


 

สารจากอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูง

ข อ งป ระ เท ศ  มี ภ ารกิ จ ใน ก ารพั ฒ น า 

ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ให้มี

คุณภาพและมี คุณสมบั ติ ที่ ดี พึ งประสงค์ 

ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนา

ประเทศมี ความจ าเป็ นที่ จะต้ องก าหนด

ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้อง

กั บนโยบายรั ฐบาลและแผนยุ ทธศาสตร์

ระดั บชาติที่ เกี่ ยวข้องกั บการอุ ดมศึกษา 

เพื่อเป็นเครื่องมอืใหผู้บ้ริหารใช้เป็น 
กรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

นานาชาติ หรอืเป็น “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ” โดยแผนดังกล่าวจะเป็นแผนชีน้ า

การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปีตอ่ไป 

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

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ดังกล่าวมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดี 

ของสังคม (Smart Archetype University of the Society)” โดยความส าเร็จตาม

วิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดจุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและแปลงไปสู่ในการ

ปฏิบัติในแต่ละปีโดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะเป็นทิศทางและแนวทางที่ชัดเจน

ให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้น าไปสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) ไปสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2560 – 2564) 

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามกรอบ  

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

ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

ที่เกิดขึ้น จึงท าให้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการทบทวน 

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

ทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขจัดจุดอ่อน  

และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่สามารถ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้ มีรายละเอียดของการวิเคราะหด์ังนี้ 

1) A: Assessment ขั้นตอนการเตรยีมจัดท าแผน  

 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบส ารวจข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม

ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยให้ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 

ได้แสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2561 มีผู้บริหารจ านวน 101 คน 

ที่สง่แบบส ารวจจากจ านวนผู้บริหารทั้งหมด 108 คน 

 2) B: Baseline ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบัน

ของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับหน่วยงาน ระหว่างวันที่  6-13 มิถุนายน 2561 มีผู้บริหารที่ประเมินสถานภาพ 

ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย จ านวน 105 คน จากจ านวนผู้บริหารทั้งหมด 108 คน 

เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 

จ านวน 10 ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มีความส าคัญ 10 ล าดับแรกในแต่ละ

ด้านที่ผู้บริหารได้ประเมิน ดังนี้ 
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 2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 13 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนน

ความส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังน้ี 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 387 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปท่ีีชัดเจน 

- บุคลากรปฏบัิตงิานในทศิทางเดียวกัน 

- ผลการปฏบัิตงิานดขีึน้กวา่ปท่ีีผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์คลอ่งตัว 

S2 291 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศกึษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 2 ประจ าป ี2561 จากการจัดอันดับของ 

Webometrics Ranking of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณ ์ท าให้มีผู้สนใจเขา้

ศกึษาตอ่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- เป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียงด้านการผลิตครู และดา้นนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวน

นักศกึษาท่ีมาสมัครศกึษาตอ่ดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

S3 250 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมวีสิัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยอย่างจรงิจัง 

- ผู้บริหารมหาวทิยาลัยมวีสิัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของ

มหาวทิยาลัยไปสู่ความส าเร็จได ้

- มทีีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

จรงิจัง ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

S4 209 มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม 

 - มกีารอนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรมในเชงิประจักษ์ โดยเฉพาะดา้นอาคารสถานท่ีท่ี

สะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ ์(Branding) ท่ีดี

ขององค์การ ชว่ยให้เกิดความนา่เช่ือถือ จดจ าง่าย สร้างความไวว้างใจและเกดิ

ความร่วมมอืจากองคก์ารท้ังภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของ

มหาวทิยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

- เป็นสถานศึกษาเกา่แก่ มีภาพลักษณท่ี์ด ีเป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีส าคัญ 

- มกีิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศกึษา บุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S5 126 มที าเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี 

- มหาวทิยาลัยมคีวามพร้อมดา้นสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ ์ท่ีช่วยอ านวยความ

สะดวกในการท างาน 

- มบีรรยากาศ และภูมทัิศน์ท่ีดี เอื้อตอ่การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศกึษาและบุคลากร 

S6 108 มหีลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มรีะบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended 

Learning : SSRU Model for General Education Subjects) ท่ีดผี่านทางรายวชิา

ศกึษาท่ัวไป นักศกึษาสามารถเรียนรู้ได้อยา่งเต็มท่ี และมีความสุข 

S7 107 มรีะบบการด าเนนิงานดา้นวจิัย และการบริการวิชาการท่ีด ี

- มรีะบบบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานดา้นการวจิัย และการบริการ

วชิาการแกส่ังคม ท าใหไ้ด้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวจิัย และการบริการ

วชิาการเพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

- มกีารบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วชิาการแกส่ังคมอยา่งเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชนก์ับนักศกึษาที่ชัดเจน 

- มกีารด าเนนิงานดา้นการวิจัยและการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของประชาชนและท้องถิ่น 

- มรีะบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีดมีปีระสิทธิภาพ

ส่งผลให้มีผลงานการวจิัยเพิ่มมากขึน้ 

S8 102 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มคีุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศกึษาท้ังในและ

ตา่งประเทศ ซึ่งมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอน 

- มรีะบบพี่เลีย้ง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวชิาการมากขึ้น 

S9 74 บุคลากรมคีุณภาพ ทุ่มเท และสามัคค ี

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท้ังระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

รวมท้ังมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน  ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

มหาวทิยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ  ส่งผลให้

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา  ท าให้การจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

S10 67 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  และมี

การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ท าให้

เกิดก าลังใจในการปฏบัิตงิาน 
 

 2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 7 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนน

ความส าคัญของประเด็น 7 ล าดับ มีดังน้ี 
ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 215 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคดิวเิคราะห์ และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ  

W2 209 การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชนย์ังมีน้อย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย 

ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนีอ้ยด้วย 

 - การน าผลงานวจิัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สนิทางปัญญา

มนีอ้ยและตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

W3 183 สถานท่ีไม่เพยีงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีและมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อยา่งเต็มท่ี 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีคับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้

ค่าใชจ้่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W4 180 ผลงานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพแ์ละเผยแพร่มีน้อย 

- ผลงานวจิัยของอาจารย์ท่ีได้รับการตีพมิพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยัง

มจี านวนนอ้ย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI SCOPUS และ 

ISI มนีอ้ยมาก 

W5 173 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมปีระสบการณ์และความรู้ความเข้าใจนอ้ยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในด้านภาษาตา่งประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

W6 150 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาตยิังมีขอ้จ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนนอ้ย ความเป็นนานาชาติของมหาวทิยาลัยฯ ยังไม่

เพียงพอท่ีจะดึงดูดคนจากท่ัวโลกเข้ามาศึกษาได้ ท าให้ยากต่อการแข่งขันใน

ระดับนานาชาต ิ

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ

บริหารงบประมาณแผ่นดิน 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับ

นานาชาติยังมนีอ้ย 

W7 74 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ

อุดมศกึษา 
  

 2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ทั้งหมด 22 ประเด็น ค่าน้ าหนัก

คะแนนความส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปน้ี 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 174 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

- ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ ไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรตอ้งปรับตัวสูง 

เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อ 

ให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลง 

O2 136 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาส 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น 

การจัดการเรียนการสอน การท าวจิัยและบริการวชิาการได้มากขึน้ 

O3 104 เทคโนโลยทัีนสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ 

สู่หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอน 

ในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

O4 99 มหาวทิยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลายท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอยา่งสะดวก 

O5 76 รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้อง

กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมนีโยบายสง่เสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็น

สาขาที่ขาดแคลน 

O6 72 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต

เพื่อตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และการแพทย ์และการบิน 

O7 53 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีคา่ใชจ้่ายต่ ากวา่ 

O8 52 ภาครัฐสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุน

วิ จั ย ท่ี รั ฐ บ าล ส นั บ ส นุ น ผ่ า น ส ถ า บั น /ห น่ ว ย งาน ส่ ง เส ริ ม ก า รวิ จั ย  

(เชน่ สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวจิัยของชาตเิอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวจิัยของมหาวทิยาลัย 

O9 48 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิง

วชิาการจากมหาวิทยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ 

และการวจิัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนท่ีจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ  
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

ช่วยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย  

และบัณฑิตรูปแบบใหม่ท่ีตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหา 

การวา่งงานและขาดแคลนแรงงาน 

O10 45 ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ  และ

ความตอ้งการมหีลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเนน้สนิค้า/คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ท่ีสนใจมีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ

ปฏบัิตงิาน 
 

 2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้ งหมด 16 ประเด็น ค่าน้ าหนัก

คะแนนความส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังน้ี 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 336 สถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมภิาค 

- การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  ท าให้

หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้  

จึงต้องมกีารปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขัน

ทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ังเชิงเนื้อหาและเชิงพื้น ท่ีส่ งผลให้

มหาวทิยาลัยตอ้งมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขง่ขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 

ท าให้ภาวการณ์แขง่ขันทางการศกึษาของสถาบันการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

ท้ังในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เรา

อาจไมใ่ชห่นึ่งในตัวเลอืก 

T2 317 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการ

เกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T3 176 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวทิยาลัยมจี ากัด ท าให้การพัฒนาล่าชา้ 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนา

ท่ีลา่ชา้ขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัยจึงเกิดความลา่ชา้ ไมส่ามารถแขง่ขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T4 111 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเตมิอยูต่ลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหาร

ของรัฐไมต่อ่เนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไมส่ามารถแขง่ขันระดับนานาชาตไิด้ 

T5 

 

93 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกสถานท่ีศึกษาต่อของนักเรียน 

T6 90 สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรียน 

T7 83 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ

มหาวทิยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความ

ไม่มั่นคงทางการเมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่

สามารถแขง่ขันในระดับนานาชาตไิด้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบ

ตอ่การด าเนินงานวจิัยและบริการวิชาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า 

ขาดความน่าเชื่อถอื ขาดการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

T8 78 ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏขาดความ

นา่เช่ือถือลดความไว้วางใจได้ 

T9 74 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะทาง

หน้า ซ



 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

มากขึ้นจึงสวนทางกับหลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T10 65 ค่านยิมและความตอ้งการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็น

ท่ีต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีความต้องการของตลาดแรงงาน

นอ้ยกว่า 
 

ผลวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ปรากฏผลว่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” ดังภาพข้างลา่งนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ผลวิเคราะห์ต าแหนง่ทางยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน 

จากต าแหนง่ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันที่อยู่ต าแหน่ง “ป้องกัน” มหาวิทยาลัยต้อง

ปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 

เพื่อให้อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” หรือ “เร่งขยายงาน” โดยต้องให้สัดส่วน 

SO:WT ไม่น้อยกว่า 3:1 คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาให้ค่าคะแนนในการลดจุดอ่อน (W) 

หรอืขจัดภัยคุกคาม (T) เพื่อปรับต าแหน่งยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ซึ่งค่าคะแนนมดีังนี้ 

หน้า ฌ



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 7 ประเด็น และประเด็นภัยคุกคาม (T) จ านวน 

10 ประเด็น ได้เรยีงล าดับความส าคัญจากการประเมินของผู้บริหารแลว้ ดังนี้ 

ค่าคะแนน คะแนน ประเภท ประเด็น 

5 336 T สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการ

แข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิด

กระจายท่ัวทุกภูมภิาค 

- การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศ

มากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษา

ไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตร

ให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ัง

เชิงเนื้อหาและเชิงพื้นท่ีส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขง่ขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดม 

ศกึษาและอาชีวศกึษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบ

กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศ

และต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ภาวการณ์ แข่งขันทาง

การศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนท้ังใน

หน้า ญ



ค่าคะแนน คะแนน ประเภท ประเด็น 

และตา่งประเทศมีมากขึน้เป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมทีางเลอืก

มากขึน้ เราอาจไมใ่ชห่นึ่งในตัวเลอืก 

5 317 T แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทย

ลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียน

ลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

5 215 W กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่

สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการ

คิดวเิคราะห์ และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ  

5 209 W การน าผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชนย์ังมนี้อย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์และ

อุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมี

นอ้ยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ

ทรัพยส์ินทางปัญญามนีอ้ยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

2 183 W สถานท่ีไมเ่พยีงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีและมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจ านวน

นักศกึษา ท าให้ไมส่ามารถบริการได้อย่างเต็มท่ี 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีคับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่

หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหาร

จัดการสูง 

4 180 W ผลงานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพแ์ละเผยแพร่มีน้อย 

- ผลงานวิจัยของอาจารย์ ท่ี ได้ รับการตีพิมพ์  เผยแพร่  

ในระดับชาต ินานาชาตยิังมจี านวนน้อย 

- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 

TCI SCOPUS และ ISI มนีอ้ยมาก 

4 176 T งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมจี ากัด ท า

ให้การพัฒนาล่าชา้ 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่าง

จ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการ

หน้า ฎ



ค่าคะแนน คะแนน ประเภท ประเด็น 

การปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถ

แข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

4 173 W บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยใน

การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลังและ

พัสด ุ

- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ใน

ระดับน้อย 

3 150 W การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมี

ข้อจ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติ

ของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพยีงพอท่ีจะดึงดูดคนจากท่ัวโลก

เข้ามาศกึษาได้ ท าให้ยากต่อการแขง่ขันในระดับนานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่

สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวทิยาลัยฯ ในระดับนานาชาตยิังมีน้อย 

2 111 T กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ.  

มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิอยูต่ลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้

นโยบายการบริหารของรัฐไมต่อ่เนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ไมส่ามารถแขง่ขันระดับนานาชาตไิด ้

3 93 T การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มี

ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกสถานท่ีศึกษาต่อของนักเรียน 

3 90 T สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองในการเลอืกสถานศึกษาให้ผู้เรียน 

3 83 T รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการ

บริหารการศึกษาของมหาวทิยาลัย 

หน้า ฏ



ค่าคะแนน คะแนน ประเภท ประเด็น 

- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้

ควบคุมไม่ได้  เกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง  ท าให้

นโยบายทางการศกึษาขาดความตอ่เนื่องไม่สามารถแข่งขัน

ในระดับนานาชาตไิด้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทาง

การเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนินงานวิจัยและบริการ

วชิาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิด

การพัฒนาท่ีล่าชา้ ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดการมสี่วนร่วม

จากภาคประชาชนโดยตรง 

2 78 T ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราช

ภัฏขาดความน่าเชื่อถอืลดความไว้วางใจได้ 

4 74 T ตลาดแรงงานต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ 

และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทางกับหลักสูตรท่ี

หลากหลายแตไ่มต่อบสนองตลาดแรงงาน 

3 74 W ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายัง

ไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ยัง

ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

3 65 T ค่านยิมและความตอ้งการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลอืกเรียน

ในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานมากกวา่สาขาท่ี

ความตอ้งการของตลาดแรงงานนอ้ยกวา่ 
 

จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิก

วิกฤติให้เป็นโอกาสในประเด็นที่ เป็นภัยคุกคาม มหาวิทยาลัยสามารถปรับต าแหน่ง

ยุทธศาสตรไ์ปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงได้จากภาพขา้งลา่งนี้ 

หน้า ฐ



 
ภาพที่ 2 ต าแหนง่ทางยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงสถานการณ์แล้ว 

3) C: Component ขั้นตอนการจัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการด าเนินงานทบทวน

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

สวนสุนันทาในแต่ละยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 และ 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้ทบทวนตัวชี้วัด 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการ

วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หมายเหตุ : แม่แบบท่ีดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่า

มอง” ในเร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศกึษา “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” มคีวามคิดดี ท าด ีพูดดี แตง่กายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่ง

และดี รับผิดชอบตอ่สังคม ท าดี มุง่คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาท่ีสร้างสรรค์ 

และน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยท่ีตอบสนอง

สังคม และน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T =  Smart Technology & Teacher: เทคโน โลยี  & ค รู  “ฉลาดหลั กแหลมน่ ามอง”  

มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบใน

การคิดดีและท าด ี

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (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) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ 

ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่อ

อนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่

เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความ

เจรญิรุ่งเรอืง ผา่นการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการ

ในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และ

สังคม 

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

และสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรม 

วังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและช่ืนชมของมนุษยชาติ 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row 

Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ ชุมชนและสังคม  (Provide 

Academic Services and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารง

รักษา สืบสานความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for 

Arts and Culture Service Center and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation 

and Develop Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมี

ส่ วน ร่ วม  (Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on 

Network Participation) 
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เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ  

มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์

สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครอืข่าย

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน 

ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้สูส่ากล 

 

หน้า ด



นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และ

บุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรม

ด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ 

ที่หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ

การเรียนรูข้องผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่

ความส 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 จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม

การด าเนินการของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็น

คุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็น

วิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรม

องค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็น

ทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญา  

น าทางของมหาวิทยาลัยที่ ยึดถือ  “ความรู้คู่ คุณ ธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของ 

แผนยุทธศาสตรน์ี ้
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ.2560 – 2564) 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้

การด าเนินงานตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

ทุกคนให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ

เพื่อน าไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

ในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอปุกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้าน 

วุฒิการศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ

น าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการ 

มีสว่นร่วมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยการมี เครือข่ายกั บ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา 

มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ

การใชภ้าษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
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6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดด

เด่นนอกจากศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่ เป็นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่และพัฒนาเป็น

นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน

การสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถ

ในด้านการวิจัยและสรา้งผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณา

การกับการเรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ 

เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมใหม้ีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์

และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การ

เป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัย

มุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่

ตอบสนองตอ่ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการ

น าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่

จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียง

ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน (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) 

 ทั้งนีม้หาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของแต่ละยุทธศาสตร ์มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  2.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต  

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  3.ร้อยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 4.คะแนนเฉลี่ย

การประกันคุณภาพภายในประจ าปี 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
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2.ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  3.ร้อยละผลงานของนักศึกษา และผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ   

4.ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5.จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย 

และนวัตกรรม 6.จ านวนผลงานวิจัยงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

หรือสิทธิบัตร 7.จ านวนองค์ความรู้ที่ เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวน 

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ 9.จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ 

รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 10.ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วม

โครงการเพิ่มขึ้น 11.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 

12.จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจ  

สิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น 13.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับ

ประชารัฐ 14.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ 

15.จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์   

16.นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) 

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดีขึ้น)  

17.นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม 18.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  และ 19.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือ

เทียบเท่าในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติตอ่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์หลักคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 

เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

3.ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

และ 4.ร้อยละของเครือขา่ยต่างประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมรว่มกับมหาวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้าง

ชื่อเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย และ 4.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 

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

ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม

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

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างย่ังยนื 

9 22 18 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 

11 26 15 26 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย

และท้องถิ่น 

5 6 6 6 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 5 6 6 6 

รวมทั้งสิ้น 30 60 45 58 
 

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

2564) ไปสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.256 2  
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สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ

ในปีแรกของแผน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่  2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างย่ังยนื 

9 22 18 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 

11 26 15 27 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย

และท้องถิ่น 

5 6 6 6 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 5 6 6 6 

รวมทั้งสิ้น 30 60 45 59 

 

มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏสวนสุ นั นท าได้ จั ดสรรงบประมาณ เพื่ อด า เนิ นการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนทั้งสิ้น 1,766,161,330.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ

แผ่นดิน  จ านวน 802,767,900.00 บาท และเงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้ ) 

จ านวน 963,393,430.00 บาท โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ปรับประยุกต์ใช้แนวทางการ 

จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงบประมาณ 

มีจ านวน 2 แนวทาง คือ 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 

716,606,874.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 414,716,800.00 บาท 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 301 ,890,074.00 บาท และ 2) ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 1,049,554,456.00 บาท 

จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 388,051,100.00 บาท เงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) จ านวน 661,503,356.00 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  

ในแต่ละยุทธศาสตร ์ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่  3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินนอก

งบประมาณ  

(เงินรายได้) 

รวม

งบประมาณ

ทั้งส้ิน 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

700,620,500 884,458,170 1,585,078,670 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

102,147,400 30,917,160 133,064,560 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ

ท้องถิ่น 

- 24,234,500 24,234,500 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ - 23,783,600 23,783,600 

รวมทั้งส้ิน 802,767,900 963,393,430 1,766,161,330 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวนทั้งสิน้ 10 โครงการ จ าแนกแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 4 โครงการ คือ 

1. โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

2. โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา 

3. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

4. โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มี

โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มโีครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการความรว่มมอืกับเครือขา่ยภายในประเทศ 

2. โครงการความรว่มมอืกับเครือขา่ยต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดท าแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อใช้ให้

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย

ตามที่ก าหนดไว้จ านวน 18 แผน ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

3. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

4. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

5. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

6. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

8. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

9. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

10. แผนพัฒนาบุคลากร 

11. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

12. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

13. แผนการจัดการความรู้ 

14. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

15. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

16. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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17. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

18. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

4) D: Drive ขั้นตอนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

2561 เพื่อรายงานสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อม

ชี้แจงแบบฟอร์มส าหรับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระดับ

หนว่ยงาน 

 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อที่จะผลักดัน 

การท างานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไก

การผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อน

องค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัย 

คือวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the 

Society)”ที่ตัง้ไว้ ดังนี้ 

1. ผูบ้ริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และ 

แนวทางการด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่คณะ/สาขาวิชา/และระดับบุคคลในการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ 

ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
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4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน

แผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงานใหม้ีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ

ข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุก

ระดับ 

 

5) E: Evaluation ขั้นตอนการประเมินผล  

มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยการเสริมสร้างความ

เข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมก าหนดแนวทางใน

การบริหารจัดการ ดังนี ้

 

การติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยฯ ได้วางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับ

ต่างๆ เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้

ผูร้ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการจัดท าแผนเชงิยุทธศาสตรข์ององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ทุก

หน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลราย  

ไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ

และด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงาน

ผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิก

จา่ยเงนิงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
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5. การพัฒนาและปรับปรุงกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงาน

ในระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/กอง เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดง

ถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษา

ระดับสูงของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มี

คุณภาพและมีคุณสมบัติที ่พ ึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ โดยมีจุดเริ ่มต้นจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนาเป็นวิทยาลัยครู  

สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏตามล าดับดังภาพ 4 มีพื ้นที ่ส าหรับการจัด

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

(275 ไร่) 3) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (80 ไร่) 4) ศูนย์การศึกษาจังหวัด

ระนอง (128 ไร่) และ5) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (15 ไร่)   

 
 

 

 
ภาพที่ 4 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาล ัยราชภัฏสวนส ุน ันทา เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 103 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 

76 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 1 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 

17 หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน 9 หลักสูตร มีนักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา 2560 

จ านวนทั้งสิ้น 28,774 คน จ าแนกเป็น ปริญญาตรี จ านวน 28,162 คน ประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู จ านวน 165 คน ปริญญาโท จ านวน 318 คน และปริญญาเอก จ านวน 129 คน 

ในปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากร จ านวนทั้ งสิ้น 1,576 คน จ าแนกเป็นบุคลากร 

สายวิชาการ จ านวน 827 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 749 คน 

  

พ.ศ.2480 - 2517
โรงเรียนสวนสุนันทา

วิทยาลัย

พ.ศ.2518 - 2534
วิทยาลัยครู
สวนสุนันทา

พ.ศ.2535 - 2546
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีสถานที่เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบด้วย 1) ห้องเรียน จ านวน 253 ห้อง  

2) หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 37 ห้อง 3) หอ้งปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้อง  

4) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 54 ห้อง 5) ห้องทดสอบหรือห้องปฏิบัติการที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 4 ห้อง (ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ห้องปฏิบัติการทางการบิน และศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ) และ 6) ห้องปฏิบัติการอื่นๆ จ านวน 48 ห้อง อาทิ 

ห้องปฏิบัติการภัตตาคารจ าลอง ห้องถ่ายภาพนิ่ง โรงละคร เป็นต้น  รวมทั้งน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ERP (enterpriseresource planning) e-Office e-learning เป็นต้น 

มาใชใ้นการขับเคลื่อนการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย   
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1.2 โครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 

 

ภาพที่ 6 โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 

1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นั นทา  มี หน่ วยงานจั ดการเรี ยนการสอน

ระดั บ อุ ด มศึ ก ษ า  จ าน วน  14  ห น่ ว ย งาน  ป ร ะก อ บ ด้ ว ย  1 ) คณ ะค รุ ศ าส ต ร์  

2) คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  3 ) คณ ะวิทยาศาสตร์และเทค โน โลยี  

4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) วิทยาลัยนานาชาติ  9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ 14) วิทยาลัย

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 103 หลักสูตร จ าแนก

เป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 76 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 73.79 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู จ านวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0.97 ระดับปริญญาโท จ านวน 17 หลักสูตร 

คิดเป็นร้อยละ 16.50 และระดับปริญญาเอก จ านวน9 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 8.74  

โดยสามารถแสดงหลักสูตรที่ เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 เป็นกราฟ 

ดังภาพที่ 7  

 
 

ภาพที่ 7 หลักสตูรที่เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

ปริญญาตรี

76 หลักสูตร  73.79 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

1 หลักสตูร  0.97 

ปริญญาโท

17 หลักสตูร  16.50 

ปริญญาเอก

 9 หลักสูตร  8.74 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 

28 774 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 

28 162 คน คิดเป็นร้อยละ 97.87 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 165 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.57 ระดับปริญญาโท จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 1.11 และระดับปริญญาเอก 

จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45 ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2557 – 2561 เป็นกราฟดังภาพที ่8  

 
ภาพที่ 8 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2557 - 2561 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
 

ทั้งนี้ จ าแนกนักศึกษาตามระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดการ

เรียนการสอนตั้งแตป่ีการศึกษา 2557 – 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 9  

 22,000

 23,000

 24,000

 25,000

 26,000

 27,000

 28,000

 29,000

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

24,420 

27,250 
27,776 

26,592 

28,774 

หน้า 6



 

 
 

ภาพที่ 9 จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา ปกีารศึกษา 2557 - 2561 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
 

1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 

จ านวนทั้งสิน้ 4 283 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 

จ านวน 4 080 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 171 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 32 คน 

ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2560 เป็นกราฟดัง

ภาพที่ 10  

 
 

 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด

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 

2561 28,162 165 318 129 28,774 
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ภาพที่ 10 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2560 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่มีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี  พบว่า บัณฑิตมีงานท า

ร้อยละ 94.39 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 

– 2560 เป็นกราฟดังภาพที ่11 

 
ภาพที่ 11 ร้อยละการมีงานท าของบณัฑิต ปีการศึกษา 2557 - 2560 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.4.5 ข้อมูลกำรท ำงำนตรงสำขำของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส ารวจประเภทงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่มีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมีงานท าที่
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ตรงสาขาร้อยละ 88.26 สามารถแสดงร้อยละการมีงานท าตรงสาขาของบัณฑิต ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2557 – 2560 เป็นกราฟดังภาพที ่12 

 
ภาพที่ 12 ร้อยละการมีงานท าตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 - 2560 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.4.6 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจ าท า

ผลงานวิจัยอย่างตอ่เนื่อง โดยผลการด าเนนิงานสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 

1) ด้านอาจารย์ประจ าที่มผีลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา ที่มีผลงานวิจัยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 695 คน คิดเป็นร้อยละ 84.96 จากจ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 818 คน ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจ าที่มี

ผลงานวิจัย ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 13 

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

80.37 

68.65 

85.46 
88.26 

หน้า 9



 

 
 
 

ภาพที่ 13 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

2) ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

มหาว ิท ยาล ัย ราชภ ัฏส วนส ุน ันท า  น าผลงานวิจั ยไปใช้ประโยชน์ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 347 ผลงาน ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 14 

 
 

ภาพที่ 14 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2561 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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3) ด้านการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติมีคุณภาพต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ านวน 827 คน คิดเป็นร้อยละ 51.63 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 เป็น

กราฟดังภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.4.7 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

มหาว ิทยาล ัยราชภัฏสวนสุน ันทา  มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ  

จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

ตลอดจนมีการสร้างแหล่ งเรียนรู้ที่ ช่ วยสร้างองค์ ความรู้ ให้ กั บ ชุมชนและสั งคม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนทั้งสิ้น 458 โครงการ ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนโครงการ

บริการวิชาการ ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น าความรู้และประสบการณ์จากโครงการ

บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ านวน 451 โครงการ ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2561 เป็นกราฟดัง

ภาพที ่17 

 
ภาพที่ 17 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.4.8 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 73 โครงการ ผู้เข้าร่วม

โครงการ จ านวนทั้งสิ้น 16 046 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนโครงการและจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557 - 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 18 

  
ภาพที่ 18 จ านวนโครงการและจ านวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แหลง่ข้อมูล : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

1.4.9 ข้อมูลบุคลำกร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา  มีบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

จ านวนทั้งสิ้น 1 576 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 827 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 52.47 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 749 คน คิดเป็นร้อยละ 47.53 

ทั้งนี้สามารถแสดงสัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 19 
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ภาพที่ 19 สัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนวิชาการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 
 

1) บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนทั้งสิ้น 185 คน จ าแนกเป็นศาสตราจารย์ จ านวน 8 คน 

รองศาสตราจารย์ จ านวน 31 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 146 คน ทั้งนี้สามารถ 

แสดงร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

– 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 20 

 
 

ภาพที่ 20 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

43.51 42.71 43.69 52.26 52.47 

56.49 57.29 56.31 47.74 47.53 

วิชาการ

สนับสนุน

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อาจารย์ 79.66 79.50 82.02 79.35 77.63

ศาสตราจารย์ 0.93 0.88 0.53 0.63 0.97

รองศาสตราจารย์ 5.28 4.83 4.13 3.50 3.75

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 14.13 14.79 13.32 16.52 17.65
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2) บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ านวน 303 คน จากอาจารย์ประจ าจ านวนทั้งหมด 827 คน คิดเป็นร้อยละ 36.64  

ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557 – 2561 เป็นกราฟดังภาพที ่21 

 
 

ภาพที่ 21 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 

 

3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนทั้งสิ้น 749 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 23 คน  

คิดเป็นร้อยละ 3.07 พนักงานราชการ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.87 พนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทประจ า จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทช่ัวคราว จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06 และลูกจ้างประจ า จ านวน  

18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

จ าแนกตามประเภท ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 เป็นกราฟดังภาพที ่22 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

23.91 25.48 30.23 31.79 36.64 

74.53 73.06 67.91 66.58 62.15 

1.56 1.46 1.86 1.63 1.21 

ปรญิญาเอก

ปรญิญาโท
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ภาพที่ 22 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 

1.4.10 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จาก Webometrics Ranking of World University 

ประเทศสเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 2 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 25 ของประเทศ 

และมหาวิทยาลั ยอั นดั บที่  1 133  ของเอ เชีย  ทั้ งนี้ ส ามารถแสดงการจัดอั นดั บ 

ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 เป็นกราฟดังภาพที่ 23 

 
ภาพที่ 23 ผลการจัดอันดับของมหาวทิยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 

แหลง่ข้อมูล : http://www.webometrics.info/en/asia/thailand 
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ขา้ราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทประจ า

พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทช่ัวคราว

ลูกจ้างประจ า

3.41 3.28 3.18 3.15 3.07 3.55 3.69 3.60 3.70 3.87 

36.22 35.52 

49.79 
47.67 48.60 

50.43 
51.91 

38.17 

43.29 42.06 

6.39 5.60 5.26 
2.19 2.40 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ราชภัฏ ประเทศ เอเชีย

อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 2

อันดับ 25

อันดับ 17 อันดับ 17

อันดับ 26
อันดับ 25

อันดับ 708

อันดับ 602

อันดับ 667

อันดับ 140

อันดับ 1133
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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) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของประเทศไทยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงระยะเวลาของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อม

ที่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์ และกลไกในการ

ขับเคลื่อน เพื่อเป็นแผนชี้น าการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแปลงไปสู่การปฏิบัติ

ในแผนระยะ 5 ปี และแต่ละปีต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนด

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 – 2574) แบ่งเป็น 3 ช่วงๆ ละ 5 ปี 

สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 24 

 
 

 

ภาพที่ 24 สวนสนุันทา 2030 กา้วสู ่“มหาวิทยาลยัเอตทัคคะนานาชาติ” 
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีแนวทางในการน าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี 

(พ.ศ.2560 – 2574) แปลงเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี ดังภาพที่ 25 

เอตทัคคะ คือ “ช้ันครู”หรือ “ปรมาจารย์” (Guru) หมายถึง บุคลากรและผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงระดับช้ันครู หรือ ปรมาจารย์  
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ภาพที่ 25 แปลงแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี ไปสู่แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี 

และแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
 

สืบเนื่องจากที่สภาพแวดล้อมแวดล้อมด้านการศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

ทุกช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้วิเคราะห์โดยอาศัยตัวแบบ “ABCDE” เป็น

แนวทางส าหรับการคิด และการด าเนินการ ได้แก่ การตรวจสอบ (Assessment) เส้นฐาน 

(Baseline) องค์ประกอบ (Components) ลงสู่ความชัดเจน (Down to Specifics) และการ

ประเมิน (Evaluate) ตามที่ได้แสดง ดังภาพที่ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 26 ตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร ์(ABCDE Model) 

แผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 15 ปี (2560 - 2574)

แผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (2560 - 2564)

แผนปฏิบัตกิาร

ปีงบประมาณ 2562

ปรับแผนฯ 15 ปี 
ทบทวนคร่ึงปหีลงั

ของปีที่ 5 

ทิศทางที่ปรับปรุงใหม ่

ทบทวนกลยุทธ์ โครงการทุกปี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน 

(Internal Environment Analysis) และสภาพแวดล้ อมภายนอก (External Environment 

Analysis) โดยได้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ได้แก่ ประเด็น  

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

และประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) โดยมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์หาต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้

เพื่อที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้ปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคามมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่ อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาโดยใช้หลักการวิเคราะห์  SWOT (SWOT Analysis) ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน 

(Internal Environment) และด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) มีแนวปฏิบัติ 

ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment Analysis) 

การวิ เคราะห์ เพื่ อระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 

7–S Model ของ McKinsey สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห ์ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัด

องค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที ่ได้ก าหนด 

ทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็ง

อะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญมากน้อย

เพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
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o Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวน

เพียงพอหรือไม่ 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที ่ยอมรับและมีประสิทธิภาพ

หรือไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ 

อะไรบ้างที่ท าให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

การวิเคราะห์เพื่อระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหป์ัจจัยภายนอก

ตามหลักการ PEST Model สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห ์ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและ

นโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 

ที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o S-Social เป ็นการว ิเคราะห ์สภาพการณ ์และกระแสส ังคมที ่ม ีต ่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

ที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานจ านวน 105 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการให้น้ าหนัก

ความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จ านวน 10 ประเด็น โดยสามารถ

สรุปประเด็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะดา้น ดังนี้ 
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1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 13 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนน

ความส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 387 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงนิสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์คล่องตัว 

S2 291 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจ าปี 2557 จากการจัด

อันดับของ Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ ท าให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท า

ให้มีจ านวนนักศึกษาที่มาสมัครศึกษาต่อด้านครูและด้านนาฎศิลป์

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

S3 250 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย  และร่วมรับผิดชอบ

ผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผูบ้ริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

อย่างจริงจังท าใหม้หาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

S4 209 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทาง

ศลิปวัฒนธรรม 

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคาร

สถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ 

(Branding) ที่ดีขององค์การ ช่วยให้ เกิดความน่าเชื่อถือ จดจ าง่าย  
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การทั้งภายในและ

ภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ 

และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และ

ชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับ

คณาจารย์ นักศกึษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

S5 126 มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วย

อ านวยความสะดวกในการท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและบุคลากร 

S6 108 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management 

Blended Learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที่ ดี ผ่ าน

ทางรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมี

ความสุข 

S7 107 มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 

- มีระบบบริหารจัดการที่เอือ้ต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย และการ

บริการวิชาการแก่สังคม ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการ

วิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 

- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับ

นักศกึษาที่ชัดเจน 

- มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น 

- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมี

ประสิทธิภาพส่งผลใหม้ีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึน้ 

S8 102 อาจารย์มีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่จบการศึกษา

ทั้ งในและต่างประเทศ ซึ่ งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ 

แขนงต่างๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

- มี ระบบพี่ เลี้ ยง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสู่ ต าแหน่ ง 

ทางวิชาการมากขึน้ 

S9 74 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย รวมทั ้งมีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน 

ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ 

ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา 

ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจ

จากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก 

S10 67 มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพ
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

การปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่

สูงขึน้ ท าใหเ้กิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 7 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนน

ความส าคัญของประเด็น 7 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 215 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  ยังไม่สามารถท า

ให ้น ักศ ึกษาม ีท ักษะภาวะผู ้น า  ท ักษะด ้านการค ิดว ิเคราะห์ 

และทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

W2 209 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

ยังมีน้อย ท าใหไ้ด้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สิน

ทางปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

W3 183 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

ท าใหไ้ม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง 

ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W4 180 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย 

- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ 

นานาชาติยังมีจ านวนน้อย 

- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  TCI 

SCOPUS และ ISI มีน้อยมาก 

W5 173 บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

  - บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการ

บริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับ

น้อย 

W6 150 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมี จ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของ

มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ 

ท าใหย้ากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้อง

กับการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

ในระดับนานาชาติยังมีน้อย 

W7 74 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ยังไม่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 
 

3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ทั้งหมด 22 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนน

ความส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 174 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่

หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร

ต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O2 136 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ  1 เป็น

การเพิ่มโอกาสในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  เกิดความ

ร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยและ

บริการวิชาการได้มากขึ้น 

O3 104 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

  - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน 

และขั้นตอนในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

O4 99 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย 

ท าใหน้ักศกึษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

O5 76 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

O6 72 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการ

ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ  เช่น พยาบาล 

ท่องเที่ยว วทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน 

O7 53 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนใน

มหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

O8 52 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

  - ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของ

ชาติมีแหล่งท ุนวิจ ัยที ่ร ัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงาน

ส่งเสริมการวิจัย  (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื ่นๆ อย่าง

หลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัย 

O9 48 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรก ิจ 

ต้องการความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้ 

เชิงวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึน้ 

- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อ 

การเรียนการสอน งานวิจัยและบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่ตรงความต้องการ

ของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

O10 45 ภาคสังคมและภาคธุรก ิจต้องการความรู ้ในระดับอุดมศึกษา 

มากขึ้น 

  - สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

มากขึ้นๆ และความต้องการมีหลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเน้นสินค้า/คน ที่มีความแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที ่สนใจมีความต้องการ  

ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิ

วิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน 
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4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 16 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนน

ความส าคัญของประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 336 สถาบันการศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึน้ 

- สถาบ ันอ ุดมศ ึกษา  ม ีการแข ่งข ันการพ ัฒนาค ุณภาพทาง

การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจาย

ทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  

ท าให้หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตาม

แผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้อง

ปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง 

และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษา

และอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั ้งในประเทศและ

ต่างประเทศมากขึ ้นท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมี

มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นเราอาจไม่ใช่

หนึ่งในตัวเลือก 

T2 317 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง 

ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลงและมี
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

อัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T3 176 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด  ท าให้การ

พัฒนาล่าช้า 

  - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการ

พัฒนาที่ลา่ช้าขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่ มั่ นคงที่ น ามาใช้ในการบริหารจัดการการ

ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้

ทันเหตุการณ์ 

T4 111 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  ท าให้นโยบาย

การบริหารของรัฐไม่ต่อเนื ่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถ

แข่งขันระดับนานาชาติได้ 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

T5 

 

93 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

T6 90 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง

ในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน 

T7 83 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุม

ไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษา

ขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมือง

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการ

พัฒนาที่ล่าช้า ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาค

ประชาชนโดยตรง 

T8 78 ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ขาด

ความน่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้ 

T9 74 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที ่มีความรู้ความสามารถ  และ

ทักษะเฉพาะทางมากขึ้นจึงสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่

ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T10 65 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ  มักจะเลือกเรียนใน

สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความ

ต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า 

 

ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้

โปรแกรม Excel ของที ่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาล ัยมาช ่วยหาต าแหน ่ง

ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุง

แล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็น

ภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน จ านวน 105 คน 

ปรากฏผลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้

ภาพที่ 27 
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ภาพที่ 27 ต าแหน่งยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน 

 

2. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัด ประเด็น

ที ่เป ็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ ่งมั ่นปรับปรุง (ระดับ 2)=ด าเน ินการ (ระดับ 3)=เร ่ง

ด าเนินการ (ระดับ 4)=เร่งด าเนินการด่วน (ระดับ 5)=เร่งด าเนินการด่วนที่สุด) ดังนี้ 

กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษา 

มีทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 5) 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย (ระดับ 5) 

 - การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมนี้อย 

ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 

มีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย (ระดับ 4) 

- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร ่ในระดับชาติ นานาชาติ

ยังมีจ านวนน้อย 

- ผลงานวิจัยหรอืผลงานทางวิชาการที่ตพีิมพ์ในฐานข้อมูล TCI SCOPUS และ 

ISI มีน้อยมาก 

บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

(ระดับ 4) 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย  

การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด (ระดับ 3) 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ 

ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ ท าให้ยากต่อการแข่งขันในระดับ

นานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการ

บริหารงบประมาณแผ่นดิน 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับ

นานาชาติยังมีน้อย 

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 

(ระดับ 3) 

สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (ระดับ 2) 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัยฯ มสีถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

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

ด าเนินการด่วน (ระดับ 5) = เร่งด าเนินการด่วนที่สุด) ดังนี้ 

สถาบันการศกึษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (ระดับ 5) 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั ่วทุก

ภูมิภาค 

- การมีคู ่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการ

ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้

เป ็นที ่รู ้จ ักอย่างกว้างขวางมากยิ ่งขึ ้น เก ิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ

หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งข ันทางการศึกษาด ้านโลจิสต ิกส ์ในสถาบ ันอุดมศึกษาและ

อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มากขึ้น ท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่

หนึ่งในตัวเลือก 

แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลงท าให้อัตราการเกิด

ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึน้ (ระดับ 5) 

งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

(ระดับ 4) 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการ

พัฒนาที่ล่าช้าขาดความทันสมัย 
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- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้

ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะเฉพาะทาง

มากขึ้น จึงสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน (ระดับ 4) 

สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศึกษาให้ผู้เรียน (ระดับ 3) 

รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย(ระดับ 3) 

- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้เกิดความ 

ไม่มั่นคงทางการเมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขัน 

ในระดับนานาชาติได้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า  

ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็น

ที่ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า  

(ระดับ 3) 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน (ระดับ 3) 

กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย (ระดับ 2) 

- การด าเนินงาน และการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหาร

ของรัฐไม่ตอ่เนื่องส่งผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแขง่ขันระดับนานาชาติได้ 

ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือ

ลดความไว้วางใจได้ (ระดับ 2) 
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จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติ

ให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม มหาวิทยาลัยสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ไป

อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” สามารถแสดงได้ภาพที่ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 28 ต าแหน่งยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุงแล้ว 

 

 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีกรอบ

ความส าเร็จในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ.2560 – 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ความส าเร็จ 

ตามรายละเอียดดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการ

วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ใน

เร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศกึษา “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” มคีวามคิดดี ท าดี พูดดี แต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู ้บริหารเก่ง 

และดี รับผิดชอบต่อสังคมท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาท่ีสร้างสรรค์ และ

น าไปใช้ประโยชน์ได้รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนอง

สังคม และน าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

ทันสมัยมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคิดดีและท าดี 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with Concentration on Niche 

Academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic Research with 

Creative and Innovative Concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic Works with Respond 

and Resolve the Social Problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and Culture 

Based on Suan Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ 

ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบ

ต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัว

ล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ 

ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื ่อความสงบสุข และความ

เจริญรุ่งเรอืง ผา่นการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการ 

ในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

และสังคม 

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

และสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรม  

วังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic 

Services and Transfer Technology to Communities and International Society ) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา 

สืบสานความเป็นไทย  (Conserve and Develop Services Provision as the Center for 

Arts and Culture Service Center and Sustain the Thainess ) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation 

and Develop Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมี

ส่วนร่วม (Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on 

Network Participation) 
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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 บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุง่มั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษา

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์

สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครอืข่าย

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ

ผูอ้ื่น มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สู่สากล 
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นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที ่เน ้นภาพลักษณ์ ทักษะ และ

บุคลิกภาพ ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการ

เรียนรู้ของผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่

ความส 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 จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการ

ส่งเสริมการด าเนินการของมหาวิทยาลัย และการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย  

ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมี 

การแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่ง

นี้ มี บ รรยายกาศที่ ส่ ง เส ริม ค วามคิ ดส ร้ างสรรค์  ค วามสุ ข  ค วามรัก และภั ก ดี 

ต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคน

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

Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผลและการมีภูมิกันในตัวที่ดี) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้ด าเนินไป

ในทางสายกลางภายใต้เงื่อนไงความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม และเป็นแนวทางการพัฒนาที่

สมดุล มั่นคง ยั่งยืนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อโลก โดยก าหนดนโยบายใน

การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความส าเร็จ

ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

ทุกคนให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อ

น าไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 

ในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิ

การศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ

น าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้าง

ภูมคิุ้มกันในตัวที่ด ีพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่ อ เพิ่ มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
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2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใ้ช้บัณฑติเพื่อการมสี่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดั บ การเรียนการสอนและการวิ จั ย  โดยการมี เค รือ ข่ ายกั บ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา  

มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนรว่มงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ

การใช้ภาษาอังกฤษอยู่ ในระดับที่ดี  และบุคลิกภาพที่สง่างามสามารถน าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิ เศษ 

ที่โดดเด่นนอกจากศาสตรท์ี่ศึกษา 
 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรม

ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน

การสอน 

3) สร้างใหน้ักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขดีความสามารถใน

ด้านการวิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1) ส่งเสริมใหม้ีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการ

กับการเรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ 

เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
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5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่ อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์

และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University’s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน (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) 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในช่วงระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อเป็น

เป้าหมายความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ โดยจะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพา

มหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต แสดงได้ดังภาพที่ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 30 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่

การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัย

มุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัย 

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง 

การน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 
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เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัย

มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้าง

ชื่อเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

 

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

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

มาจ ัดท าเป ็นแผนย ุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี (พ .ศ .2560 – 2564) ในช ่วงห ้าป ีแรก  

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนทิศทางตามสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเน ินงานของมหาวิทยาลัยด ังกล่าวมาแล้วนั ้น โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2560 – 2564) ที ่ทบทวนมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์/แผนงาน โครงการ/กิจกรรมและผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการ

ขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายในช่วง 5 ปี รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  มีเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.ร้อยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  และ 4.คะแนน

เฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

มีเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพ 

การจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ  รวมทั้ งการน าไปใช้ประโยชน์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

2.ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 3.ร้อยละผลงานของนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  4.ร้อยละ

ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5.จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

6.จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร  

7.จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการ 9.จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์ 

พระวิมาดาเธอฯ 10.ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 11.ร้อยละของ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 12.จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการ

ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น 13.ร้อยละ

ของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครอืข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ 14.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  

ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ 15.จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน า

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 16.นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดีขึ้น) 17.นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม 

18.เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยและ 19.ร้อยละของ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่าในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ทั้งหมด  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์หลักคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 

เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย   

3.ร้อยละของเครือข ่ายความร่วมมือในประเทศที ่ม ีการด าเน ินการอย่างต ่อเนื ่อง  

4.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้าง

ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

ตามแผนการจ ัดอ ันด ับมหาว ิทยาล ัย  2 .ร ้อยละของงานว ิจ ัย  บทความว ิชาการ 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจ ัยที ่ได้ร ับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  3.ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย  และ 4.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

ทั้งนี้สามารถสรุปจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 

และโครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 9 22 18 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู ่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

11 26 15 26 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 5 6 6 6 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมทั้งส้ิน 30 60 45 58 

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

1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉล่ีย ≥4.20 ≥4.25 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1)

ร้อยละ - ≥0.20 ≥0.50 ≥0.50 ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

 และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติ

หรือนานาชาติ (A)1
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)

ระดับคะแนน ≥4.30 ≥4.30 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อธิการบดี โรงเรียนสาธิต

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup)

ร้อยละ - - ≥2.00 ≥2.00 ≥2.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา มุ่งให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว” (Startup) เป็น

เจ้าของกิจการ

รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

ส านักทรัพย์สินและรายได้

1.3.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

คะแนนเฉล่ีย ≥4.25 ≥4.25 ≥4.45 ≥4.45 ≥4.45 1.3.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.3.3 ร้อยละของสาขาวิชาท่ีส่งผลงานของนักศึกษาเข้า

ประกวด

ร้อยละ - - ≥50.00 ≥50.00 ≥50.00 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชาบ่มเพาะและเสริม

ความรู้ ทักษะให้กับนักศึกษาในการสร้างผลงาน เข้าร่วม

ประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการป้ันนักศึกษาสู่เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.3.4 ร้อยละของผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีผ่านการน าเสนอ

จากการจัด Mini-conference(4)

ร้อยละ - - ≥60.00 ≥60.00 ≥60.00 โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา (A)2

1.3.5 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้น าเสนอในระดับ

นานาชาติ

ผลงาน - - 28 28 28 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับนานาชาติ

1.3.6 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ท่ีสอบผ่าน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ต้ังแต่ 500 ข้ึนไป หรือ B2 

(CEFR)

ร้อยละ - - ≥20.00 ≥20.00 ≥20.00 1.3.6.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินต้ังแต่

60 คะแนนข้ึนไป(5)

สาขาวิชา - - 4 4 4 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ

แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 

3.01(6)

ร้อยละ ≥60.00 ≥70.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00

1.4.3 จ านวนรายวิชาภาษาไทยท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ

รายวิชา - - 12 12 12

1.4.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 

2 ภาษา

ระดับความส าเร็จ - - 5 5 5

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

มิติประสิทธิผล

มิติคุณภาพบริการ

มิติประสิทธิภาพ

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน 

และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21
≥91.00

ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอน

ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี(3)

ร้อยละ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

≥88.00 ≥88.00 ≥91.00 ≥91.00

1.3.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
(7)

ร้อยละ ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ (A)4 อธิการบดี ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

(กองบริการการศึกษา)

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ≥30.00 ≥33.00 ≥38.00 ≥38.00 ≥38.00 โครงการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน อธิการบดี ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ - - ≥98.00 ≥98.00 ≥98.00 1.5.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ อธิการบดี ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.5.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย(8)

ร้อยละ ≥20.00 ≥25.00 ≥30.00 ≥30.00 ≥30.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร อธิการบดี สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนา

ร้อยละ - - ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของ

กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิด

ธรรมาภิบาล

1.7.1 ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย(9)

ระดับความเช่ือม่ัน ≥4.51 ≥4.51 ≥4.75 ≥4.75 ≥4.75 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี อธิการบดี ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้ออ านวย

ต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิการบดี ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ให้

พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการ

วิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า(10)

บาท/คน - - 650,000 650,000 650,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

ส านักทรัพย์สินและรายได้

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

               : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพ่ิม

ต าแหน่งทางวิชาการ

1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

1.8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคาร

สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจ ≥4.01 ≥4.55 ≥4.55≥4.40 ≥4.55

มิติการพัฒนาองค์การ
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัย(11)

ร้อยละ ≥30.00 ≥30.00 ≥40.00 ≥40.00 ≥40.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  (A)5
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ - - ≥18.00 ≥18.00 ≥18.00

2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ - - ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ท้ังหมด(12)

ร้อยละ ≥60.00 ≥60.00 ≥62.00 ≥62.00 ≥62.00

2.2.2 จ านวนชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองได้จากผลงานวิจัยและ

งานนวัตกรรม

ชุมชน - - 5 5 5

2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน - ≥7 ≥14 ≥14 ≥14 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรม

หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการ

วิชาการ(13)

องค์ความรู้ ≥14 ≥15 ≥14 ≥14 ≥14 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมองค์ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู้

โครงการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

2.4.2 จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการ(14) ศูนย์การเรียนรู้ - - 5 5 5 2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 

2.4.3 จ านวนผู้มาเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ 

รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ(15)

คน - 15,000 ≥16,700 ≥16,700 ≥16,700 2.4.3.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ให้กับประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม อธิการบดี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

2.4.4 ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ

เพ่ิมข้ึน(16)

ร้อยละ - - 30.00 30.00 30.00 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน

ของประชาชนในท้องถ่ิน (A)6
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4.5 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถอา่น

ออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ - - 80.00 80.00 80.00 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอา่น การเขียน 

และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คณะครุศาสตร์

2.4.6 จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมความรักความ

สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าท่ีตนเองและผู้อื่น

โรงเรียน - - 25 25 25 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบ วินัย เข้าใจ

สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น

คณะครุศาสตร์

2.4.7 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน

ร่วมกับประชารัฐ

ร้อยละ - - ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย

2.4.8 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ท่ีได้รับการพัฒนา

มูลค่าอย่างน้อย 1 ระดับ

ผลิตภัณฑ์ - - 6 6 6 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

2.4.9 จ านวนโรงเรียนในท้องถ่ินท่ีมีการน านวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์

โรงเรียน - - 10 10 10 โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

คณะครุศาสตร์

2.4.10 นักเรียนในท้องถ่ินท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่าน

เกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 ดีข้ึน)

ร้อยละ - - 30.00 30.00 30.00 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ระดับชาติ (O-net) 

ท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี

วิทยาลัยนานาชาติ

2.4.11 นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม ร้อยละ - - ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนใน

ระดับประถมวัย ประถมและมัธยมศึกษา

คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์

 เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

2.4.4.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้าง

ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มิติคุณภาพบริการ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวิจัย ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนรวมท้ังบูรณาการการ

สอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย และนวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาชุมชน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

ค่าเป้าหมาย

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ 

และท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน

ตามศาสตร์พระราชา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

มิติประสิทธิผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000 ≥25,000

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท/คน ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้

พ้ืนฐานของประเทศ

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ

หรือเทียบเท่าในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด

ร้อยละ ≥3.00 ≥3.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทาง

เศรษฐกิจ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนินงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้

มาตรฐาน

และเป็นท่ียอมรับ

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 โครงการพัฒนาระบบ/กลไกด้านการวิจัยและนวัตกรรม

2.6.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม

สู่เชิงพาณิชย์

ระดับความส าเร็จ - - 5 5 5 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่งเชิงพาณิชย์

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ
(17)

วารสาร ≥5 6 9 9 9 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

2.9.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จ - - 5 5 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

กิจกรรมส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อธิการบดี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์ 

งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย
(18)

ร้อยละ ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.11 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลด้านวิจัย นวัตกรรมและ

บริการวิชาการส าหรับการบริหารจัดการ

2.11.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัย

และบริการทางวิชาการ

ระดับความส าเร็จ - - 5 5 5 2.11.1 พัฒนาฐานข้อมูลท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการงานวิจัย

 นวัตกรรมและบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

               : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

มิติประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์การ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

2.6 งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพ

ได้ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และ

นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านการวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

โดยอาศัยเครือข่าย
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3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย(19)

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย เครือข่าย 5 5 5 5 5

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ (A)7 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย

และท้องถ่ิน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.3  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.3.1 ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกับมหาวิทยาลัย(21)

ร้อยละ ≥20.00 ≥50.00 ≥65.00 ≥65.00 ≥65.00 3.3.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ

เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (A)8 อธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ส านักงานอธิการบดี 

(กองกลาง)

3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ

ร่วมมือกับท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ

ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสร้าง

ความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการสร้าง

ความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับ

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ

ท่ีเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหารจัดการ อธิการบดี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

≥75.00≥40.00

           : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

มิติคุณภาพบริการ

มิติประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์การ

- ≥75.00 ≥75.003.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ิน

ท่ีหลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการ

ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง(20)

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

3.1 เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย

3.1.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

ค่าเป้าหมาย

มิติประสิทธิผล

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย(22)

ระดับความส าเร็จ 100.00 100.00 5 5 5 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)9 รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์

 นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย

ร้อยละ - ≥0.50 ≥1.00 ≥1.00 ≥1.00 4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับ

ชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติ

และนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥80.00 ≥80.00 ≥93.00 ≥93.00 ≥93.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี 

(กองกลาง)

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน(23) คน - 28 28 28 28 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ (A)10 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

(กองบริการการศึกษา)

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ความเป็นนานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็นชาวต่างชาติ คน - 13 14 14 14 4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมร่วม

สมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจ าและนักวิจัยชาวต่างชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

(กองบริการการศึกษา)

4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ 

ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์(24) ระดับความส าเร็จ - 5 5 5 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ 

Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ อธิการบดี ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

               : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

มิติคุณภาพบริการ

มิติประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์การ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

ผู้ก ากับดูแล

มิติประสิทธิผล
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 

2564) ตามสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อแปลงไปสู่

การปฏิบัติแต่ละปีตามที่กล่าวรายละเอียดในส่วนที่  2 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้น า 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ที่ทบทวนมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

ซึ่งสามารถสรุปจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ

เชงิยุทธศาสตรข์องแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

9 22 18 20 

2) สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

11 26 15 27 

3) สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและ

ท้องถิ่น 

5 6 6 6 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมทั้งส้ิน 30 60 45 59 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสรรงบประมาณ 

เพื่อด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น 1,766,161,330.00 บาท 

แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 802,767,900.00 บาท และเงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้ ) จ านวน 963,393,430.00 บาท  โดยปรับประยุกต์ ใช้แนวทางการ 

จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงบประมาณ  

จ านวน 2 แนวทาง คือ 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 

719,606,874.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 414,716,800.00 บาท  

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 301,890,074.00 บาท และ 2) ขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 1,049,554,456.00 บาท 

จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 388,051,100.00 บาท เงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) จ านวน 661,503,356.00 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ในแต่ละยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

  

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

แผ่นดิน 

เงินนอก

งบประมาณ  

(เงินรายได)้ 

รวม 

งบประมาณ

ทั้งสิน้ 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

700,620,500 884,458,170 1,585,078,670 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

102,147,400 30,917,160 133,064,560 

3) สร้างความสัมพันธ์  เชื่อมโยงเครือข่ายและ

ท้องถิ่น 

- 24,234,500 24,234,500 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ - 23,783,600 23,783,600 

รวมทั้งส้ิน 802,767,900 963,393,430 1,766,161,330 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 จ านวนทั้งสิน้ 10 โครงการ จ าแนกแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 4 โครงการ คือ 

1. โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

2. โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา 

3. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

4. โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

มโีครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ในระดับชาติและนานาชาติ 
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2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการความรว่มมอืกับเครือขา่ยภายในประเทศ 

2. โครงการความรว่มมอืกับเครือขา่ยต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
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ค่าเป้าหมาย

ปี 2562

1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายในประจ าปี คะแนนเฉล่ีย ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา             53,410,273.00 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1)

ร้อยละ ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

 และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติ

หรือนานาชาติ (A)1
              1,215,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก

 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)

ระดับคะแนน ≥4.35 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)            174,900,461.00 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์   110,047,400.00 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   69,315,600.00 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   88,650,000.00 

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    18,207,780.00 อธิการบดี โรงเรียนสาธิต

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup)

ร้อยละ ≥2.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา มุ่งให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว” (Startup) เป็น

เจ้าของกิจการ

             3,356,000.00 รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

ส านักทรัพย์สินและรายได้

1.3.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

คะแนนเฉล่ีย ≥4.45 1.3.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

             43,911,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.3.3 ร้อยละของสาขาวิชาท่ีส่งผลงานของนักศึกษาเข้า

ประกวด

ร้อยละ ≥50.00 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชาบ่มเพาะและ

เสริมความรู้ ทักษะให้กับนักศึกษาในการสร้างผลงาน 

เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการป้ันนักศึกษาสู่เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ                1,037,331.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.3.4 ร้อยละของผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีผ่านการน าเสนอ

จากการจัด Mini-conference(4)

ร้อยละ ≥60.00 โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา (A)2              2,520,000.00 

1.3.5 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีได้น าเสนอในระดับ

นานาชาติ

ผลงาน 28 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับนานาชาติ                 663,000.00 

1.3.6 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ท่ีสอบผ่าน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ต้ังแต่ 500 ข้ึนไป 

หรือ B2 (CEFR)

ร้อยละ ≥20.00 1.3.6.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา              6,250,000.00 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

มิติประสิทธิผล

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะ

ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 211.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี(3)

ร้อยละ ≥91.00

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

มิติประสิทธิภาพ

งบประมาณ 

(บาท)

1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอน

ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.3.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

มิติคุณภาพบริการ
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ค่าเป้าหมาย

ปี 2562
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

งบประมาณ 

(บาท)

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินต้ังแต่60

 คะแนนข้ึนไป(5)

สาขาวิชา 4 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ

แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)3               4,326,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 

3.01(6)

ร้อยละ ≥80.00

1.4.3 จ านวนรายวิชาภาษาไทยท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ

รายวิชา 12

1.4.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าหลักสูตร 

2 ภาษา

ระดับความส าเร็จ 5

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
(7)

ร้อยละ ≥25.00 โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ (A)4               1,261,000.00 อธิการบดี ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

(กองบริการการศึกษา)

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ≥38.00 โครงการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน             34,610,400.00 อธิการบดี ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ ≥98.00 1.5.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ              16,651,700.00 อธิการบดี ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.5.4 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย(8)

ร้อยละ ≥30.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร               3,464,400.00 อธิการบดี สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนา

ร้อยละ ≥80.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของ

กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน               9,211,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล

1.7.1 ระดับความเช่ือม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย(9)

ระดับความเช่ือม่ัน ≥4.75 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี            154,776,640.00 อธิการบดี ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้ออ านวย

ต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               31,011,921.00 อธิการบดี ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้

พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม             37,995,890.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการ

วิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า(10)

บาท/คน 650,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ                  211,000.00 รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

ส านักทรัพย์สินและรายได้

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

               : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

มิติการพัฒนาองค์การ

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

              1,468,000.00 

≥4.55

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติ

ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเพ่ิม

ต าแหน่งทางวิชาการ

1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

1.8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคาร

สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจ
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัย(11)

ร้อยละ ≥40.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  (A)5
     10,635,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥18.00

2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥75.00

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ท้ังหมด(12)

ร้อยละ ≥62.00

2.2.2 จ านวนชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองได้จากผลงานวิจัยและ

งานนวัตกรรม

ชุมชน 5

2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน ≥14 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุ

สิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร          295,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการ

วิชาการ(13)

องค์ความรู้ ≥14 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมองค์ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู้

โครงการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้        1,200,000.00 

2.4.2 จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการ(14) ศูนย์การเรียนรู้ 5 2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้          789,900.00 

2.4.3 จ านวนผู้มาเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ 

รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ(15)

คน ≥16,700 2.4.3.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ให้กับประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  - อธิการบดี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

2.4.4 ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ

เพ่ิมข้ึน(16)

ร้อยละ 30.00 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน

ของประชาชนในท้องถ่ิน (A)6
      10,146,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4.5 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถ

อา่นออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอา่น การเขียน 

และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

      2,060,000.00 คณะครุศาสตร์

2.4.6 จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมความรัก

ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าท่ี

ตนเองและผู้อื่น

โรงเรียน 25 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบ วินัย เข้าใจ

สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น

      2,000,000.00 คณะครุศาสตร์

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ        1,546,000.00 บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร      14,568,800.00 สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4.8 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ท่ีได้รับการพัฒนา

คุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ

ผลิตภัณฑ์ 6 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 2,140,000.00      รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

2.4.9 จ านวนโรงเรียนในท้องถ่ินท่ีมีการน านวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์

โรงเรียน 10 โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

       4,500,000.00 คณะครุศาสตร์

2.4.10 นักเรียนในท้องถ่ินท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) แต่ละวิชา

ผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษดีข้ึน)

ร้อยละ 30.00 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ระดับชาติ (O-net) 

ท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี

       4,480,000.00 วิทยาลัยนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

มิติคุณภาพบริการ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวิจัย ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนรวมท้ังบูรณาการการ

สอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยตอบสนอง Thailand 4.0

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย และนวัตกรรม

เพ่ือการพัฒนาชุมชน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.4.4.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้าง

ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ 

และท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน

ตามศาสตร์พระราชา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.4.7 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน

ร่วมกับประชารัฐ

ร้อยละ ≥80.00

งบประมาณ 

(บาท)

       1,775,000.00 

         750,000.00 

ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มิติประสิทธิผล

หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณ 

(บาท)
ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

2.4.11 นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม ร้อยละ ≥80.00 โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนใน

ระดับประถมวัย ประถมและมัธยมศึกษา

       4,000,000.00 คณะครุศาสตร์

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย           612,000.00 

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน ≥25,000

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน ≥60,000

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท/คน ≥50,000 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้

พ้ืนฐานของประเทศ

       1,400,000.00 

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ

หรือเทียบเท่าในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด

ร้อยละ ≥4.00 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ           551,500.00 

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไก

ในการด าเนินงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

ระดับความส าเร็จ 5 โครงการพัฒนาระบบ/กลไกด้านการวิจัยและนวัตกรรม       9,805,400.00 

2.6.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม

สู่เชิงพาณิชย์

ระดับความส าเร็จ 5 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่งเชิงพาณิชย์           105,760.00 

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ
(17)

วารสาร 9 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ

       2,793,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ           164,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

2.9.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด

ระดับความส าเร็จ 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

กิจกรรมส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        3,223,100.00 อธิการบดี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์ 

งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย
(18)

ร้อยละ ≥80.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย          803,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.11 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลด้านวิจัย นวัตกรรมและ

บริการวิชาการส าหรับการบริหารจัดการ

2.11.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัย 

และบริการทางวิชาการ

ระดับความส าเร็จ 5 2.11.1 พัฒนาฐานข้อมูลท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการงานวิจัย

 นวัตกรรมและบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ            20,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

               : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

มิติประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์การ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

โดยอาศัยเครือข่าย

2.6 งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพ

ได้ตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้านการวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐาน

และเป็นท่ียอมรับ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

      52,701,100.00 
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3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย(19)

ร้อยละ 100.00

3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย เครือข่าย 5

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ (A)7     1,057,200.00 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย

และท้องถ่ิน

    1,099,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.3  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.3.1 ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกับมหาวิทยาลัย(21)

ร้อยละ ≥65.00 3.3.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ

เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (A)8    9,736,400.00 อธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ส านักงานอธิการบดี 

(กองกลาง)

3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ

ร่วมมือกับท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

วิชาชีพผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสร้าง

ความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหรือกลไกการสร้าง

ความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย       805,400.00 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับ

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย

ระดับความส าเร็จ 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ

ท่ีเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหารจัดการ       594,200.00 อธิการบดี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

               : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

มิติคุณภาพบริการ

มิติประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์การ

≥75.003.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับ

เครือข่ายและท้องถ่ินท่ีหลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการ

ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง(20)

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

มิติประสิทธิผล

3.1 เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย

งบประมาณ 

(บาท)

  10,942,300.00 3.1.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การ

วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
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4.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย(22)

ระดับความส าเร็จ 5 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)9 4,219,600.00           รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย

ร้อยละ ≥1.00 4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับ

ชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติ

และนานาชาติ

               940,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥93.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก            10,407,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี 

(กองกลาง)

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน(23) คน 28 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ (A)10 4,955,000.00           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

(กองบริการการศึกษา)

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ความเป็นนานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็นชาวต่างชาติ คน 14 4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมร่วม

สมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจ าและนักวิจัยชาวต่างชาติ              1,601,200.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

(กองบริการการศึกษา)

4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ 

ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์(24) ระดับความส าเร็จ 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ 

Social Media ในการประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์              1,660,800.00 อธิการบดี ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

               : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

มิติคุณภาพบริการ

มิติประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์การ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

งบประมาณ 

(บาท)

มิติประสิทธิผล
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ส่วนที่ 4 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัต ิและการตดิตามประเมินผล 
 

ปัจจัยส ำคัญของกำรวำงแผนที่ดีจ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ดีด้วย 

และต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ในกำรร่วมคิด  ร่วมท ำและร่วมรับผิดชอบ ในส่วนของกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

ได้มีกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรร่วมประชุมระดมควำมคิดเห็น  

และพิจำรณำก ำหนดทิศทำงกำรท ำงำนขององค์กรตำมที่กล่ำวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สำมำรถ

บรรลุเป้ำประสงค์ และวิสัยทัศน์ ที่ก ำหนดไว้จึงต้องมีกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ  

และกำรตดิตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
 

4.1 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญมำกที่จะผลักดัน 

กำรท ำงำนของกลไกทั้งหมดให้สำมำรถบรรลุผลลัพธ์ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ เพื่อให้ผู้มี  

เกี่ยวข้องมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอำศัยกระบวนกำรและกลไก

กำรผนึกก ำลังในหลำยมิติในกำรประสำนแผนงำน แผนเงิน และแผนคน ในกำรขับเคลื่อน

องค์กรร่วมกัน และไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อมุ่ งสู่จุดมุ่ งหมำยสูงสุดขององค์กร 

คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ให้ประสบผลส ำเร็จ 

จงึประกอบด้วยส่วนส ำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงและสื่อสำรทิศทำงองค์กรใหแ้ก่บุคลำกรทุกระดับได้มคีวำมเข้ำใจ 

2. ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ออกมำเป็นแผนปฏิบัติกำร โดยน ำกลยุทธ์และ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนมำแปลงเป็นแผนงำน/ โครงกำรที่ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ไปสู่คณะ/สำขำวิชำ และระดับบุคคลในกำร

ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในกำรจูงใจให้ 

ทุกคนมุง่เน้นกำรท ำงำนเพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
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4. กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนแผนงำน/

โครงกำรของแต่ละหน่วยงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำ เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ำยทอดควำมรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. กำรจัดระบบกำรตดิตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกระดับ 
 

การน าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 

2564) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยน ำกรอบแผน

ยุทธศำสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 – 2574) มำเป็นแผนชี้น ำในกำรจัดท ำดังกล่ำว เพื่อให้

เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรจัดท ำแผนงำน

และโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรพัฒนำระบบข้อมูลและกำรติดตำม

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงเป็น

รูปธรรม มหำวิทยำลัยฯ จงึได้วำงแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

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

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 พร้อมก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร 

เพื่อแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภำยใน

และภำยนอกให้มีควำมพร้อมและมีส่วนร่วมในกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็น

รูปธรรม มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

1.1 สร้ำงควำม เข้ ำ ใจร่วมกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ดและสำระส ำคัญ ของ 

แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 โดยกำรจัดเวทีสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ให้กับบุคลำกร ให้ทรำบถึงบทบำทควำมรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม

แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้

สอดคล้องกับแนวทำงของแผนงำนและโครงกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ 

ของกำรด ำเนินงำนเป็นหลัก 
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1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  

ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยงและประเมินผลงำน

ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน เพื่อสร้ำงพันธสัญญำเชิง

ยุทธศำสตร์ทั่วองค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงำนตำมแผนยุทธศำสตร์  ระยะ 5 ปี 

(พ .ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สู่กำร 

ประเมินผลงำน 

1.5 ส่งเสริมมำตรกำรในกำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงบรรยำกำศ

ยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนสื่อภำยในมหำวิทยำลัยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อกระตุ้น  

ปลุกเร้ำ และขับเคลื่อนงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2562 

2. พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในลักษณะ

บูรณำกำร เพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรประสำนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

2.1 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรในลักษณะกำรบูรณำกำรและ

ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจและยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำ อำทิเช่น 

(1) แผนพัฒนำสำขำวิชำสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศกึษำ 

(3) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์กับเครือขำ่ย 

(4) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร 

(6) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดหำรำยได้ 

(8) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(9) แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

(10) แผนพัฒนำบุคลำกร 
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(11) แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

(12) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

(13) แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

(14) แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

(15) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซือ้จัดจำ้ง 

(16) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 

(18) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

2.2 ก ำหนดขั้นตอนของกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรให้

ชัดเจนมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงกระบวนทัศนคติใหม่  (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีกำรจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน 

2.3 ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้จำกกำรด ำเนินแผนงำนโครงกำรว่ำสำมำรถ

ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมทั้งสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงเป็น

รูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

4.2 การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย

แล้ว มหำวิทยำลัยจะต้องวำงระบบที่จะวัดควำมส ำเร็จในกำรบรรลุ เป้ำประสงค์ 

ในระดับต่ำงๆ จ ำเป็นต้องมีกำรติดตำมและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ 

ปัญหำอุปสรรค ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำหำแนวทำง 

แก้ไขต่อไป กำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิผลจะต้องอำศัยดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จใน

หลำยมิต ิและหลำยระดับเพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ ดังนี้ 

1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง

กระบวนกำรจัดท ำแผนเชงิยุทธศำสตรข์ององค์กรให้มีประสิทธิภำพต่อไป 
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2. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยให้ทุก

หนว่ยงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน และจัดท ำรำยงำนผลรำยไตร

มำสเพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรทุกระดับทรำบและ

ด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำน

ผลงำนประจ ำปีเผยแพรสู่่สำธำรณะ 

3. กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเบิก

จำ่ยเงนิงบประมำณ เพื่อเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

4. กำรติดตำมผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดไว้แล้ว โดยมีกำร

ก ำหนดระยะเวลำกำรตดิตำมประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงกำรประเมินผลงำนรำยบุคคลกับผลงำนในระดับคณะ/

วิทยำลัย/ส ำนัก/กอง เพื่อเชื่อมโยงกับผลงำนในระดับมหำวิทยำลัย เพื่อแสดงถึงผลส ำเร็จ

ของกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตรส์ู่ระดับหนว่ยงำนและระดับบุคคล 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผล

ควำมส ำเร็จของแผนยทุธศำสตรใ์นแต่ละช่วง (4 ปีครึ่ง) ดังภำพที่ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 31 ตัวแบบกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2560 -2564) และจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก 2 

ประมวลภาพกจิกรรม 

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2560-2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31  
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 
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คณะผู้จัดท ำ 

 

ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 

 
1. นายสนธยา เจรญิศริิ รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

2. นางสาวปรางทพิย์ เกตุกลิ่น นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

3. นางสาวอังศุมาลิน นพพรพกิุลสกุล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

4. นางสาวนภาพร  ยิ่งหาญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

5. นางสาวจีรวรรณ พสิุทธิพันธ์ุ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

6. นายวุฒพิงศ์ จันทร์เมอืงไทย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 

ปีที่พิมพ์ 

พฤศจิกายน 2561 

จ านวน 200 เล่ม 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่ปรกึษำ 

 1. รองศาสตราจารย ์ดร.ฤๅเดช เกิดวชิัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วทิยา  เมฆข า รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตกิาญจน ์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มนีะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห่์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริิอร จ าปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา 

9. อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

10. อาจารย์ดวงพร  แสงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สนิและรายได ้
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