป (126 คะแนน) 

7) การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด (100 คะแนน) 

8) ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อศิษย์เก่าน้อย  

(67 คะแนน) 

9) มหาวิทยาลัยฯ มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ท าให้การพัฒนางานบางอย่างชะลอตัว

และการมสี่วนรว่มจากภายนอกมีนอ้ย (52 คะแนน) 

10) มหาวิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์ (36 คะแนน) 
 

 2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ทั้งหมด 21 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญ

ของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย (117 คะแนน) 

2) การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยและบริการ

วิชาการได้มากขึ้น (107 คะแนน) 
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3) มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมา

เรียนอย่างสะดวก (96 คะแนน) 

4) นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศกึษามากขึ้น (72 คะแนน)  

5) เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน (72 คะแนน) 

6) รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (64 คะแนน) 

7) สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ า

กว่า (53 คะแนน) 

8) ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศึกษามากขึ้น (50 คะแนน) 

9) ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน  

(48 คะแนน) 

10) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ 

จากมหาวทิยาลัย (45 คะแนน) 
 

 2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 19 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังน้ี 

1) สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแขง่ขันกันมากขึ้น (327 คะแนน) 

2) งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า (155 คะแนน) 

3) กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย (150 คะแนน) 

4) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง  

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น (149 คะแนน) 

5) ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏขาดความน่าเชื่อถือลดความไว้ 

วางใจได้ (116 คะแนน) 

6) สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้

ผูเ้รียน (80 คะแนน) 

7) นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า (79 คะแนน) 

8) ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น 

จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน (68 คะแนน) 

9) ระบบการรับเข้าของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการจะมีผลกระทบ 

กับจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา (60 คะแนน) 

ง



10) รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(57 คะแนน) 

หมายเหตุ : รายละเอียดของประเด็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะด้านสามารถดูได้ที่หน้า 16 – 

23 
 

ผลวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 ผลวิเคราะห์ต าแหนง่ยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน 
 

จากต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันที่อยู่ต าแหน่ง “ป้องกัน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ต้องปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม เพื่อให้อยู่ 

ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” หรือ “เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน SO:WT ไม่น้อยกว่า 3:1 

คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาให้ค่าคะแนนในการลดจุดอ่อน (W) หรือขจัดภัยคุกคาม (T) เพื่อปรับ

ต าแหน่งยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ซึ่งค่าคะแนนมดีังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง เร่งด าเนินการดว่นที่สุด 

คะแนน 4 หมายถึง เร่งด าเนินการดว่น 

คะแนน 3 หมายถึง เร่งด าเนินการ 

คะแนน 2 หมายถึง ด าเนนิการ 

คะแนน 1 หมายถึง รอด าเนินการได้ 
 

 ทั้งนี้ ประเด็นจุดอ่อน (W) จ านวน 10 ประเด็น และประเด็นภัยคุกคาม (T) จ านวน 10 ประเด็น 

ได้เรยีงล าดับความส าคัญจากการประเมินของผู้บริหารแลว้ ดังนี้ 

จ



1) สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแขง่ขันกันมากขึ้น (327 คะแนน) 

2) กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 

ทักษะด้านการคิดวเิคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (188 คะแนน) 

3) บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (167 คะแนน) 

4) งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า (155 คะแนน) 

5) สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (154 คะแนน) 

6) กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย (150 คะแนน) 

7) การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย (151 คะแนน) 

8) แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น (149 คะแนน) 

9) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย (136 คะแนน) 

10) คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ 

เกษียณอายุไป (126 คะแนน) 

หมายเหตุ : รายละเอียดของประเด็นจุดอ่อน (W) จ านวน 10 ประเด็น และประเด็นภัยคุกคาม (T) จ านวน 

10 ประเด็น ทีเ่รียงล าดับความส าคัญจากการประเมินของผู้บริหาร สามารถดูได้ที่หนา้ 24 – 25 
 

 จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็น

โอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ไปอยู่ใน

ต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ต าแหนง่ยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุงสถานการณแ์ล้ว 
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3) C: Component ขั้นตอนการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการด าเนินงานทบทวน

เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2560 และจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้ทบทวนแผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

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

ช



วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน ์: รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หมายเหตุ : แม่แบบท่ีดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเร่ืองต่างๆ 

ดังนี้ 

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

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบต่อ

สังคม ท าด ีมุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภบิาล 

A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาท่ีสร้างสรรค์ และน าไปใช้ประโยชน์

ได้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยท่ีตอบสนองสังคม และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าดี 

 

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) 

 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการ

วิจัยทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

ซ



3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและช่ืนชม 

ของมนุษยชาติ 

 

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) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ (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) 
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อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มทีักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ  หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น  

มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อน 

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม  

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต 

ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้
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ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ เป็นประจ าวัน กล่าวคือ 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย 

มีการท างานเป็นทีมและความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญาน าทาง

ของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี ้

 

นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ.2560 – 2564) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้ 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้ที่มคีวามรูล้ึกซึ่งในศาสตรท์ี่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ 

ที่ศึกษา 
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3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมใหม้ีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 เปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
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เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง

วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ

แก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่

หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร ์มดีังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

คือ ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การ

เป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ  1.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี  

2.จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  3.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 4.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 5.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญา
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ตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 7.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา และ 8.ระดับ 

ความเช่ือม่ันและไว้วางใจของสังคมที่มตี่อการด าเนนิการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรอืนานาชาติตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรยีนรู้และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ

อ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.คะแนนเฉลี่ยผลงานของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ   

4.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 5.ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 6.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร  

7.จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ  8.จ านวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ 

รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 9.ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 10.เงินสนับสนุนงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 11.ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ั้งหมด 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

คือ เครือขา่ยและท้องถิ่นมีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครอืข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือ

ข้อตกลงในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ

เครอืข่ายต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking  

(เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย  มหาวิทยาลัย
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ทั้งหมดในเอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัย

ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรือ

งานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  4.ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 

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

ยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน

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

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 10 24 27 31 

2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 10 17 13 15 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น 5 6 7 8 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 10 10 10 

รวมทั้งส้ิน 32 57 57 64 
 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ไปสู่การ

ปฏิบัติ โดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนนิการในปีแรกของแผน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติ

การ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 10 23 27 35 

2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 10 16 17 25 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น 5 6 7 9 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 6 8 8 8 

รวมทั้งส้ิน 31 53 59 77 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ านวนทั้งสิ้น 1,882,335,400.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 850,388,200.00 บาท  

และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 1,031,947,200.00 บาท โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ปรับ
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ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงบประมาณมี

จ านวน 2 แนวทาง คือ 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 747,331,910.00 บาท 

จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 455,030,900.00 บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ )  

จ านวน 292,301,010.00 บาท และ 2) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายจ านวน

ทั้งสิ้น 1,135,003,490.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 395,357,300.00 บาท เงินนอก

งบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 739,646,190.00 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละ

ยุทธศาสตร ์ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ในแต่ละยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินนอกงบประมาณ  

(เงินรายได้) 

รวมงบประมาณ

ทั้งส้ิน 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 273,617,500.00 624,979,260.00 898,596,760.00 

2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่น 

อย่างยั่งยืน 

121,739,800.00 33,265,550.00 155,005,350.00 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น - 34,107,360.00 34,107,360.00 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ - 47,294,020.00 47,294,020.00 

รวมทั้งส้ิน 395,357,300.00 739,646,190.00 1,135,003,490.00 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน

ทั้งสิน้ 9 โครงการ จ าแนกแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 3 โครงการ คอื 

1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2. โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ (ต ารา หนังสอื เอกสารประกอบการสอน) 

3. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี

(Agenda) จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 

2. โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน  

2 โครงการ คอื 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

2. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดท าแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อใช้ให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยได้มสี่วนรว่มในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

3. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

4. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

5. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

6. แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือขา่ย 

7. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

8. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

9. แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

10. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

11. แผนพัฒนาบุคลากร 

12. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

13. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

14. แผนการจัดการความรู้ 

15. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

16. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

17. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

18. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

19. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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4) D: Drive ขั้นตอนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 

2560 เพื่อรายงานสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมชี้แจงแบบฟอร์มส าหรับจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ

แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระดับหนว่ยงาน 

 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขั้นตอนในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่จะผลักดัน 

การท างานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึก  

เป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสาน

แผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งสู่จุดมุ่งหมาย

สูงสุดของมหาวิทยาลัยคือวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the 

Society)”ที่ตัง้ไว้ ดังนี ้

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน  

มาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่คณะ/สาขาวิชา/และระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ ์

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของ

แต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด

ความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

  

ต



5) E: Evaluation ขั้นตอนการประเมินผล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยการเสริมสร้างความ

เข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหาร

จัดการ ดังนี้ 

 

การติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้วางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหา

แนวทางแก้ไขต่อไป ดังนี ้

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา

อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การตดิตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนดระยะเวลา

การตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. การพัฒนาและปรับปรุงกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับคณะ/

วิทยาลัย/ส านัก/กอง เพื่อเช่ือมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอด  

แผนยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ 

มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย 

พัฒนาเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏตามล าดับดังภาพ 4 มีพื้นที่ส าหรับการจัด

การศึกษา ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ (62 ไร่ 20 ตารางวา) 2) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (275 ไร่)  

3) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (80 ไร่)  4) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (128 ไร่)  และ 

5) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (15 ไร่)   

 
 

 

 
ภาพที่ 4 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559 

จ านวนทั้งสิน้ 103 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 76 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

จ านวน 1 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 17 หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน 9 หลักสูตร มีนักศึกษาคงอยู่

ในปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิน้ 26,592 คน จ าแนกเป็น ปริญญาตรี จ านวน 25,717 คน ประกาศนียบัตร

วิ ชา ชีพครู  จ านวน 90 คน ปริญญาโท  จ านวน  531  คน  และปริญญาเอก จ านวน  254  คน  

ในปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากรในปีงบประมาณ 2560 จ านวนทั้งสิ้น 1,529 คน จ าแนกเป็นบุคลากร 

สายวิชาการ จ านวน 799 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 730 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีสถานที่เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบด้วย 1) ห้องเรียน จ านวน 253 ห้อง 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

จ านวน 49 หอ้ง 3) หอ้งปฏิบัติการทางภาษา  จ านวน 1 หอ้ง 4) หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 ห้อง 

5) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 4 ห้อง 6) ห้องทดสอบหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 2 ห้อง (ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ และห้องปฏิบัติการ

อาหาร) และ 7) ห้องปฏิบัติการอื่นๆ จ านวน 76 ห้อง อาทิ ห้องปฏิบัติการภัตตาคารจ าลอง ห้องถ่ายภาพนิ่ง 

โรงละคร เป็นต้นรวมทั้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น ERP (enterprise resource planning) e-Office  

e-learning เป็นต้น มาใชใ้นการขับเคลื่อนการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย   

พ.ศ.2480 - 2517 
โรงเรียนสวนสุนันทาวทิยาลัย 

พ.ศ.2518 - 2534 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

พ.ศ.2535 - 2546 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หน้าที่ 1



 

1.2 โครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภา
พท

ี่ 5
 โ
คร

งส
ร้า

งข
อง

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
สว

นสุ
นัน

ทา
 

หน้าที่ 2



 

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 

ภาพที่ 6 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

หน้าที่ 3



 

1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน  

14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

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

สุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการ แสดงและสื่อใหม่ 13) วิทยาลัย 

โลจสิติกส์และซัพพลายเชน และ 14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิน้ 103 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

จ านวน 76 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 73.79 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 1 หลักสูตร คิดเป็น 

ร้อยละ 0.97 ระดับปริญญาโท จ านวน 17 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 16.50 และระดับปริญญาเอก จ านวน 

9 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 8.74 โดยสามารถแสดงหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559  

เป็นกราฟดังภาพที่ 7  

 
 

ภาพที่ 7 หลักสตูรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

 

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 26,592 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 25,717 คน คิดเป็นร้อยละ 96.71 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ระดับปริญญาโท จ านวน 531 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.00 และระดับปริญญาเอก จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวน

นักศึกษาคงอยู่ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2556 – 2560 เป็นกราฟดังภาพที ่8  

ปริญญาตรี

76 หลักสูตร, 73.79 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

1 หลักสตูร, 0.97 

ปริญญาโท

17 หลักสตูร, 16.50 

ปริญญาเอก

 9 หลักสูตร, 8.74 

หน้าที่ 4



 

 
ภาพที่ 8 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2556 - 2560 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
 

ทั้งนี้ จ าแนกนักศึกษาตามระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2556 – 2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 9  

 
 

ภาพที่ 9 จ านวนนักศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ปกีารศึกษา 2556 - 2560 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
 

1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น  

4,985 คน (ข้อมูล ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2560) จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 4,814 คน  

ระดับปริญญาโท จ านวน 149 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 22 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนผู้ส าเร็จ

การศกึษาตั้งแตป่ีการศึกษา 2555 – 2559 เป็นกราฟดังภาพที่ 10  
 

 

 

 

 

 

 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

22,464 
24,420 

27,250 27,776 26,592 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

ปริญญาตรี ประกาศนยีบัตร

วิชาชีพครู

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด

2556 21,942 0 357 165 22,464 

2557 23,819 0 440 161 24,420 

2558 26,613 0 515 122 27,250 

2559 27,317 0 323 136 27,776 

2560 25,717 90 531 254 26,592 

หน้าที่ 5



 

 
 

ภาพที่ 10 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 ที่มีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี  พบว่า บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 93.83 ทั้งนี้สามารถ

แสดงร้อยละการมงีานท าของบัณฑิต ตั้งแตป่ีการศึกษา 2556 – 2559 เป็นกราฟดังภาพที ่11 

 
ภาพที่ 11 ร้อยละการมีงานท าของบณัฑิต ปีการศึกษา 2556 - 2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.4.5 ข้อมูลกำรท ำงำนตรงสำขำของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส ารวจประเภทงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2558 ที่มีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมีงานท าที่ตรงสาขาร้อยละ 85.46 ทั้งนี้สามารถ 

แสดงร้อยละการมงีานท าตรงสาขาของบัณฑิต ตั้งแตป่ีการศึกษา 2556 – 2559 เป็นกราฟดังภาพที ่12 

หน้าที่ 6



 

 
ภาพที่ 12 ร้อยละการมีงานท าตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 - 2559 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.4.6 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจ าท าผลงานวิจัย 

อย่างตอ่เนื่อง โดยผลการด าเนนิงานสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 

1) ด้านอาจารย์ประจ าที่มผีลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จ านวน 666 คน คิดเป็นร้อยละ 84.63 จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 787 คน  

ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2560  

เป็นกราฟดังภาพที่ 13 

 
 
 

ภาพที่ 13 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 7



 

2) ด้านการน าผลงานงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จ านวน 283 ผลงาน ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2556 - 2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 14 

 
 

ภาพที่ 14 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
3) ด้านการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติมีคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

และนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 799 คน คิดเป็นร้อยละ 51.96 

ทั้ งนี้สามารถแสดงร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

 

 

หน้าที่ 8



 

1.4.7 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ จัดโครงการบริการ

วิชาการ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ 

ที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวนทั้งสิ้น 336 โครงการ  

ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 เป็นกราฟ 

ดังภาพที ่16 

 
ภาพที่ 16 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น าความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 300 โครงการ ทั้งนี้สามารถ

แสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ น ามาใ ช้ ในการพัฒนาการเรียนการส อนและงานวิจัย 

ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 17 

 

ภาพที่ 17 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
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1.4.8 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา  ด าเนินงานจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 81 โครงการ ผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น  

19,570 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนโครงการและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 จ านวนโครงการและจ านวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหลง่ข้อมูล : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.4.9 ข้อมูลบุคลำกร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวนทั้งสิ้น 1,529 คน 

จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 799 คน คิดเป็นร้อยละ 52.26 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

จ านวน 730 คน คิดเป็นร้อยละ 47.74 ทั้งนี้สามารถแสดงสัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 สัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนวิชาการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 
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1) บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 จ านวนทั้งสิ้น 165 คน จ าแนกเป็นศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 28 คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 132 คน ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 20 
 

 
 

ภาพที่ 20 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

2) บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 254 คน 

จากอาจารย์ประจ าจ านวนทั้งหมด 799 คน คิดเป็นร้อยละ 31.78 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจ า 

ที่มวีุฒิปริญญาเอก ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2560 เป็นกราฟดังภาพที ่21 

 
 

ภาพที่ 21 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 
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3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มบีุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จ านวนทั้งสิ้น 730 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 พนักงานราชการ จ านวน 

27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ า จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 47.67 

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 43.29 และลูกจ้างประจ า จ านวน  

16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.19 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามประเภท 

ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2560 เป็นกราฟดังภาพ 22 

 

ภาพที่ 22 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 

1.4.10 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จาก Webometrics Ranking of World University ประเทศสเปน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 26 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1,400 ของเอเชีย ทั้งนี้สามารถ 

แสดงการจัดอันดับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2560 เป็นกราฟดังภาพที่ 23 

 
 

ภาพที่ 23 ผลการจัดอันดับของมหาวทิยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 

แหลง่ข้อมูล : http://www.webometrics.info/en/asia/thailand 
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พนักงานมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 – 2574)  

ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของประเทศไทยที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงระยะเวลาของการพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอ

ยุทธศาสตร ์และกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อเป็นแผนชีน้ าการก าหนดแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี และแปลงไปสู่

การปฏิบัติในแผนระยะ 5 ปี และแต่ละปีต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดความส าเร็จ 

ของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 – 2574) แบ่งเป็น 3 ช่วงๆ ละ 5 ปี สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 สวนสุนันทา 2030 กา้วสู่ “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” 
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีแนวทางในการน าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 – 2574) 

แปลงเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี ดังภาพที่ 25 

 
ภาพที่ 25 แปลงแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี ไปสู่แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนยุทธศาสตร์  
ระยะ 15 ปี (2560 - 2574) 

แผนยุทธศาสตร์  
ระยะ 5 ปี (2560 - 2564) 

แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2560 

ปรับแผนฯ 15 ปี 
ทบทวนคร่ึงปหีลงั

ของปีที่ 5 

ทิศทางที่ปรับปรุงใหม่ 

ทบทวนกลยุทธ์ โครงการทุกป ี

 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบ        

สวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม           

10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย 

 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 5 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม          

10 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยไทย และไม่น้อยกว่า 2 สาขาที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม             

500 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยโลก 

สวนสุนันทา 2030 ก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” 

SSRU 2020 (พ.ศ.2560-2564) “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” 

(Smart Archetype University of the Society) 

 
 

SSRU 2025 (พ.ศ.2565-2569) “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” 

(Niche Guru University) 

SSRU 2030 (พ.ศ.2570-2574) “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” 

(International Niche Guru University) 

เอตทัคคะ คือ “ช้ันครู”หรือ “ปรมาจารย์” (Guru) หมายถึง บุคลากรและผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงระดับช้ันครู หรือ ปรมาจารย์  
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สืบเนื่องจากที่สภาพแวดล้อมแวดล้อมด้านการศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงเวลาของ

การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้วิเคราะห์โดยอาศัยตัวแบบ “ABCDE” เป็นแนวทางส าหรับการคิด 

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

ลงสู่ความชัดเจน (Down to Specifics) และการประเมนิ (Evaluate) ตามที่ได้แสดงใน ดังภาพที่ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 26 ตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร ์(ABCDE Model) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment 

Analysis) และสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยได้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

หน่วยงาน ได้แก่ ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส 

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

ต่อการด าเนนิงานเพื่อวิเคราะหห์าต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อที่มหาวิทยาลัยฯ 

จะได้ปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็น 

ที่เป็นภัยคุกคามมีรายละเอียดดังนี้ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้ 

หลักการวิ เคราะห์  SWOT (SWOT Analysis) ทั้ งด้ านสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment)  

และด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) มีแนวปฏิบัติในแตล่ะดา้น ดังนี้ 
 

1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment Analysis) 

การวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหป์ัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey สามารถสรุป

แนวทางการวิเคราะห ์ดังนี ้

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรือไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน

ไว้หรือไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

การวิเคราะห์เพื่อระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model 

สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห ์ดังนี ้

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง

ที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา 

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย 

และระดับหน่วยงานจ านวน 97 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 

1 จ านวน 10 ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 15 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 311 มีแผนยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

S2 224 มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจ าปี 2557 จากการจัดอันดับของ 

Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ท าให้มผีูส้นใจเข้าศกึษาต่อสูง

กว่าปีที่ผา่นมา 

- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวนนักศึกษา

ที่มาสมัครศกึษาต่อดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

S3 222 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนท์้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่

ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

S4 217 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางศลิปวัฒนธรรม  

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชงิประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่สะท้อน

ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดีขององค์การช่วยให้

เกิดความน่าเช่ือถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การทั้ง

ภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์และ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

- เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์

นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

S5 188 มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพรอ้มด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน

การท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

และบุคลากร 

S6 155 อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียน 

การสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

S7 142 มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 

- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ

แก่สังคม ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น

จากปีที่ผา่นมา 

- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อใหเ้กิดประโยชน์กับนักศกึษาที่ชัดเจน 

- มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนและท้องถิ่น 

- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผล

ให้มผีลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

S8 106 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียน 

และตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended 

Learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดผีา่นทางรายวิชาศกึษา

ทั่วไป นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S9 62 มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีการ

พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิด

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

S10 51 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความรว่มมอืทางวิชาการกับหนว่ยงานภายนอกทั้งใน

และต่างประเทศ 

   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

   - มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิด

การแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 
 

2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 11 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 188 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

W2 167 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

W3 154 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถ

บริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแหง่ ซึ่งต้องใช้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W4 151 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

 - การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมนี้อย ท าให้

ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อย

และต้องใช้ระยะเวลานาน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W5 136 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย 

- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ  นานาชาติยังมี

จ านวนน้อย 

- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวชิาการที่ตีพมิพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อย

มาก 

W6 126 คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์

เกษียณอายุไป 

 - อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยไม่

เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานที่จะครบวาระต้อง

เกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมาก 

W7 100 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ  ยังไม่เพียง

พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ ท าให้ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแผ่นดนิ 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ  ในระดับ

นานาชาติยังมีนอ้ย 

W8 67 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อศิษย์เก่า

น้อย 

W9 52 มหาวิทยาลัย ฯ มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ท าให้การพัฒนางานบางอย่าง

ชะลอตัวและการมสี่วนรว่มจากภายนอกมีนอ้ย 

W10 36 มหาวิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์ 
 

3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ทั้งหมด 21 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 117 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง 

เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

O2 107 การได้รับการจัดอันดับใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน 

การท าวิจัยและบริการวชิาการได้มากขึ้น 

O3 96 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

O4 72 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศกึษามากขึ้น 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการ

ขยายความรว่มมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความรว่มมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

O5 72 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนใน

การท างาน ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

O6 64 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขา 

ที่ขาดแคลน 

O7 53 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี

ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

O8 50 ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศึกษามากขึ้น 

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ  และความ

ต้องการมหีลากหลายรูปแบบ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

- สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มคีวามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษา เพื่อพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาวา่งจากการปฏิบัติงาน 

O9 48 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

การแพทย์ และการบิน 

O10 45 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ

จากมหาวทิยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการและการ

วิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึน้ 

- ความตอ้งการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวทิยาลัยฯ ช่วยให้เกิด

การบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ 

ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 
 

4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 19 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 327 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแขง่ขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  ท าให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้  จึงต้องมีการปรับ

หลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่

รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้ง

เชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  

ท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศมีมากขึน้เป็นเงาตามตัว ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก 

T2 155 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า

ขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึง

เกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ ์

T3 150 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

อยู่ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่

ต่อเนื่องสง่ผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

อยู่ตลอดเวลา 

T4 149 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T5 116 ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ขาดความน่าเช่ือถือ 

ลดความไว้วางใจได้ 

T6 80 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษา

ให้ผู้เรยีน 

T7 79 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

T8 68 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรูค้วามสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึน้  

จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแตไ่ม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T9 60 ระบบการรับเข้าของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ของกระทรวงศกึษาธิการจะมี

ผลกระทบกับจ านวนนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา 

T10 57 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมืองเป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแตล่ะยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคง

ทางการเมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับ

นานาชาติได้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการ
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

ด าเนนิงานวิจัยและบริการวิชาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความ

น่าเชื่อถือ ขาดการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชนโดยตรง 
 

ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้โปรแกรม Excel 

ของที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน 

SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิกวิกฤต 

ให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน จ านวน 97 คน ปรากฏผลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้ภาพที่ 27 

 
ภาพที่ 27 ต าแหน่งยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน 
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2. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด /ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

(ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ 2)=ด าเนินการ (ระดับ 3)=เร่งด าเนินการ (ระดับ 4)=เร่งด าเนินการ

ด่วน (ระดับ 5)=เร่งด าเนินการด่วนที่สุด) ดังนี้ 

กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 5) 

บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  (ระดับ 3) 

 -  บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การเงิน การคลังและพัสดุ 

 -  บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย  

สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (ระดับ 3) 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถบริการได้

อย่างเต็มที ่

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย (ระดับ 3) 

 - การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้

ระยะเวลานาน 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย (ระดับ 3) 

- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจ านวนน้อย 

- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวชิาการที่ตีพมิพ์ในฐานขอ้มูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อยมาก 

คุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เกษียณอายุไป 

(ระดับ 2) 

- อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานของอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานที่จะครบวาระต้อง

เกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมาก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับในการมุ่งมั่น

ปรับปรุง (ระดับ 2) = ด าเนินการ (ระดับ 3) = เร่งด าเนินการ (ระดับ 4) = เร่งด าเนินการด่วน (ระดับ 5) = เร่งด าเนินการ

ด่วนที่สุด) ดังนี ้

สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (ระดับ 5) 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั ้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค  

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  ท าให้หน่วยงานประสบกับ

ปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับ

ระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขัน

ทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้น

เป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก 

กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย (ระดับ 3) 

- การด าเนินงานและการแจง้ก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง

ส่งผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

- การด าเนินงานและการแจง้ก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลงท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากร

ในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึน้ (ระดับ 3) 

งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า (ระดับ 2) 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาด

ความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิด

ความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 
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จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสใน

ประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม มหาวิทยาลัยสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 

สามารถแสดงได้ภาพที่ 28 

 

 
ภาพที่ 28 ต าแหน่งยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุงแล้ว 
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 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีกรอบความส าเร็จในช่วง 

5 ปีแรก (พ.ศ.2560 – 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศนค์วามส าเร็จตามรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ในเร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

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

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบต่อ

สังคมท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาท่ีสร้างสรรค์ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

                รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยท่ีตอบสนองสังคม และน าไปใช้ 

                ประโยชน์ได้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

                 และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าด ี
 

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) 
 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการ

วิจัยทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 
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3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ  

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและช่ืนชม  

ของมนุษยชาติ 
 

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 บัณฑิตที่มคีวามสามารถด้านวิชาการหรือวชิาชีพ มีทักษะและมีความมุง่มั่น 
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ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรูค้วามช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มคีุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป ็นว ังสวนสุน ันทา และเผยแพร่แหล่ง เร ียนรู ้ข ้อม ูลศิล ปว ัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต 

ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่ เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ ใ ช้เป็นแนวทางการส่งเสริม 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัย และการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถี ชีวิตของสมาชิกทุกคน 

ในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน 

กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยายกาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดี  

ต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์  

และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” 
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัย (The Policy on University's Management and 

Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการมีภูมิกันในตัวที่ดี) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้ด าเนินไปในทางสายกลางภายใต้เงื่อนไง

ความรูแ้ละเงื่อนไขคุณธรรม และเป็นแนวทางการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและ

ก้าวทันต่อโลก โดยก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดตีอันนา่ภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนรว่มงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีและบุคลิกภาพที่สงา่งามสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
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6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์  

ที่ศึกษา 
 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน  

การสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University’s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาในชว่งระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อเป็นเป้าหมายความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ โดยจะยึด

มั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต แสดงได้ดังภาพที่ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 เปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง

ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความรว่มมอืที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี

กับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  

ในระดับชาติและนานาชาติ  
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน ากรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 – 2574) มาจัดท า

เป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ในช่วงห้าปีแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวน

ทิศทางตามสภาพแวดล้อมที ่ม ีผลกระทบต่อการด าเน ินงานของมหาวิทยาลัย งกล่าวมาแล้วนั ้น  

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ที่ทบทวนมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ /แผนงาน โครงการ/กิจกรรมและผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการ

ขับเคลื ่อนไปสู ่ความส าเร็จตามเป้าหมายในช่วง  5 ปี รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.คะแนนเฉลี ่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี  

2.จ านวนหลักสูตรที ่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  3.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 4.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 5.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี 

ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 7.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 

และ 8.ระดับความเช่ือมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์  

เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  

ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที ่ก าหนด  รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู ้และบริการวิชาการแก่ท้องถิ ่นให้มีความเข้มแข็งและยั ่งยืน ตามศาสตร์

พระราชา 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัย 

ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.คะแนน

เฉลี ่ยผลงานของนักศึกษาและผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที ่ได้ร ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 4.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  5.ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด  6.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 7.จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
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8.จ านวนผู้เยี ่ยมชมแหล่งเรียนรู ้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 9.ร้อยละของ 

งานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับ 

งานบริการวิชาการทั้งหมด 10.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

(กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 11.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

ภาครัฐหรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้ว ัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที ่มีผลผลิตที ่เป็นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  3.ร้อยละของเครือข่าย 

ความร่วมมือหรือข้อตกลงในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละความส าเร็จของ

ข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็ นที่รู้จักและยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้ว ัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics 

Ranking (เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั ้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั ้งหมดในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ร้อยละ

ของวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  

4.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 ทั้งนี้สามารถสรุปจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม

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

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 10 24 27 31 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  10 17 13 15 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 5 6 7 8 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 10 10 10 

รวมทั้งส้ิน 32 57 57 64 

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

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกนัคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.20 ≥ 4.25 ≥ 4.30 ≥ 4.35 ≥ 4.40 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รดว้ยระบบ

คุณภาพ

โครงการประกนัคุณภาพการศกึษา รองอธกิารบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านกังานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.1.2 จ านวนหลกัสตูรที่ไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ หลกัสตูร - - - 1 1

1.1.3 จ านวนหลกัสตูรอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัที่ไดรั้บ

การยอมรับในระดบันานาชาติ

หลกัสตูร - - - - 1

1.1.4 ร้อยละของนกัศกึษาที่ไดรั้บการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาตใินประเดน็ที่เกี่ยวขอ้ง

กบัอัตลกัษณ์

ร้อยละ ≥ 50.00 0.20 0.20 0.20 0.20 1.1.4.1 สนบัสนนุให้นกัศกึษาสง่ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดบัชาติ

และนานาชาติ

โครงการสนบัสนนุการสง่ผลงานของนกัศกึษาเขา้

ประกวด

รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบดี

(กองพัฒนานกัศกึษา)

1.2.1 ระดบัคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ

ระดบัคะแนน ≥ 4.30 ≥ 4.30 ≥ 4.30 ≥ 4.30 ≥ 4.30 1.2.1.1 สง่เสริมการบูรณาการการสอนดว้ยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมปีระสทิธภิาพตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสนุนัทา 4.0 

(SSRU 4.0)

รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

1.2.3 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท าและการ

ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ ≥ 88.00 ≥ 88.00 ≥ 88.00 ≥ 88.00 ≥ 88.00 1.2.3.1 สนบัสนนุการศกึษาวิจัยเพือ่คาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลง และความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ในแตล่ะสาขาอย่างตอ่เนื่อง

โครงการศกึษาวิจัยเพือ่หาแนวโนม้ตลาดแรงงาน

ของสาขา

รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

1.2.4 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดง้านตรงสาขาวิชา ร้อยละ ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 1.2.4.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหว่างนกัศกึษาและ

ผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการพัฒนานกัศกึษาเรียนรู้จากผู้ใชบ้ัณฑติหรือ

สถานประกอบการ

รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร ส านกังานอธกิารบดี

(กองกลาง)

โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏบิัตงิาน รองอธกิารบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านกังานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.4.1.1 บูรณาการกจิกรรมนอกหลกัสตูรให้สอดคลอ้ง

กบัพันธกจิการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดกจิกรรมนอกหลกัสตูร รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

1.4.1.2 สง่เสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุง่ให้

บัณฑติเป็นเจา้ของสถานประกอบการ หรือเจา้ของธุรกจิ

โครงการสร้างและบ่มเพาะนกัศกึษาให้ “ออกตวั” 

(Start-up) เป็นเจา้ของกจิการ

รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

1.4.2.1 สง่เสริมและพัฒนานกัศกึษาให้เป็นไปตาม

อัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

และมคีุณลกัษณะบัณฑติที่พงึประสงค์

โครงการพัฒนานกัศกึษาตามอัตลกัษณ์สวนสนุนัทา รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบดี

(กองพัฒนานกัศกึษา)

1.4.2.2 สร้างเครือขา่ยสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชพี/

สหกจิศกึษา และผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการความร่วมมอืฝึกประสบการณ์วิชาชพี/

สหกจิศกึษา และผู้ใชบ้ัณฑติ

รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซตใ์นการจัดการ

เรียนการสอน

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.4.3.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ า

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตท์ี่เอื้อตอ่การจัดการเรียน

การสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดท าเว็บไซตเ์พือ่การจัดการเรียนการสอน รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

1.5.1 ร้อยละของหลกัสตูรทัง้หมดที่ผ่านตามเกณฑป์ระกนั

คุณภาพหลกัสตูรของ สกอ. โดยไดค้ะแนนไมต่่ ากว่าระดบั

 3.01

ร้อยละ ≥ 60.00 ≥ 70.00 ≥ 70.00 ≥ 70.00 ≥ 70.00 1.5.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลกัสตูรโดยใชก้ระบวนการพชิญพจิารณ์ 

(Peer review) จากเครือขา่ยทัง้ในระดบัชาต ิ

และนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ (A) รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.01 ≥ 4.31 ≥ 4.31 ≥ 4.31 ≥ 4.31 1.5.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิัตโิดยใชว้ิธี Link, Share, Learn

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนกัศกึษา 

เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิัติ

รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูร

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูรนานาชาติ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูร 2 ภาษา

โครงการ/กิจกรรม

≥ 4.25 ≥ 4.25

แผนงาน/ กลยุทธ์

1.3 ผู้รับบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีมคีวาม

เชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการการ

ด าเนนิการตามพันธกจิ

1.5 หลกัสตูรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

≥ 4.25

≥ 70.00

1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการที่ตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ

1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัให้

เป็นที่ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ

≥ 4.00≥ 4.10 ≥ 4.00 ≥ 4.00 ≥ 4.00

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ส านกังานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.3.1 ระดบัความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/

นกัศกึษา/ศษิย์เกา่ตอ่การด าเนนิการตามภารกจิของ

มหาวิทยาลยั

ประสทิธผิล 1.1 มหาวิทยาลยัเอตทัคคะที่มคีวามย่ังยืน และ

ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ

ผู้ก ากับดูแล

รองอธกิารบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

1.1.2.1 สนบัสนนุการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดบัมหาวิทยาลยัให้เป็นที่ยอมรับทัง้ในระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดบัมหาวิทยาลยั โดย QS World 

University Ranking

1.2 บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติ

และสงัคม

คณุภาพบริการ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประสทิธภิาพ 1.4 มหาวิทยาลยัมกีารบูรณาการการจัดการเรียน

สอนที่สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างคุณลกัษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค ์สอดคลอ้งตามอัตลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั

1.4.1 ร้อยละของกจิกรรมนอกหลกัสตูรที่บูรณาการกบั

พันธกจิการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ยนื

ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

ระดบัความเชื่อมั่น

รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ

≥ 30.00

≥ 4.25 ≥ 4.251.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรม

การสง่เสริม หรือพัฒนาให้กบันกัศกึษา

คะแนนเฉลี่ย

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มตีอ่

หลกัสตูรทุกหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั

≥ 70.00 ≥ 70.00≥ 70.00

หน้าที่ 36



ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
โครงการ/กิจกรรมแผนงาน/ กลยุทธ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผู้ก ากับดูแลมิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ไดรั้บการเพิม่พูน

ศกัยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 1.6.1.1 พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรสายวิชาการให้

สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นและความตอ้งการ

ในแตล่ะสาขา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อธกิารบดี ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วิชาการ

ร้อยละ ≥ 25.00 ≥ 25.00 ≥ 30.00 ≥ 35.00 ≥ 40.00 โครงการเพิม่ต าแหนง่ทางวิชาการ (A) อธกิารบดี ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

(กองบริการการศกึษา)

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ ≥ 30.00 ≥ 33.00 ≥ 35.00 ≥ 37.00 ≥ 40.00 โครงการศกึษาตอ่ในระดบัที่สงูขึ้น อธกิารบดี ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการที่ไดรั้บ

การพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 1.6.4.1 พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรสายสนบัสนนุ

วิชาการให้สามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย

สนบัสนนุวิชาการในการเขา้สูต่ าแหนง่ที่สงูขึ้น (A)

อธกิารบดี ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏบิัตติามจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลยั

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 1.6.5.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรปฏบิัตติาม

จรรยาบรรณและระเบียบขอ้บังคับในการปฏบิัตงิาน

โครงการสง่เสริมการปฏบิัตตินให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณวิชาชพี

อธกิารบดี ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั

ร้อยละ ≥ 20.00 ≥ 25.00 ≥ 30.00 ≥ 35.00 ≥ 40.00 1.6.6.1 พัฒนาศกัยภาพดา้นภาษาอังกฤษให้กบับุคลากร โครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

อธกิารบดี สถาบันสร้างสรรค์

และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต

1.7 บุคลากรมคีุณภาพชวีิตการท างานที่ดแีละอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มที่เอื้อตอ่การท างาน

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนา

สูอ่งคก์รสขุภาวะ

ร้อยละเฉลี่ย ≥ 60.00 ≥ 77.00 ≥ 77.00 ≥ 77.00 ≥ 77.00 1.7.1.1 เสริมสร้างให้มหาวิทยาลยัเป็นองคก์รสขุภาวะ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่ดขีองบุคลากร อธกิารบดี ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากบัองคก์รที่ดี

ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัธรรมาภบิาล

โครงการก ากบัองคก์ารที่ดตีามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร ส านกังานอธกิารบดี

(กองกลาง)

1.8.1.2 ปรับปรุงระเบียบ ขอ้บังคับ และการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลยัให้มคีวามยืดหยุ่นและคลอ่งตวั

โครงการปฏรูิปกฎหมาย อธกิารบดี ส านกังานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.8.2 ร้อยละของประเดน็ความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคุม

และลดระดบัความเสี่ยงเทียบกบัประเดน็ความเสี่ยง

ทัง้หมดที่ก าหนดขึ้นตอ่ปี

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.8.2.1 สง่เสริมการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพือ่สนบัสนนุการด าเนนิการตามพันธกจิหลกัให้

บรรลเุป้าหมาย

โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รองอธกิารบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ

ส านกังานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อธกิารบดี ส านกัวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏบิัตกิาร และภูมทิัศนท์ี่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกจิ

อื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมทิัศนท์ี่เป็นมติร

ตอ่สิ่งแวดลอ้ม

รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร ส านกังานอธกิารบดี

(กองกลาง)

1.10 มหาวิทยาลยัสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ 

สนิทรัพย์เพือ่ใชใ้นการปฏบิัตติามภารกจิ

1.10.1 เงนิรายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้า้นการบริการ

วิชาการและวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า

บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.10.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดหารายไดข้อง

หนว่ยงานตา่งๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการวิชาการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายทรัพย์สนิและรายได้

ส านกัทรัพย์สนิและรายได้

หมายเหต ุ: (A) คอื โครงการวาระส าคญัประจ าป ี(Agenda)

≥ 4.40 ≥ 4.42 ≥ 4.46

1.6.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรศกึษาตอ่และ

เพิม่ต าแหนง่ทางวิชาการ

≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51 ≥ 4.51

≥ 4.48≥ 4.01

การพัฒนาองคก์าร

1.9 มหาวิทยาลยัมอีาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่รองรับการด าเนนิการตามพันธกจิได้

อย่างครบถว้น

1.9.1 ความพงึพอใจของนกัศกึษา/บุคลากรที่มตีอ่อาคาร

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั

ระดบัความพงึพอใจ

1.8 มหาวิทยาลยัมกีารพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงที่สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมภบิาล

1.8.1 ระดบัความเชื่อมั่นของบุคลากรตอ่ระบบบริหาร

จัดการตามหลกัธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลยั

ระดบัความเชื่อมั่น

1.6 บุคลากรทุกระดบัมคีวามกา้วหนา้ในสายอาชพี 

มทีักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏบิัตงิาน
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่

ตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาตติ่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00

2.1.2 ร้อยละของบทความวจิัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย

ร้อยละ ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 4.00 ≥ 5.00 ≥ 6.00

2.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

ระดับคะแนนเฉลี่ย ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00

2.1.4 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตพีมิพ ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

ระดับคะแนนเฉลี่ย ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้

ประโยชน์

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ด้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ั้งหมด

ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาสังคม ชุมชน

 วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ได้จากการวจิัยเพื่อ

การพัฒนา

รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ย่ืนจดอนุสิทธิบตัร 

หรือสทิธิบตัร

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ย่ืน

จดอนุสทิธิบตัร หรือสิทธบิตัร

ผลงาน - ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรคใ์หไ้ด้รับการจดอนุสิทธิบตัร สิทธบิตัร

โครงการจดลขิสิทธิแ์ละสิทธบิตัร รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

โครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรู้ในแหลง่เรียนรู้ (A) รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนและทอ้งถิ่น รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

2.4.2 จ านวนผู้มาเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป ์

รัตนโกสินทร์หรือพพิิธภณัฑพ์ระวมิาดาเธอฯ

คน -     15,000     15,000     15,000     15,000 2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการใหค้วามส าคญักับ

เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย โดยการบริการวิชาการ

แกส่ังคม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใหค้วามส าคญั

กับเอกลักษณ์

อธกิารบดี ส านักศลิปะและวัฒนธรรม

โครงการบริการวิชาการเพื่อการสร้างความ

เข้มแข็งใหก้ับชุมชน

รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ

1) การปลูกฝังระเบยีบวนิัยใหก้ับนักเรียน/ 

นักศกึษา

2) สิ่งแวดล้อม/ ธนาคารขยะ

3) ยาเสพตดิ

4) การจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

5) การใหน้ักศึกษาไดฝึ้กคดิ/ วเิคราะห์

6) การปลูกป่า

7) เศรษฐกิจพอเพยีง/โครงการพระราชด าริ

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้

ร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน

ระดับชาตแิละระดับนานาชาติต่อผลงานวจิัยและงาน

สร้างสรรคท์ั้งหมด

ร้อยละ ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00

ประสิทธิผล โครงการส่งเสริมการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาตแิละ

นานาชาติ (A)

2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรคข์องนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับบณัฑติศกึษาใหไ้ด้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติ

และนานาชาติ

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ด้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาตหิรือนานาชาติ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค ์ได้รับการ

ตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาตติามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด

2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ

วิชาการ

รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

≥ 15 2.4.1.1 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและทอ้งถิ่น 

โดยเน้นศาสตร์พระราชา

คุณภาพบริการ 2.4 มหาวทิยาลัยเปน็ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ และ

บริการวิชาการแก่ทอ้งถิ่นใหม้คีวามเข้มแข็งและย่ังยืน 

ตามศาสตร์พระราชา

2.4.3.1 ส่งเสริมการใหบ้ริการวิชาการ โดยเน้นการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนใหย่ั้งยืน ภายใต้ความ

ร่วมมอืกับทอ้งถิ่นหรือผู้น าชุมชน

≥ 15 ≥ 15

≥ 10.00≥ 10.00≥ 10.00

≥ 15องคค์วามรู้ ≥ 14

≥ 10.00≥ 10.00ร้อยละ 2.4.3 ร้อยละของงานบริการวชิาการที่ด าเนนิการภายใต้

ความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน

เทยีบกับงานบริการวชิาการทั้งหมด

2.5 มหาวทิยาลัยมงีานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทนุ

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทนุ

งานวิจัย โดยอาศัยเครือขา่ย

โครงการจัดหาแหลง่ทนุงานวิจัย โดยอาศัย

เครือข่าย

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมิปญัญาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

สถาบนัวจิัยและพัฒนา

บณัฑติวทิยาลัย

รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ

ผู้ก ากับดแูล
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มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผู้ก ากับดแูล

2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์มคีณุภาพได้ตาม

มาตรฐาน และเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

ตามเกณฑ์คณุภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้มาตรฐานและเปน็

ที่ยอมรับ

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานดา้นการ

วิจัยหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ด้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ

โครงการยกระดับคณุภาพงานวิจัย รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

2.7.1 จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร ≥ 5 6 7 8 9

2.7.2 จ านวนวารสารวชิาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับ

นานาชาติ

วารสาร - - - - 1

2.8 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของทอ้งถิ่นและสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการใหบ้ริการ

วิชาการแก่สังคมตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการ และเปน็ประโยชนต์่อทอ้งถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

2.9 บคุลากรมศีักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรคง์านวิจัย 

นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมปีระสทิธิภาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่มผีลงานวจิัย ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรใหม้คีวามคดิริเร่ิม

สร้างสรรคง์านวิจัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธิภาพ

โครงการยกระดับขดีความสามารถของนักวจิัย รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

2.10 มหาวทิยาลัยมรีะบบสารสนเทศที่เปน็ประโยชนแ์ละ

เอื้อต่อการส่งเสริมงานวจิัยและบริการวชิาการ

2.10.1 จ านวนคร้ังของการเข้าเย่ียมชมเว็บไซตข์อง

สถาบนัวิจัยและพัฒนา

คร้ัง ≥ 1,000 25,000 25,000 25,000 25,000 2.10.1.1 เว็บไซต์และข้อมลูที่เอื้อต่อการสง่เสริม

งานวิจัยและงานบริการวชิาการ

โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่องานวิจัยและบริการ

วิชาการ

รองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

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

การพัฒนาองคก์าร

สถาบนัวจิัยและพัฒนารองอธิการบดฝ่ีายวจิัยและพัฒนา

ประสิทธิภาพ

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการใหไ้ด้คณุภาพและ

มาตรฐาน

โครงการยกระดับคณุภาพวารสารวิชาการ2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

หน้าที่ 39
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3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผีลผลติที่เปน็ประโยชน์ตอ่

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรม

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใหก้ับเครือข่ายและ

ทอ้งถิ่น

โครงการเปดิโอกาสการมสี่วนร่วมของเครือข่าย

และทอ้งถิ่นในการพัฒนามหาวทิยาลัย

รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบด ี

(กองพัฒนานักศกึษา)

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มสีว่นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย เครือข่าย 5 5 5 5 5 3.1.2.1 สนับสนุนการใหเ้ครือข่ายและทอ้งถิ่น

มสีว่นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

ภารกจิ (การผลติบณัฑิต การวิจัย บริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือขา่ย

และทอ้งถิ่น

รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบด ี

(กองพัฒนานักศกึษา)

3.2.1.1 ขยายเครือขา่ยความร่วมมอื

ภายในประเทศ

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอื

ภายในประเทศ (A)

รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบด ี

(กองพัฒนานักศกึษา)

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนินกจิกรรมตาม

ขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครือข่ายและทอ้งถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมอื

ของเครือข่าย

รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศกึษา)

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอืกับ

ต่างประเทศ (A)

อธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ส านักงานอธกิารบด ี

(กองกลาง)

(ศูนย์การศกึษาและฝึกอบรมอาเซยีน)

โครงการส่งเสริมพันธมติรทางวิชาการ

แหง่อาเซยีน (ASEAN Academic Alliance: AAA)

อธิการบดี ส านักงานอธกิารบด ี

(ศูนย์การศกึษาและฝึกอบรมอาเซยีน)

ประสิทธิภาพ 3.4 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหาความร่วมมอืกับเครือข่าย

3.4.1 ระดับความส าเร็จของระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกับเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา 

และบริหารเครือขา่ยและทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการเครือข่าย

รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบด ี

(กองพัฒนานักศกึษา)

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 มหาวทิยาลัยมฐีานขอ้มลูเครือขา่ยส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธภิาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมลู

เครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอ้มลูในการ

บริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมลูเครือข่ายใน

การบริหารจัดการ

อธิการบดี ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

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

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายและทอ้งถิ่นมสี่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมอืหรือข้อตกลง

ในประเทศที่มกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละคุณภาพบริการ 3.2 มหาวทิยาลัยมคีวามร่วมมอืกับเครือข่าย

และทอ้งถิ่นที่หลากหลาย

3.3 ความส าเร็จตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของ

เครือข่ายตา่งประเทศ

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมอืกับ

เครือข่ายตา่งประเทศ

ร้อยละ

ผู้ก ากับดแูล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

≥ 50.00

≥ 40.00

3.3.1.1 ส่งเสริมและขยายความร่วมมอื

กับพันธมติรทางวิชาการในต่างประเทศ

≥ 20.00 ≥ 50.00

≥ 40.00 ≥ 40.00≥ 40.00

≥ 50.00

-

≥ 50.00

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

หน้าที่ 40



ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

4.1.1 ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโดย Webometrics 

Ranking

 - เทยีบกับมหาวทิยาลัยราชภฏัทัง้หมดในประเทศไทย

 - เทยีบกับมหาวทิยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย

 - เทยีบกับมหาวทิยาลัยทั้งหมดในเอเชีย

อันดับ 

อันดับ 

อันดับ 

1

15

550

1

20

450

1

18

350

1

16

250

1

15

150

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวจิัยที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวจิัย

ร้อยละ - ≥ 0.50 ≥ 1.00 ≥ 1.50 ≥ 2.00 4.1.2.1 ส่งเสริมใหม้กีารแข่งขันทางวิชาการใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวชิาการในเวทรีะดับชาติ

และนานาชาติ

รองอธิการบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบนัวจิัยและพัฒนา

4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ ์หรืองานวิชาการของ

นักศึกษาระดับบณัฑติศกึษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ

ร้อยละ - ≥ 0.50 ≥ 1.00 ≥ 1.50 ≥ 2.00 4.1.3.1 สนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

หรือการไปบรรยายระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการน าเสนอผลงานวชิาการระดับชาตหิรือ

นานาชาติ

รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ บฒัฑติวทิยาลัย

4.2 ความมชีื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้ริการ

ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการ

บริการใหต้รงตามกลุ่มเปา้หมายทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก (A) รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร ส านักงานอธกิารบด ี

(กองกลาง)

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาชาวตา่งชาติเขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชา 4.3.1 จ านวนนักศกึษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน คน - 28 28 28 28 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนจ านวนนักศกึษา

ชาวตา่งชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

4.4.1 จ านวนหลักสูตรใหมท่ี่เปน็หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร - - 1 1 1 4.4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ี่เปน็หลักสูตร

นานาชาติ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

4.4.2 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่เปน็ชาวต่างชาติ คน - 13 13 13 13 4.4.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมยัอย่างมปีระสทิธิภาพ

โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ชาวตา่งชาติ

รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

4.5 บคุลากรไดรั้บการยกระดับศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ 4.5.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

งานสร้างสรรคแ์ละการบริการวิชาการในระดับนานาชาติ

คน - - 1 1 1 4.5.1.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษา

และผู้ใช้บณัฑิต

โครงการสร้างต้นแบบพัฒนาบคุลากรสายวชิาการ

สู่นานาชาติ

อธิการบดี ส านักงานอธกิารบด ี

(กองบริหารงานบคุคล)

4.6 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอน

ไดม้าตรฐานที่รับรองโดยหน่วยงานภายนอก

4.6.1 จ านวนหอ้งปฏบิตัิการที่ไดรั้บรองมาตรฐาน หอ้ง - 3 5 8 10 4.6.1.1 พัฒนา/ปรับปรุงหอ้งปฏบิตัิการ/ศูนย์

ปฏบิตัิการ/ศูนย์ทดสอบ ใหไ้ด้มาตรฐานที่

หน่วยงานภายนอกใหก้ารยอมรับ

โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิตัิการสู่มาตรฐาน รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

4.7 มหาวทิยาลัยมกีารใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืต่างๆ 

ของ Social Media ที่ทนัสมยัในการสร้างภาพลักษณ์ได้

อย่างมปีระสิทธภิาพ

4.7.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับความส าเร็จ - 5 5 5 5 4.7.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมอื

ต่างๆ ของ Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

อธิการบดี ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเปา้หมาย

แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

ส านักงานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)

ผู้ก ากับดแูล

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

การพัฒนา

องคก์าร

ประสิทธิผล 4.1 มหาวทิยาลัยเปน็ที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อ

ความเปน็นานาชาติ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  

ตามสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ 

แต่ละปีตามที่กล่าวรายละเอียดในส่วนที่ 2 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2560 – 2564) ที่ทบทวนมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ

ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์  

และโครงการเชงิยุทธศาสตรข์องแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 10 23 27 35 

2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 10 16 17 25 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น 5 6 7 9 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 6 8 8 8 

รวมทั้งส้ิน 31 53 59 77 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการขับเคลื่อน

ยุ ทธศาสตร์ และภารกิ จ  จ านวนทั้ งสิ้ น 1,882,335,400.00 บาท แบ่ งเป็ นงบประมาณแผ่ นดิ น  

จ านวน 850,388,200.00 บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 1,031,947,200.00 บาท โดยปรับประยุกต์ 

ใช้แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงบประมาณ จ านวน 2 แนวทาง  

คือ 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 747,331,910.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ

แผ่นดิน จ านวน 455,030,900.00 บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) จ านวน 292,301,010.00 บาท  

และ 2) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 1,135,003,490.00 บาท  

จ าแนกเป็ นงบประมาณแผ่นดิ น จ านวน 395,357,300.00 บาท เงิ นนอกงบประมาณ (เงิ นรายได้ )  

จ านวน 739,646,190.00 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

แผ่นดิน 

เงินนอก

งบประมาณ  

(เงินรายได)้ 

รวม 

งบประมาณ

ทั้งสิน้ 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 273,617,500.00 624,979,260.00 898,596,760.00 

2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่น 

อย่างยั่งยืน 

121,739,800.00 33,265,550.00 155,005,350.00 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและทอ้งถิ่น - 34,107,360.00 34,107,360.00 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ - 47,294,020.00 47,294,020.00 

รวมทั้งส้ิน 395,357,300.00 739,646,190.00 1,135,003,490.00 
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มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน

ทั้งสิน้ 9 โครงการ จ าแนกแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จ านวน 3 โครงการ คอื 

1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2. โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ (ต ารา หนังสอื เอกสารประกอบการสอน) 

3. โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน 2 โครงการ 

คือ 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 

2. โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

2. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
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1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคณุภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.25 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รด้วยระบบ

คณุภาพ

โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 75,867,840.00             รองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคณุภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ์ QS ร้อยละ ≥ 60.00 1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็ที่ยอมรับทัง้ในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย โดย QS World 

University Ranking

                   541,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคณุภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ไดรั้บการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาตแิละ/หรือนานาชาตใินประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัต

ลักษณ์

ร้อยละ 0.20 1.1.3.1 สนับสนุนใหน้ักศกึษาส่งผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของนักศึกษาเข้า

ประกวด

                 1,027,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศกึษา)

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

             157,932,440.00

กจิกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์              135,310,000.00

กจิกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

              73,046,800.00

กจิกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

              56,880,000.00

กจิกรรมการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

                8,380,700.00 อธิการบดี โรงเรียนสาธติ

1.2.2 ร้อยละของบณัฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท าและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ ≥ 88.00 1.2.2.1 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อคาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาดแรงงาน

ในแตล่ะสาขาอย่างตอ่เนื่อง

โครงการศกึษาวจิัยเพื่อหาแนวโนม้ตลาดแรงงาน

ของสาขา

                  526,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

1.2.3 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา ร้อยละ ≥ 75.00 1.2.3.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาและ

ผู้ใช้บณัฑติ

โครงการพัฒนานักศกึษาเรียนรู้จากผู้ใช้บณัฑิตหรือ

สถานประกอบการ

                  659,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

โครงการจัดการข้อร้องเรียน                18,982,420.00 รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

โครงการคณุธรรมและความโปร่งใสในการปฏบิตัิงาน                   498,600.00 รองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคณุภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.4.1.1 บรูณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรใหส้อดคล้อง

กับพันธกจิการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร                 2,387,150.00 รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

1.4.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 

มุง่ใหบ้ณัฑติเปน็เจ้าของสถานประกอบการ 

หรือเจา้ของธุรกิจ

โครงการสร้างและบม่เพาะนักศึกษาให ้“ออกตัว” 

(Start-up) เปน็เจ้าของกิจการ

                  508,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

1.4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาใหเ้ปน็ไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

และมคีณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศกึษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา               52,499,350.00 รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบดี

(กองพัฒนานักศกึษา)

1.4.2.2 สร้างเครือขา่ยสถานที่ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/

สหกิจศกึษา และผู้ใช้บณัฑติ

โครงการความร่วมมอืฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/

สหกิจศกึษา และผู้ใช้บณัฑติ

                 1,001,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซต์ในการจัดการ

เรียนการสอน

ร้อยละ 100.00 1.4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์ประจ า

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่เอื้อตอ่การจัดการเรียน

การสอนอย่างมปีระสทิธิภาพ

โครงการจัดท าเว็บไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน                    621,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

แผนปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัดกจิกรรม

การสง่เสริม หรือพัฒนาใหก้ับนักศกึษา

คะแนนเฉลี่ย

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยัง่ยนื

1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบคุลากร/นักศึกษา/

ศิษย์เกา่ตอ่การด าเนินการตามภารกิจของมหาวทิยาลัย

ประสิทธิผล 1.1 มหาวทิยาลัยเอตทคัคะที่มคีวามย่ังยืน และไดรั้บการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาคณุภาพ

การใหบ้ริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

1.2 บณัฑติมคีณุภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เปน็ที่ยอมรับของผู้ใช้บณัฑิตและสังคม

คุณภาพบริการ

ค่าเปา้หมาย

ป ี2561
แผนงาน/ กลยทุธ์

1.3 ผู้รับบริการและผู้มสีว่นได้ส่วนเสยีมคีวามเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจในการบริหารจัดการการด าเนนิการตามพันธกิจ

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด

1.2.1 ระดับคะแนนคณุภาพของบณัฑติ ปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

ระดับความเชื่อมั่น

หน่วยนับ

ระดับคะแนน ≥ 4.30 1.2.1.1 ส่งเสริมการบรูณาการการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมยัอย่างมปีระสทิธิภาพตอบสนอง Thailand 4.0

1.4.1 ร้อยละของกจิกรรมนอกหลักสูตรที่บรูณาการกับพันธ

กจิการเรียนการสอน การวจิัย การบริการวิชาการ และการ

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ ≥ 70.00

≥ 4.25

1.4 มหาวทิยาลัยมกีารบรูณาการการจัดการเรียนสอนที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคณุลักษณะบณัฑติที่พึง

ประสงค ์สอดคลอ้งตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

งบประมาณ (บาท)

≥ 4.00

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

ประสิทธิภาพ
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ค่าเปา้หมาย

ป ี2561
แผนงาน/ กลยทุธ์มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ งบประมาณ (บาท)โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดแูล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกัน

คณุภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยไดค้ะแนนไมต่่ ากวา่ระดับ 

3.01

ร้อยละ ≥ 70.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรโดยใช้กระบวนการพิชญพจิารณ์ (Peer 

review) จากเครือข่ายทัง้ในระดับชาต ิและนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทคัคะ (A)               23,968,150.00 รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.31 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิโดยใช้วธิ ีLink, Share, Learn

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศกึษา 

เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิ

                   448,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร                    957,000.00

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ                    345,000.00

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2 ภาษา                     95,000.00

1.6.1 ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการที่ไดรั้บการเพิ่มพูน

ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวชิาของตนเอง

ร้อยละ ≥ 85.00 1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรสายวิชาการให้

สอดคล้องกับความจ าเปน็และความตอ้งการในแต่ละ

สาขา

โครงการพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ                 9,358,400.00 อธิการบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบคุคล)

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ ≥ 25.00 โครงการเพิ่มต าแหนง่ทางวชิาการ (A)                 2,196,000.00 อธิการบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบคุคล)

(กองบริการการศกึษา)

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีณุวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ≥ 33.00 โครงการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น               37,706,200.00 อธิการบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบคุคล)

1.6.4 ร้อยละของบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการที่ได้รับการ

พัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ร้อยละ ≥ 95.00 1.6.4.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรสายสนับสนุน

วิชาการใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมอือาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของบคุลากรสาย

สนับสนุนวชิาการในการเขา้สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (A)

                9,105,600.00 อธิการบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบคุคล)

1.6.5 ร้อยละของบคุลากรที่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณของ

มหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥ 80.00 1.6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรปฏบิตัิตาม

จรรยาบรรณและระเบยีบข้อบงัคบัในการปฏบิตัิงาน

โครงการส่งเสริมการปฏบิตัิตนใหเ้ปน็ไปตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ

                  850,300.00 อธิการบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบคุคล)

1.6.6 ร้อยละของบคุลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥ 25.00 1.6.6.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้ับบคุลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของ

บคุลากร

                 5,374,100.00 อธิการบดี สถาบนัสร้างสรรค์

และสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

1.7 บคุลากรมคีณุภาพชีวติการท างานที่ดีและอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มที่เอื้อตอ่การท างาน

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่

องคก์รสุขภาวะ

ร้อยละเฉลี่ย ≥ 77.00 1.7.1.1 เสริมสร้างใหม้หาวิทยาลัยเปน็องคก์รสุขภาวะ โครงการเสริมสร้างคณุภาพชีวติที่ดขีองบคุลากร                 3,407,700.00 อธิการบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบคุคล)

1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์รที่ดี

ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและหลักธรรมาภบิาล

โครงการก ากับองคก์ารที่ดีตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง

             126,751,000.00 รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

1.8.1.2 ปรับปรุงระเบยีบ ขอ้บงัคบั และการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัยใหม้คีวามยืดหยุ่นและคลอ่งตัว

โครงการปฏรูิปกฎหมาย                    172,000.00 อธิการบดี ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริหารงานบคุคล)

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคมุและ

ลดระดับความเสี่ยงเทยีบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ก าหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงและการควบคมุ

ภายในเพื่อสนับสนุนการด าเนนิการตามพันธกิจหลักให้

บรรลุเปา้หมาย

โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน                    937,500.00 รองอธิการบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคณุภาพ

ส านักงานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

              30,960,420.00 อธิการบดี ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน 

หอ้งปฏบิตักิาร และภมูทิศัน์ที่เปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม 

ใหพ้ร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจ

อื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภมูทิศันท์ี่เปน็มติรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม

              47,789,090.00 รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร ส านักงานอธกิารบดี

(กองกลาง)

1.10 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏบิตัิตามภารกิจ

1.10.1 เงนิรายได้จากโครงการจัดหารายไดด้า้นการบริการ

วิชาการและวจิัยตอ่อาจารย์ประจ า

บาท/คน 25,000 1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดข้อง

หน่วยงานตา่งๆ อย่างเปน็ระบบ

โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการวิชาการ                    507,000.00 รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

ส านักทรัพย์สนิและรายได้

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

ส านักงานอธกิารบดี

(กองบริการการศกึษา)

รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ

การพัฒนา

องคก์าร

1.9 มหาวทิยาลัยมอีาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกจิได้อย่าง

ครบถ้วน

1.9.1 ความพงึพอใจของนักศึกษา/บคุลากรที่มตี่ออาคาร

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวทิยาลัย

ระดับความพึงพอใจ

1.8 มหาวทิยาลัยมกีารพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงที่สอดคลอ้งกับหลักธรรมภบิาล

1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบคุลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลัย

ระดับความเชื่อมั่น

1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรศึกษาต่อและ

เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ

≥ 4.40

1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยให้

เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.5 หลักสูตรมมีาตรฐานเปน็ที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ

≥ 4.51

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของนักศกึษาที่มตี่อ

หลักสูตรทกุหลักสูตรของมหาวทิยาลัย

1.6 บคุลากรทกุระดับมคีวามก้าวหนา้ในสายอาชีพ 

มทีกัษะ ความรู้ คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏบิตัิงาน
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ีต่พีิมพ ์เผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือ

นานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนกัวิจัย

ร้อยละ ≥ 30.00

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ดรั้บการอา้งองิ 

(Citation) ในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตติอ่อาจารย์

ประจ าและนกัวิจัย

ร้อยละ ≥ 3.00

2.1.3 คะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดบัปริญญาโท ทีไ่ดรั้บการตพีิมพห์รือ

เผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือนานาชาติ

ระดบัคะแนน

เฉลีย่

≥ 3.00

2.1.4 คะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทีไ่ดรั้บการตพีิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือนานาชาติ

ระดบัคะแนน

เฉลีย่

≥ 3.00

2.2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการน า

ไปใชป้ระโยชน์

2.2.1 ร้อยละผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บการ

น าไปใช้ประโยชนต์อ่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ทัง้หมด

ร้อยละ 60.00 2.2.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาสงัคม ชุมชน

 วสิาหกจิชุมชน OTOP และ SMEs

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวจิัย

เพือ่การพัฒนา

                     369,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.3 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ีย่ื่น

จดอนสุทิธบิัตร หรือสทิธบิัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ย่ืน

จดอนสุทิธบิัตร หรือสทิธบิัตร

ผลงาน ≥ 7 2.3.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ใหไ้ดรั้บการจดอนสุทิธิบัตร สทิธบิัตร

โครงการจดลขิสทิธิ์และสทิธบิัตร                      269,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

โครงการเพิม่จ านวนองค์ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ (A)                    1,096,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

โครงการขยายศนูย์การเรียนรู้สูชุ่มชนและท้องถิน่                      256,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.4.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการใหค้วามส าคัญกบั

เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั

โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการใหค้วามส าคัญ

กบัเอกลกัษณ์

                     897,900.00 อธกิารบดี ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม

กจิกรรมสง่เสริมการบ ารุงศลิปวัฒนธรรม                    2,240,000.00 อธกิารบดี ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม

2.4.2.2 สง่เสริมและเผยแพร่เอกลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัใหก้บัประชาคมและบุคลากรทัว่ไปไดรั้บรู้

โครงการบริการแหลง่เรียนรู้ 3 ศลิป์*                  15,000,000.00 อธกิารบดี ส านกัศลิปะและวัฒนธรรม

โครงการบริการวชิาการเพือ่การสร้างความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน

                      318,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

กจิกรรมจัดอบรมและสมัมนาเชิงวชิาการ                   19,437,100.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

1) การปลกูฝังระเบยีบวินยัใหก้บันกัเรียน/ 

นกัศกึษา

2) สิ่งแวดลอ้ม/ ธนาคารขยะ

3) ยาเสพตดิ

4) การจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

5) การใหน้กัศกึษาไดฝึ้กคดิ/ วเิคราะห์

6) การปลกูปา่

7) เศรษฐกจิพอเพียง/โครงการพระราชด าริ

2.4.3.2 พัฒนาผู้ประกอบการ ประชาชนในการเพิ่ม

มูลคา่ทางเศรษฐกจิดว้ยธุรกจิดจิิทัล/ E - commerce

กจิกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิดจิทิลั                    3,956,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา บัณฑติวทิยาลยั

2.4.3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้

ตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

กจิกรรมการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชพีครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา

                   2,500,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์

≥ 10.00ร้อยละ 2.4.3.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวิชาการ โดยเนน้การ

สร้างความเขม้แข็งของชุมชนใหย่ั้งยืน ภายใตค้วาม

ร่วมมอืกบัท้องถิน่หรือผู้น าชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญัญาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย

ของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัชาติ

และนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย

ของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยในระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิ(A)

≥ 15

15,000

2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ทีเ่พิม่ขึ้นในแหลง่เรียนรู้บริการ

วชิาการ

2.4.2 จ านวนผู้มาเย่ียมชมแหลง่เรียนรู้ 3 ศลิป์ 

รัตนโกสนิทร์หรือพิพธิภัณฑพ์ระวมิาดาเธอฯ

2.1.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยใหไ้ดรั้บ

การตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

องค์ความรู้

สถาบันวจิัยและพัฒนาประสทิธผิล 2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสร้างสรรค ์ไดรั้บการ

ตพีิมพ ์เผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือนานาชาตติามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษาทีก่ าหนด

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวชิาการที่ด าเนนิการ

ภายใตค้วามร่วมมือกบัหนว่ยงานภายนอก หรือผู้น า

ชุมชนเทียบกบังานบริการวชิาการทัง้หมด

2.4 มหาวิทยาลยัเป็นศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้ 

และบริการวชิาการแกท่้องถิน่ใหม้ีความเขม้แข็ง

และย่ังยืน ตามศาสตร์พระราชา

คณุภาพบริการ

คน

หน่วยนับ ผู้ก ากับดูแล
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561
แผนงาน/ กลยุทธ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ

                 10,607,800.00

                      891,000.002.1.3.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิัย หรือ

งานสร้างสรรค์ของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษา

ระดบับัณฑติศกึษาใหไ้ดรั้บการตพีิมพเ์ผยแพร่ ใน

ระดบัชาตหิรือนานาชาติ

บัณฑติวทิยาลยั

รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

2.4.1.1 ขยายศนูย์การเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิน่โดย

เนน้ศาสตร์พระราชา

หน้าที่ 46



มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ ผู้ก ากับดูแล
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561
แผนงาน/ กลยุทธ์ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

โครงการเพิม่มูลคา่เกลอืและผลติภัณฑจ์ากเกลอื

ทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม**

                   9,790,000.00 อธกิารบดี  ศนูย์การศกึษาจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการจัดการขยะชุมชนดว้ยวธิแีปรรูปเป็น

พลงังานทดแทนและผลติปุย๋มูลไสเ้ดอืนในพื้นที่

จังหวัดสมุทรสงคราม**

                   2,605,600.00 อธกิารบดี  ศนูย์การศกึษาจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการศกึษาวจิัยปัญหาและสร้างระบบตดิตาม

ตรวจสอบเฝ้าระวังดา้นน้ าเสยีในพื้นที่ลุม่น้ าแม่

กลองทีไ่หลผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และ

จังหวัดสมุทรสงคราม**

                  19,720,000.00 อธกิารบดี  ศนูย์การศกึษาจังหวัดสมุทรสงคราม

2.5.1 เงนิสนบัสนนุงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์อ่

อาจารย์ประจ าและนกัวจิัย

โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวิจัยโดยอาศยัเครือขา่ย                    2,034,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

 - กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ บาท/คน ≥ 25,000

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน ≥ 60,000

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ บาท/คน ≥ 50,000

2.6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์มีคุณภาพไดต้าม

มาตรฐาน และเป็นทีย่อมรับในระดบัชาต ิและนานาชาติ

ตามเกณฑค์ุณภาพ

2.6.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกใน

การด าเนนิงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ดม้าตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับ

ระดบัความส าเร็จ 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานดา้นการ

วจิัยหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรับ

โครงการยกระดบัคุณภาพงานวจิัย                   11,507,450.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.7 วารสารวชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ วารสาร 6 2.7.1.1 ยกระดบัวารสารวิชาการใหไ้ดคุ้ณภาพและ

มาตรฐาน

โครงการยกระดบัคุณภาพวารสารวชิาการ                    3,290,400.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.8 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการบริการวิชาการ ทีไ่ด้

มาตรฐาน สอดรับกบัความตอ้งการของท้องถิ่นและสงัคม

2.8.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ

ใหบ้ริการวิชาการแกส่งัคมตามเกณฑม์าตรฐาน

อุดมศกึษาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จ 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวชิาการที่สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการ และเป็นประโยชนต์อ่ท้องถิน่และ

สงัคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ                       424,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.9 บุคลากรมีศกัยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรคง์านวจิัย 

นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยทีม่ี

ผลงานวจิัย

ร้อยละ ≥ 80.00 2.9.1.1 พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรใหม้คีวามคดิริเร่ิม

สร้างสรรคง์านวจิัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธิภาพ

โครงการยกระดบัขดีความสามารถของนกัวิจัย                    1,203,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

2.10 มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชนแ์ละ

เอื้อตอ่การสง่เสริมงานวจิัยและบริการวชิาการ

2.10.1 จ านวนคร้ังของการเขา้เย่ียมชมเว็บไซตข์อง

สถาบันวจิัยและพัฒนา

คร้ัง 25,000 2.10.1.1 เว็บไซตแ์ละขอ้มูลทีเ่อื้อตอ่การสง่เสริม

งานวจิัยและงานบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาเว็บไซตเ์พือ่งานวิจัยและบริการ

วชิาการ

                      102,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

≥ 3.00ร้อยละ

หมายเหต ุ: (A) คอื โครงการวาระส าคญัประจ าป ี(Agenda)

               ( * ) คอื โครงการที่มคีา่ปรับปรุงอาคารเอื้อนอาชวแ์ถมถวัลย์ (อาคาร 51) จ านวน 15,000,000 บาท

               ( ** ) คอื โครงการที่เปน็งบประมาณจังหวัด ม ี3 โครงการ ดงันี้

                            1) โครงการเพิ่มมลูคา่เกลอืและผลติภณัฑจ์ากเกลอืทะเลจังหวัดสมทุรสงคราม จ านวน 9,790,000 บาท 

                            2) โครงการจัดการขยะชุมชนดว้ยวธิแีปรรูปเปน็พลงังานทดแทนและผลติปุ๋ยมลูไสเ้ดอืนในพื้นที่จังหวัดสมทุรสงคราม จ านวน 34,591,100 บาท

                            3) โครงการศกึษาวิจัยปญัหาและสร้างระบบตดิตามตรวจสอบเฝ้าระวังดา้นน้ าเสยีในพื้นที่ลุม่น ้าแมก่ลองที่ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบรีุ ราชบรีุ และจังหวัดสมทุรสงคราม จ านวน 19,720,000 บาท

การพัฒนา

องคก์าร

2.5 มหาวิทยาลยัมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของแหลง่ทุน

2.5.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดหาแหลง่ทุน

งานวจิัย โดยอาศยัเครือขา่ย

ประสทิธภิาพ

2.5.2 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ด้

ร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน

ระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตติอ่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรคท์ัง้หมด

                 24,895,000.00

กจิกรรมการจัดการความรู้การวจิัย เพือ่น าไปสู่

การพัฒนาชุมชนและสงัคม และเพือ่ความเป็นเลศิ

ทางวิชาการ

                  34,591,100.00

2.4.3.4 สง่เสริมและสนบัสนนุใหถ้า่ยทอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการบริหารจัดการสูชุ่มชน ท้องถิน่แบบ

บูรณาการในการเสริมสร้างความเขม้แข็งและย่ังยืนดา้น

เศรษฐกจิ

รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

กจิกรรมการวิจัยประยุกตเ์ชงิลกึหรือตอ่ยอดเพือ่

น าไปใช้แกไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของหนว่ยงาน

                 29,470,600.00

กจิกรรมผลวจิัยและนวัตกรรมน าไปสูก่ารใช้

ประโยชนใ์นอุตสาหกรรมและคลสัเตอร์เป้าหมาย
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3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยทีม่ผีลผลติทีเ่ป็นประโยชน์

ตอ่มหาวทิยาลยั

ร้อยละ 100.00 3.1.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดกจิกรรมเพือ่สร้าง

ความสมัพันธ์ทีด่ใีหก้บัเครือข่ายและท้องถิน่

โครงการเปิดโอกาสการมสีว่นร่วมของเครือขา่ย

และท้องถิน่ในการพัฒนามหาวิทยาลยั

                  13,109,860.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด ี

(กองพัฒนานกัศกึษา)

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยทีม่ีสว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั

เครือขา่ย 5 3.1.2.1 สนบัสนนุการใหเ้ครือขา่ยและท้องถิ่นมสีว่นร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลยัตามภารกจิ (การผลติ

บัณฑติ การวิจัย บริการวชิาการ และการท านบุ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม

โครงการเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัเครือขา่ย

และท้องถิน่

                      618,800.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด ี

(กองพัฒนานกัศกึษา)

3.2.1.1 ขยายเครือขา่ยความร่วมมอืภายในประเทศ โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมอืภายใน

ประเทศ (A)

                    1,774,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด ี

(กองพัฒนานกัศกึษา)

3.2.1.2 สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครือขา่ยและท้องถิน่

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอื

ของเครือขา่ย

                    1,616,500.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบดี

(กองพัฒนานกัศกึษา)

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมอืกบั

ตา่งประเทศ (A)

                  14,615,000.00 อธกิารบดี

ผู้ชว่ยอธกิารบดฝ่ีายวิเทศสมัพันธ์

ส านกังานอธกิารบด ี

(กองกลาง)

(ศนูย์การศกึษาและฝึกอบรมอาเซยีน)

โครงการสง่เสริมพันธมติรทางวิชาการแหง่อาเซยีน

 (ASEAN Academic Alliance: AAA)

                    1,138,000.00 อธกิารบดี ส านกังานอธกิารบด ี

(ศนูย์การศกึษาและฝึกอบรมอาเซยีน)

กจิกรรมโครงการพัฒนาศกัยภาพดา้นภาษาใน

ภูมภิาค

                   4,650,000.00 อธกิารบดี ส านกังานอธกิารบด ี

(ศนูย์การศกึษาและฝึกอบรมอาเซยีน)

ประสทิธภิาพ 3.4 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา

ความร่วมมือกบัเครือข่าย

3.4.1 ระดบัความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกบัเครือขา่ย

ระดบัความส าเร็จ 5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา 

และบริหารเครือข่ายและท้องถิน่

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

เครือขา่ย

                      748,500.00 รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา ส านกังานอธกิารบด ี

(กองพัฒนานกัศกึษา)

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 มหาวิทยาลยัมีฐานขอ้มูลเครือข่ายส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมีประสทิธภิาพ

3.5.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ระดบัความส าเร็จ 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอ้มูลในการบริหาร

จัดการทีเ่อื้อตอ่การสร้างความสมัพันธก์บัเครือขา่ย

และท้องถิน่

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มูลเครือขา่ยใน

การบริหารจัดการ

                      486,700.00 อธกิารบดี ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

หมายเหต ุ: (A) คอื โครงการวาระส าคญัประจ าป ี(Agenda)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ ์เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิน่

ประสทิธผิล 3.1 เครือขา่ยและท้องถิ่นมสีว่นร่วมในการพัฒนาและ

เกดิความสมัพันธท์ีด่กีบัมหาวทิยาลยั

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืหรือข้อตกลง

ในประเทศทีม่ีการด าเนนิการอย่างตอ่เนือ่ง

ร้อยละ3.2 มหาวิทยาลยัมีความร่วมมือกบัเครือข่าย

และท้องถิน่ทีห่ลากหลาย

≥ 40.00

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561
งบประมาณ (บาท) ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

≥ 50.00 3.3.1.1 สง่เสริมและขยายความร่วมมอืกบัพันธมิตรทาง

วชิาการในตา่งประเทศ

คณุภาพบริการ

3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมอืของเครือข่าย

ตา่งประเทศ

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมอืกบั

เครือขา่ยตา่งประเทศ

ร้อยละ
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4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

แผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลยั

ร้อยละ 100 4.1.1.1 สนบัสนนุการสร้างผลงานตามแนวทางการ

จัดอันดบัมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดบันานาชาติ

โครงการจัดอันดบัมหาวทิยาลยั (U-Ranking) (A)                     4,792,000.00 รองอธกิารบดี

ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ

ส านกังานอธกิารบดี

(กองนโยบายและแผน)

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งาน

สร้างสรรค ์สิง่ประดษิฐ์ของอาจารย์และนกัวิจัยทีไ่ดรั้บ

รางวัลระดบัชาตหิรือนานาชาตติอ่จ านวนอาจารย์

ประจ าและนกัวิจัย

ร้อยละ ≥ 0.50 4.1.2.1 สง่เสริมใหม้ีการแขง่ขันทางวิชาการในระดบัชาติ

และนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวชิาการในเวทีระดบัชาติ

และนานาชาติ

                    1,039,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและพัฒนา สถาบันวจิัยและพัฒนา

4.1.3 ร้อยละของวทิยานพินธ ์หรืองานวชิาการของ

นกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษาทีไ่ดรั้บรางวัลระดบัชาติ

หรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥ 0.50 4.1.3.1 สนบัสนนุการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

หรือการไปบรรยายระดบัชาตหิรือนานาชาติ

โครงการน าเสนอผลงานวชิาการระดบัชาตหิรือ

นานาชาติ

                      200,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ บัณฑติวทิยาลยั

4.2 ความมชีื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลกัษณ์และการใหบ้ริการ

ของมหาวทิยาลยั

ร้อยละ ≥ 80.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสมัพันธแ์ละการบริการ

ใหต้รงตามกลุม่เป้าหมายทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุก (A)                    11,942,500.00 รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร ส านกังานอธกิารบด ี

(กองกลาง)

คณุภาพบริการ 4.3 นกัศกึษาชาวตา่งชาตเิข้าศกึษาตอ่ในสาขาวชิา 4.3.1 จ านวนนกัศกึษาชาวตา่งชาต/ินกัศกึษาแลกเปลีย่น คน 28 4.3.1.1 สนบัสนนุการแลกเปลีย่นจ านวนนกัศกึษา

ชาวตา่งชาติ

โครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษานานาชาติ 4,308,000.00                  รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด ี

(กองบริการการศกึษา)

ประสทิธภิาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในทีส่ามารถตอบสนองตอ่

ความเป็นนานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยที่เป็น

ชาวตา่งชาติ

คน 13 4.4.1.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมปีระสทิธิภาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและนกัวจิัย

ชาวตา่งชาติ

                    1,920,000.00 รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด ี

(กองบริการการศกึษา)

4.5 ระบบสนบัสนนุการศกึษา/การจัดการเรียนการสอน

ไดม้าตรฐานทีรั่บรองโดยหนว่ยงานภายนอก

4.5.1 จ านวนหอ้งปฏบิัตกิารทีไ่ดรั้บรองมาตรฐาน หอ้ง 3 4.5.1.1 พัฒนา/ปรับปรุงหอ้งปฏบิัตกิาร/ศนูย์ปฏบิัตกิาร/

ศนูย์ทดสอบ ใหไ้ดม้าตรฐานที่หนว่ยงานภายนอกให้

การยอมรับ

โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิัตกิารสูม่าตรฐาน 20,891,520.00                 รองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการ ส านกังานอธกิารบด ี

(กองบริการการศกึษา)

4.6 มหาวิทยาลยัมีการใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ 

ของ Social Media ทีท่ันสมัยในการสร้างภาพลกัษณ์ได้

อย่างมปีระสทิธิภาพ

4.6.1 ระดบัความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ระดบัความส าเร็จ 5 4.6.1.1 สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมอืตา่งๆ 

ของ Social Media ในการประชาสมัพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซตแ์ละประชาสมัพันธ์สือ่

สงัคมออนไลน ์(Social Media)

                    2,201,000.00 อธกิารบดี ส านกัวทิยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : (A) คอื โครงการวาระส าคญัประจ าป ี(Agenda)

การพัฒนา

องคก์าร

ประสทิธผิล 4.1 มหาวิทยาลยัเป็นทีรู้่จักและยอมรับในระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
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ส่วนที่ 4 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัต ิและการติดตามประเมนิผล 
 

ปัจจัยส ำคัญของกำรวำงแผนที่ดีจ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ดีด้วย และต้องได้รับ

ควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำในกำรร่วมคิด ร่วมท ำ และร่วม

รับผิดชอบ ในส่วนของกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ได้มีกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรร่วม

ประชุมระดมควำมคิดเห็น และพิจำรณำก ำหนดทิศทำงกำรท ำงำนขององค์กรตำมที่กล่ำวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้

สำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์ และวิสัยทัศน ์ที่ก ำหนดไว้จงึต้องมีกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำม

ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
 

4.1 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญมำกที่จะผลักดันกำรท ำงำนของกลไก

ทั้งหมดให้สำมำรถบรรลุผลลัพธ์ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและมี

ส่วนร่วม รวมทั้งต้องอำศัยกระบวนกำรและกลไกกำรผนึกก ำลังในหลำยมิติในกำรประสำนแผนงำน แผนเงิน 

และแผนคน ในกำรขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมำยสูงสุดขององค์กร

คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ให้ประสบผลส ำเร็จ จึงประกอบด้วยส่วน

ส ำคัญ ดังนี ้

1. ผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

และสื่อสำรทิศทำงองค์กรใหแ้ก่บุคลำกรทุกระดับได้มคีวำมเข้ำใจ 

2. ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ออกมำเป็นแผนปฏิบัติกำร โดยน ำกลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

มำแปลงเป็นแผนงำน/ โครงกำรที่ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตรไ์ปสู่คณะ/สำขำวิชำ และระดับบุคคลในกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์

ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในกำรจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นกำรท ำงำนเพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

4. กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรของแต่ละ

หน่วยงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำ เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ำยทอดควำมรู้ซึ่ง

กันและกัน  

5. กำรจัดระบบกำรตดิตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกระดับ 
 

การน าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และ 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2561 โดยน ำกรอบแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 15 ปี  

(พ.ศ.2560 – 2574) มำเป็นแผนชี้น ำในกำรจัดท ำดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำร 

แปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรพัฒนำ
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ระบบข้อมูลและกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้

อย่ำงเป็นรูปธรรม มหำวิทยำลัยฯ จึงได้วำงแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

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

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 พร้อมก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกให้มีควำมพร้อมและมีส่วนร่วมใน

กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มแีนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

1.1 สร้ำงควำมเข้ ำ ใจร่วมกันเกี่ ยวกับแนวคิดและสำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยกำรจัดเวทีสร้ำง

ควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ให้กับบุคลำกร ให้ทรำบถึงบทบำทควำม

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

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับแนวทำงของ

แผนงำนและโครงกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 

2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยงและประเมินผลงำนของหนว่ยงำนตำมที่ก ำหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน เพื่อสร้ำงพันธสัญญำเชิงยุทธศำสตร์ทั่วองค์กร

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สู่กำรประเมินผลงำน 

1.5 ส่งเสริมมำตรกำรในกำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงบรรยำกำศยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง

ผ่ำนสื่อภำยในมหำวิทยำลัยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้ำ และขับเคลื่อนงำนตำมแผนยุทธศำสตร์  

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

2. พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณำกำร เพื่อเป็น

เครื่องมือในกำรประสำนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

2.1 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรในลักษณะกำรบูรณำกำรและประสำนงำนระหว่ำง

หนว่ยงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อำทิเช่น 

(1) แผนพัฒนำสำขำวิชำสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศกึษำ 

(3) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือขำ่ย 

(4) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร 

(6) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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(7) แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

(8) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดหำรำยได้ 

(9) แผนปฏิบัติกำรด้ำนปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(10) แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

(11) แผนพัฒนำบุคลำกร 

(12) แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

(13) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

(14) แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

(15) แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

(16) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง 

(17) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

(18) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

(19) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

2.2 ก ำหนดขั้นตอนของกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่กำร

สร้ำงกระบวนทัศนคตใิหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

กับระบบกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน 

2.3 ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้จำกกำรด ำเนินแผนงำนโครงกำรว่ำสำมำรถตอบสนองต่อ

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ รวมทั้งสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

4.2 การติดตามและประเมินผล 

เมื่ อมีกำรแปลงแผนไปสู่ กำรปฏิบัติที่ เกี่ ยวข้องกับทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยแล้ว  

มหำวิทยำลัยจะต้องวำงระบบที่จะวัดควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำประสงค์ในระดับต่ำงๆ จ ำเป็นต้อง  

มีกำรติดตำมและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขต่อไป กำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิ ทธิผล 

จะต้องอำศัยดัชนชีีว้ัดควำมส ำเร็จในหลำยมติิ และหลำยระดับเพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ 

ดังนี้ 

1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนเชิงยุทธศำสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภำพต่อไป 

2. กำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน และจัดท ำรำยงำนผลรำยไตรมำสเพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและ
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ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรทุกระดับทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย

ที่ตัง้ไว้ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนผลงำนประจ ำปีเผยแพรสู่่สำธำรณะ 

3. กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 

เพื่อเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

4. กำรตดิตำมผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดไว้แล้ว โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำ

กำรตดิตำมประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงกำรประเมินผลงำนรำยบุคคลกับผลงำนในระดับคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/กอง 

เพื่อเชื่อมโยงกับผลงำนในระดับมหำวิทยำลัย เพื่อแสดงถึงผลส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงำนและระดับบุคคล 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำ เร็จ 

ของแผนยทุธศำสตรใ์นแต่ละช่วง (4 ปีครึ่ง) ดังภำพที่ 31 

 

ภำพที่ 31 ตัวแบบกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์ 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2560 -2564) และจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
ที่ ๓๒.๑/ ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขอยกเลิกค ำสั่งที่ ๔๑๐๘.๑/๒๕๕๙ และขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี 
 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

......................................................................... 
 อนุสนธิค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำที่ ๔๑๐๘.๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๕๙  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์กับมหำวิทยำลัย  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 

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

 ๘. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร          กรรมกำร 
 ๙. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร          กรรมกำร 
 ๑๐. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์         กรรมกำร 
 ๑๑. คณบดีคณะครุศำสตร์          กรรมกำร 
 ๑๒. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์        กรรมกำร 
 ๑๓. คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร          กรรมกำร 
 ๑๔. คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์          กรรมกำร 
 ๑๕. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำกรรม         กรรมกำร 
 ๑๖. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี        กรรมกำร 
 ๑๗. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย          กรรมกำร 
 ๑๘. คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร        กรรมกำร 
 ๑๙. คณบดีวิทยำลัยโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน        กรรมกำร 
 ๒๐. คณบดีวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ         กรรมกำร 
 ๒๑. คณบดีวิทยำลัยกำรภำพยนตร์ ศิลปะกำรแสดงและสื่อใหม่      กรรมกำร 
 ๒๒. คณบดีวิทยำลัยสหเวชศำสตร์          กรรมกำร 
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 ๒๓. คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ          กรรมกำร 
 ๒๔. คณบดีวิทยำลัยสถำปัตยกรรมศำสตร์         กรรมกำร 
 ๒๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต          กรรมกำร 
 ๒๖. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ         กรรมกำร 
 ๒๗. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต     กรรมกำร 
 ๒๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี         กรรมกำร 
 ๒๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       กรรมกำร 
 ๓๐. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม        กรรมกำร 
 ๓๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไป และนวัตกรรมกำรเรียนรู้      กรรมกำร 
        อิเล็กทรอนิกส์    
 ๓๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทรัพย์สินและรำยได้         กรรมกำร 
 ๓๓. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน         กรรมกำร 
  ๓๔. ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓๕. หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒. พิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ        ประธำนกรรมกำร 
๒. รองคณบดี/รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่รับผิดชอบ        กรรมกำร 
    งำนด้ำนแผนและงบประมำณ    
๓. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ          กรรมกำร 
๔. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ         กรรมกำร 
๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       กรรมกำร 
๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม         กรรมกำร 
๗. ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง           กรรมกำร 
๘. ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ         กรรมกำร 
๙. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง           กรรมกำร 
๑๐. ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล         กรรมกำร 
๑๑. ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ         กรรมกำร 
๑๒. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน         กรรมกำร 
๑๓. ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน         กรรมกำร 
๑๔. หัวหน้ำฝ่ำยประกันคุณภำพและกำรจัดกำรควำมรู้       กรรมกำร  
๑๕. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำระบบงำนและประเมินผลปฏิบัติรำชกำร      กรรมกำร 
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๑๖. หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมและสำรสนเทศ         กรรมกำร 
๑๗. หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๘. บุคลำกรฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่
๑. ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๒. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๓. น ำเสนอแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรหรือผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ 
๔. อ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 
 
 

        สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 
 
 
            (รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย) 
          อธิกำรบดี 
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ภาคผนวก 2 

ประมวลภาพกจิกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี 

(พ.ศ.2560-2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31  
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี 

(พ.ศ.2560-2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี

 (พ.ศ.2560-2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 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 

นายวุฒิพงศ์ จันทร์เมอืงไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ปีที่พิมพ์ 

พฤศจิกายน 2560 

จ านวน 200 เล่ม 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับพิรัญรักษ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆข า รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรสีวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรวีิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผูช่้วยอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ สารนอก ผูช่้วยอธิการบดีฝา่ยบริหาร 

อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ ผูช่้วยอธิการบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ 
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วิสัยทัศน (Vision)
“มหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม”

(Smart Archetype University of the Society)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท 0-2160-1036-38,0-2160-1073-74

โทรสาร 0-2160-1007                          




