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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี 

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

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

2564) ตามที่วางไว้ แตด่้วยสถานการณ์ในโลกปัจจุบันมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น จึงท าให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการทบทวน 

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

ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขจัดจุดอ่อนและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่สามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้  

มีรายละเอียดของการวิเคราะหด์ังนี้ 

1) A: Assessment ขั้นตอนกำรเตรยีมจัดท ำแผน  

 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบส ารวจข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามที่มีผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้บริหารได้แสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

ผูบ้ริหารจ านวน 117 คน ที่สง่แบบส ารวจจากจ านวนผู้บริหารทั้งหมด 127 คน 

 2) B: Baseline ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพในปัจจุบันของมหำวิทยำลัย 

 มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน  

ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563 มีผู้บริหารที่ประเมินสถานภาพในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย  

จ านวน 118 คน จากจ านวนผู้บริหารทั้งหมด 127 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10  

ไปถึงคะแนน 1 จ านวน 10 ประเด็น โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะด้าน

ที่ผู้บริหารได้ประเมิน ดังนี้ 
 

 2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 25 ประเด็น ค่ำน้ ำหนักคะแนนควำมส ำคัญของ

ประเด็น 10 ล ำดับ มีดังน้ี 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 565 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผา่นมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการ

ให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S2 412 มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1  จ านวน 11 สมัย จากการจัดอันดับของ 

Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท าให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

สูงกว่าปีที่ผา่นมา 

- เป็นสถาบันที่มีช่ือเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวนนักศึกษา

ที่มาสมัครศกึษาต่อดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

S3 245 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศลิปวัฒนธรรม 

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่สะท้อน

ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดขีององค์การช่วย

ให้เกิดความน่าเช่ือถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจาก

องค์การทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม  และชุมชน 

- เป็นแหล่ง เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ ส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

- สร้างเครือขา่ยกับหนว่ยงาน/องค์กรระดับชาติมากขึ้น 

S4 200 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended 

learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทางรายวิชาศึกษา

ทั่วไปนักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 

S5 190 ผูบ้ริหารและทีมผูบ้ริหารมีวสิัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผดิชอบผลักดันการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมีวสิัยทัศนท์้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่

ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผดิชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ที่จะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความ

เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน

และตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอด

ไปยังผูร้ับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

S6 139 อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก  ที่จบการศึกษาทั้งใน 

และต่างประเทศ ซึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มกีารจัดการเรียน

การสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

S7 124 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานใน

ภารกิจด้านการวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้าง

ช่ือเสียงสรา้งภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย 

S8 119 มีท าเล ความพรอ้มด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมทิัศนท์ี่ดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวก 

ในการท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

และบุคลากร 

S9 99 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิด

การแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

S10 94 มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพืน้ที่ชุมชน

ต่างๆ เป็นที่ช่ืนชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่ท างานบริการวิชาการนี้ สามารถขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุ่นใหม่

สนใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 
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 2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 9 ประเด็น ค่ำน้ ำหนักคะแนนควำมส ำคัญของ

ประเด็น 9 ล ำดับ มีดังน้ี 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 160 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถ

บริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W2 150 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผูน้ า ทักษะด้านการคิดวเิคราะหแ์ละทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

W3 148 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมนี้อย ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อย

และต้องใชร้ะยะเวลานาน 

W4 141 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีขอ้จ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียง

พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ ท าให้ยากต่อการแขง่ขันในระดับนานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแผ่นดิน 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับนานาชาติยังมีน้อย 

W5 138 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ยังต้องได้รับ 

การพัฒนา เชน่ COVID-19  

W6 137 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางสว่นมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

W7 92 บุคลากรสายวิชาการไม่เช่ียวชาญในการใชอุ้ปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 

W8 80 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมีเป็นจ านวนมาก

เกินไป สง่ผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

W9 28 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดมศึกษา 
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 2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities : O) ทั้งหมด 28 ประเด็น ค่ำน้ ำหนักคะแนนควำมส ำคัญ 

ของประเด็น 10 ล ำดับ มีดังน้ี 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นโอกำส 

O1 200 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ี่หลากหลาย รวดเร็ว

มีประสิทธิภาพไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง  

เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

O2 130 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการ

ท างาน ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

O3 125 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ  เช่น การจัดการเรียน 

การสอน การท าวิจัยและบริการวชิาการได้มากขึ้น 

O4 79 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

O5 75 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลใหน้ักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มคี่าใช้จา่ยต่ ากว่า 

O6 69 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัย 

ที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย  (เ ช่น สวทช. สกว.)  

และแหลง่ทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตรก์ารวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

O7 65 มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ 

O8 45 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจสิติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑติพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นโอกำส 

O9 44 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชงิสรา้งสรรค์ (Creative Economy) 

O10 41 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสใหม้ีการพัฒนาการศกึษาและร่วมมอืทาง

การศกึษามากขึ้น 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร  รวมถึงการ

ขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ  เพิ่มมากขึ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ  และรับนักศึกษาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 

- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

 

 2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T) ทั้งหมด 24 ประเด็น ค่ำน้ ำหนักคะแนนควำมส ำคัญ

ของประเด็น 10 ล ำดับ มีดังน้ี 

ล ำดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคำม 

T1 303 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  ท าให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้  จึงต้องมี 

การปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  

เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง  

และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัว 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  

ท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  

ทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่

หนึ่งในตัวเลือก 
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ล ำดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคำม 

T2 195 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมอีย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า

ขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจงึ

เกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T3 191 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T4 142 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

T5 135 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง  เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคง 

ทางการเมือง ท าให้นโยบายทางการศกึษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับ

นานาชาติได้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการ

ด าเนนิงานวิจัยและบริการวชิาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความ

น่าเชื่อถือ ขาดการมสี่วนรว่มจากภาคประชาชนโดยตรง 

T6 80 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

อยู่ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่

ต่ อ เ นื่ อ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ไ ด้ 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

อยู่ตลอดเวลา 

T7 73 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น  

จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T8 66 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่

ตลอด ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

T9 58 เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แตม่ีค าถามในเรื่องความคุ้มคา่ 

T10 47 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 
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ผลวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ปรากฏผลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” ดังภาพที่ 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ต าแหนง่ทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ปัจจุบัน 

 

จากต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันที่อยู่ต าแหน่ง “ป้องกัน” มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงสถานการณ์โดย

การลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม เพื่อให้อยู่ในต าแหน่ง “รุกด ำเนินกำรเอง” 

หรือ “เร่งขยำยงำน” โดยต้องให้สัดส่วน SO:WT ไม่น้อยกว่า 3:1 ผู้บริหารพิจารณาให้ค่าคะแนนในการลด

จุดอ่อน (W) หรอืขจัดภัยคุกคาม (T) เพื่อปรับต าแหน่งยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย ซึ่งค่าคะแนนมดีังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง เร่งด าเนินการดว่นที่สุด 

คะแนน 4 หมายถึง เร่งด าเนินการดว่น 

คะแนน 3 หมายถึง เร่งด าเนินการ 

คะแนน 2 หมายถึง ด าเนนิการ 

คะแนน 1 หมายถึง รอด าเนินการได้  
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ทั้งนี้  ผลการพิจาณาในการลดจุดอ่อน (W)  หรือขจัดภัยคุกคาม (T)  จ านวน 3 ประเด็น  

จากประเด็นจุดอ่อน (W) จ านวน 9 ประเด็น และประเด็นภัยคุกคาม (T) จ านวน 10 ประเด็น มดีังนี้ 

ค่ำคะแนน คะแนน ประเภท ประเด็น 

5 303 T สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมาก

ขึน้ 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุก

ภูมภิาค 

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท า

ให้หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่

ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบ

การประชาสัมพันธ์ให้มีประสทิธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

มากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูงและหลากหลายทั้ง

เชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัว 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและ

อาชีวศกึษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศมากขึ้นท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้น

เป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งใน

ตัวเลือก 

5 160 W สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

ท าให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง 

ซึ่งต้องใช้คา่ใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

5 150 W กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้

นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ  
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จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสใน

ประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม มหาวิทยาลัยสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตรไ์ปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 

ดังแสดงได้จากภาพที่ 2 
 

 
  

ภาพที ่2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังขจัดจุดอ่อนและพลิกวิกฤต

ให้เป็นโอกาส 

 

3) C: Component ขั้นตอนกำรจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ 

และกลยุทธ ์

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวนัที่ 18 มิถุนายน 

2563 ณ ห้องประ ชุมสภามหาวิทยาลั ย  ช้ัน  5  อาคาร  31  มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นั นทา 

และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหาดทรายแกรนด์ โรงแรมลองบีช ชะอ า  

จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม 

ของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

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

ดังนี้ 

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

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบ 

ตอ่สังคม ท าดี มุง่คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

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

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าดี 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 

innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 

social problems) 

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 

Sunandha Heritage) 

 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการ

วิจัยทางวชิาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 
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3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและ  

ช่ืนชมของมนุษยชาติ 

 

ภำรกิจหลัก (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 สืบสานความ

เป็นไทย (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) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม (Employ 

Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

 

เสำหลัก (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 
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เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความ

ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่ เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผูร้ับบริการได้อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต 

ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ เป็นประจ าวัน กล่าวคือ 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มี

การท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญา 

น าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรน์ี้  
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นโยบำยในกำรบรหิำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้ที่มคีวามรูล้ึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จรยิธรรม 

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์

ที่ศึกษา 

3. นโยบำยด้ำนกำรวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรูใ้หม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
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4. นโยบำยด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 
 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์  

15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่

จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3  
 

 
ภาพที่ 3 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดดังนี ้

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 SSRU “SWITCH” 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

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

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น (Establish Relationship 

to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

แตจ่ากการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  เพื่อให้ขับเคลื่อนในการพัฒนาทันกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  

  

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

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางที่  1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์  และโครงการ/กิจกรรม ของ 

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

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงำน/

กลยุทธ์ 

โครงกำร/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะอย่างย่ังยืน 9 20 17 20 

2) สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 8 14 13 13 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 6 7 8 8 

รวมทั้งส้ิน 23 41 38 41 
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ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2560 – 2564)  

ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนนิการ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงำน/

กลยุทธ์ 

โครงกำร/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 9 20 17 20 

2) สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 8 14 13 13 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 6 7 8 8 

รวมทั้งส้ิน 23 41 38 41 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ านวนทั้งสิ้น 1,840,929,900.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 746,536,900.00 บาท  

และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 1,094,393,000.00 บาท โดยทั้งนีม้หาวิทยาลัยฯ ปรับประยุกต์ 

ใช้แนวทางการจัดท างบประมาณของส านักงบประมาณ ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ 1) รายการค่าใช้จ่าย

บุคลากร งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 867,707,930.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 

จ านวน 440,343,200.00 บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)  จ านวน 427,364,730.00 บาท  

และ 2) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 973,221,970.00 บาท 

จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 306,193,700.00 บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

จ านวน 667,028,270.00 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร ์ดังตารางที่ 3 

ตารางที่  3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร ์
งบประมำณ

แผ่นดิน 

เงินนอก

งบประมำณ  

(เงินรำยได)้ 

รวมงบประมำณ

ท้ังสิ้น 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 270,548,000.00 589,211,900.00 859,759,900.00 

2) สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 35,645,700.00 25,229,780.00 60,875,480.00 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ - 52,586,590.00 52,586,590.00 

รวมท้ังสิ้น 306,193,700.00 667,028,270.00 973,221,970.00 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน

ทั้งสิน้ 6 โครงการ จ าแนกแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 3 โครงการ คือ 

1. โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

2. โครงการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน (SSRU NEXT) 

3. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

2. โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มโีครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 1 โครงการ คอื 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดท าแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อใช้ให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยได้มสี่วนรว่มในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้จ านวน 17 แผน ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

4. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

5. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

6. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

8. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

9. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

10. แผนพัฒนาบุคลากร 

11. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

12. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

13. แผนการจัดการความรู้ 

14. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

15. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

16. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

17. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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4) D: Drive ขั้นตอนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  

มหาวิทยาลัยมีการประชุมผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหาดทรายแกรนด์ โรงแรมลองบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อสร้างความ

เข้าใจในทิศทางของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการน าไปขับเคลื่อน 

 

กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอนในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ  

และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน  

แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด 

ของมหาวิทยาลัยคือวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the 

Society)” ที่ตัง้ไว้ ดังนี ้

1. ผูบ้ริหารระดับสูงและผูบ้ริหารทุกระดับเป็นผูร้วบรวมพลังขับเคลื่อนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน

มาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่คณะ/สาขาวิชา/และระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของ

แต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด

ความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
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5) E: Evaluation ขั้นตอนกำรประเมินผล  

มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานต่างๆ โดยการเสริมสร้างความเข้าใจในแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 

กำรติดตำมและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยฯ ได้วางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ เพื่อช่วยใหท้ราบ

ถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ต่อไป ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  

ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยใหทุ้กหน่วยงานจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า  

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนนิการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

ที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การตดิตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนดระยะเวลา

การตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. การพัฒนาและปรับปรุงกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับคณะ/

วิทยาลัย/ส านัก/กอง เพื่อเช่ือมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอด

แผนยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 

หน้า ท



หน้า ธ



สารบัญ 

หน้า 

สารจากอธิการบดี ก 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร ฃ 

สารบัญ น 

สารบัญภาพ ป 

สารบัญตาราง ฝ 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 

 1.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 1 

 1.2 พืน้ที่จัดการศกึษา 2 

 1.3 โครงสรา้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 

 1.4 โครงสรา้งการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4 

 1.5 ผลการด าเนนิงานที่ผา่นมา 5 

  1.5.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 5 

  1.5.2 ข้อมูลนักศึกษา 5 

  1.5.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 7 

  1.5.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 7 

  1.5.5 ข้อมูลการท างานตรงสาขาของบัณฑิต 8 

  1.5.6 ข้อมูลผลงานวิจัย 8 

  1.5.7 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 10 

  1.5.8 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 11 

  1.5.9 ข้อมูลบุคลากร 12 

  1.5.10 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 14 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 15 

 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 17 

  1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment Analysis) 17 

  2. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 17 

 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 18 

  1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths) 18 

  2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses) 20 

  3. ประเด็นโอกาส (Opportunities) 21 

  4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats) 23 
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หน้า 

 ผลการวิเคราะหต์ าแหน่งยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 24 

  1. ต าแหน่งยุทธศาสตรใ์นปัจจุบัน 25 

  2. ต าแหน่งยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุงแล้ว 25 

 วิสัยทัศน ์(Vision) 27 

 จุดประสงค ์(Purpose) 27 

 พันธกิจ (Mission) 27 

 ภารกิจกลัก (Key result area) 28 

 เสาหลัก (Pillar) 28 

 วัฒนธรรม (Culture) 28 

 อัตลักษณ์ (Identity) 29 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 29 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) 29 

 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) 31 

 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (The Policy on University's Management 

and Development) 

32 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย  

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2518 

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2535 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2480 

พ.ศ. 2547 

  

(2563) 
83 ปี 

โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย  

เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2480 
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1.2 พื้นท่ีจัดกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 6 พื้นที่จัดการศึกษา  

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี  

พื้นที่ 15 ไร่ (2 หลักสูตร) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

กรุงเทพมหำนคร  

พื้นที่ 62 ไร่ (90 หลักสูตร) 

 คณะครุศาสตร์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะวิทยาการจัดการ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 บัณฑิตวิทยาลัย 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   สวนสุนันทา 

 วิทยาลัยนานาชาติ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะ 

   การแสดงและสื่อใหม่ 

วิทยำเขตนครปฐม   

พื้นที่ 275 ไร่ (13 หลักสูตร) 

 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม  

พื้นที่ 80 ไร่ (7 หลักสูตร) 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดระนอง  

พื้นที่ 128 ไร่ (4 หลักสูตร) 
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1.5 ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ       

1.5.1 หลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 

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

และเทคโนโลยี 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

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

และสุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  

13) วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน และ 14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 116 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 

กั นยายน 2563 )  จ าแนก เป็นระดับปริญญาตรี  จ านวน 81  หลักสูตร  คิด เป็นร้อยละ 69 .83  

ระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพครู  จ านวน 1  หลักสูตร คิด เป็นร้อยละ 0 .86 ระดับปริญญาโท  

จ านวน 20 หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ 17.24 และระดับปริญญาเอก จ านวน 14 หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ 12.07 

โดยสามารถแสดงหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 9  
 

 
 

 

 

ภาพที่ 9 หลักสูตรที่เปดิการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  

1.5.2 ข้อมูลนักศกึษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 29,004 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563) จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 28,143 คน คิดเป็นร้อยละ 97.03 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ระดับปริญญาโท จ านวน 372 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.28 และระดับปริญญาเอก จ านวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 ทั้งนี้สามารถแสดง 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที ่10 
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ภาพที่ 10 จ านวนนักศกึษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2559 - 2563 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
 

ทั้งนี ้จ าแนกนักศกึษาตามระดับการศกึษาที่มหาวิทยาลัยฯ ด าเนนิการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี

การศกึษา 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 11 

 
 

 

ภาพที่ 11 จ านวนนักศกึษาจ าแนกตามระดับการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 - 2563 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
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1.5.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้ส าเร็จการศกึษาในปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิน้ 6,708 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 6,541 คน ระดับปริญญาโท  

จ านวน 118 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 49 คน ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที่ 12  

 
 

 ภาพที่ 12 จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

 

1.5.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน 

ปีการศึกษา 2561 ที่มีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี  พบว่า บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 95.94 ทั้งนี้สามารถแสดง

ร้อยละการมงีานท าของบัณฑิต ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558 – 2562 เป็นกราฟดังภาพที ่13 

 
 

ภาพที่ 13 ร้อยละการมีงานท าของบณัฑิต ปีการศึกษา 2558 - 2561 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
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1.5.5 ข้อมูลกำรท ำงำนตรงสำขำของบัณฑิต 

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา  ส ารวจประเภทงานของบัณฑิตที่ส า เร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2561 ที่มีงานท าภายในระยะเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตมีงานท าที่ตรงสาขาร้อยละ 85.30 

สามารถแสดงร้อยละการมีงานท าตรงสาขาของบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2562 เป็นกราฟ 

ดังภาพที ่14 

 
ภาพที่ 14 ร้อยละการมีงานท าตรงสาขาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 - 2562 

แหลง่ข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 

1.5.6 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ประจ าท าผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผลการด าเนนิงานสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 

1) ด้านอาจารย์ประจ าที่มผีลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 746 คน คิดเป็นร้อยละ 86.24 จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 865 คน 

ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นกราฟ

ดังภาพที่ 15 
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ภาพที่ 15 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

2) ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 496 ผลงาน ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 16 

 
 

ภาพที่ 16 จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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3) ด้านการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติมีคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 878 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ทั้ งนี้สามารถแสดงร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 17  

 
ภาพที่ 17 ร้อยละของคุณภาพผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.5.7 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายส่งเสริมให้หนว่ยงานตา่งๆ จัดโครงการบริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างองค์

ความรู้ใหก้ับชุมชนและสังคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ ทั้งนีส้ามารถแสดงจ านวน

โครงการบริการวิชาการ ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 เป็นกราฟดังภาพที ่18 

 
หมายเหตุ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี 
 

ภาพที่ 18 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น าความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 11 โครงการ ทั้งนี้สามารถ

แสดงจ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยตั้ งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นกราฟดังภาพที ่19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 เปน็โครงการตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฏั 20 ปี 
 

ภาพที่ 19 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหลง่ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

1.5.8 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา  ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 60 โครงการ ผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิน้ 11,870 คน 

ทั้งนี้สามารถแสดงจ านวนโครงการและจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 20 

  
 

หมายเหตุ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการและผูเ้ข้าร่วมโครงการลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 

ภาพที่ 20 จ านวนโครงการและจ านวนผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 

แหลง่ข้อมูล : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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1.5.9 ข้อมูลบุคลำกร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิน้ 1,848 คน 

จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 878 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.51 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวน 970 คน คิดเป็นร้อยละ 52.49 ทั้งนี้สามารถแสดงสัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21 สัดส่วนร้อยละบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนวิชาการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 
 

1) บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 29.61 (260 คน) จ าแนกเป็นศาสตราจารย์ ร้อยละ 3.08 (8 คน) รองศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 16.92 (44 คน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 80.00 (208 คน) ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที่ 22 

 
 

ภาพที่ 22 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
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2) บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 403 คน 

จากอาจารย์ประจ าจ านวนทั้งหมด 878 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละอาจารย์ประจ า 

ที่มวีุฒิปริญญาเอก ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที ่23 

 
 

ภาพที่ 23 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 

 

3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มบีุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวนทั้งสิ้น 970 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 พนักงานราชการ 

จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ า จ านวน 360 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 37.11  พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทช่ัวคราว จ านวน  351 คน คิดเป็นร้อยละ 36.19  

และลูกจ้างประจ า จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 ทั้งนี้สามารถแสดงร้อยละของบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามประเภท ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที ่24 
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ภาพที่ 24 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

แหลง่ข้อมูล : กองบรหิารงานบคุคล ส านักงานอธิการบดี 
 

1.5.10 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย จาก Webometrics Ranking of World University ประเทศสเปน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยอันดับที่ 19 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับที่ 696 ของเอเชีย ทั้งนี้สามารถ 

แสดงการจัดอันดับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกราฟดังภาพที ่25 

 
 

ภาพที่ 25 ผลการจัดอันดับของมหาวทิยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 

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

ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงระยะเวลาของการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

เสนอยุทธศาสตร์ และกลไกในการขับเคลื่อน  เพื่อเป็นแผนชี้น าการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 

และแปลงไปสู่การปฏิบัติในแผนระยะ 5 ปี และแต่ละปีตอ่ไป  

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2574) แบ่งเป็น 3 ช่วงๆ ละ 5 ปี สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 26 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 26 สวนสุนันทา 2030 ก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ”  

เอตทัคคะ คือ “ชั้นครู”หรือ “ปรมาจารย์” (Guru) หมายถึง บุคลากรและผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงระดับชั้นครู หรือ ปรมาจารย์ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีแนวทางในการน าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 – 2574) 

แปลงเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี ดังภาพที ่27 

 
ภาพที่ 27 แปลงแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ป ีไปสู่แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

สืบเนื่องจากที่สภาพแวดล้อมแวดล้อมด้านการศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงเวลาของ

การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้วิเคราะหโ์ดยอาศัยตัวแบบ “ABCDE” เป็นแนวทางส าหรับการคิด 

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

ความชัดเจน (Down to Specifics) และการประเมนิ (Evaluate) ตามที่ได้แสดง ดังภาพที่ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 ตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร ์(ABCDE Model) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการวิเคราะหท์ั้งสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment 

Analysis) และสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยได้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย  

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

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

ต่อการด าเนนิงานเพื่อวิเคราะห์หาต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน ทั้งนีเ้พื่อที่มหาวิทยาลัยฯ 

จะได้ปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่

เป็นภัยคุกคามมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 15 ปี (2560 - 2574)

แผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (2560 - 2564)

แผนปฏิบัตกิาร

ปีงบประมาณ 2563

ปรับแผนฯ 15 ปี 
ทบทวนคร่ึงปหีลงั

ของปีที่ 5 

ทิศทางที่ปรับปรุงใหม ่

ทบทวนกลยุทธ์ โครงการทุกปี 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้หลักการ

วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน(Internal Environment) และด้านสภาพแวดล้อม

ภายนอก (External Environment) มีแนวปฏิบัตใินแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment Analysis) 

การวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหป์ัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey สามารถสรุปแนว

ทางการวเิคราะห ์ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรือไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน

ไว้หรือไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง  

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่  

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่  

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

การวิเคราะห์เพื่อระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model 

สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห ์ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง

ที่มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

หน่วยงานจ านวน 117 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา โดยการให้น้ าหนักความส าคัญของประเด็นตามคะแนน 10 ไปถึงคะแนน 1 จ านวน 10 ประเด็น 

โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มคีวามส าคัญ 10 ล าดับแรกในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 25 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 565 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 

- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์คล่องตัว 

- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติ

การให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

S2 412 มหาวิทยาลัยมีช่ือเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1  จ านวน 11 สมัย จากการจัดอันดับของ 

Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท าให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

สูงกว่าปีที่ผา่นมา 

- เป็นสถาบันที่มีช่ือเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวนนักศึกษา

ที่มาสมัครศกึษาต่อดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 

S3 245 มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทาง

ศลิปวัฒนธรรม 

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชงิประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่สะท้อน

ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดีขององค์การ

ช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจาก

องค์การทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม  และชุมชน 

- เป็นแหล่ง เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่ส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

- สร้างเครือขา่ยกับหนว่ยงาน/องค์กรระดับชาติมากขึ้น 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S4 200 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 

และตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended 

learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที ่ด ีผ ่า น ท า ง ร า ย ว ิช า

ศึกษาทั่วไปนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 

S5 190 ผู ้บริหารและทีมผู ้บริหารมีว ิส ัยทัศน์ท้าทาย  และร่วมรับผิดชอบผลักดันการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ไปสู่ความส าเร็จได้ 

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่าง

จริงจัง ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ที่จะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลง 

ครั้งส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

ที ่ช ัดเจนและตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ  ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

และมีการถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

S6 139 อาจารย์มีความเช่ียวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่าง  ๆที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

- มีระบบพี่เลีย้ง ส าหรับใหอ้าจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึน้ 

S7 124 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจ

ด้านการวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้าง

ช่ือเสียงสร้างภาพลักษณ์ใหก้ับมหาวิทยาลัย 

S8 119 มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ช่วยอ านวยความสะดวก 

ในการท างาน 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

และบุคลากร 

S9 99 มหาวิทยาลัยส่งเสริม  และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติ

และนานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท าให้เกิด

การแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

S10 94 มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม  จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ใน

พื้นที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่ท างานบริการวิชาการนี้ 

สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างให้

อาจารย์รุ่นใหม่สนใจเข้ามาท างานรับใช้ชุมชนมากขึ้น 
 

2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ทั้งหมด 9 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 9 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 160 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที ่และมีพื ้นที ่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง  ซึ่งต้องใช้

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

W2 150 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะ

ภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

W3 148 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 

- การน าผลงานวิจ ัยไปใช้ประโยชน์ในเช ิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย   

ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามี

น้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน 

W4 141 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจ านวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ  ยังไม่เพียง

พอที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาได้ ท าให้ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแผ่นดนิ 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับนานาชาติ

ยังมีน้อย 

W5 138 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ยังต้องได้รับ 

การพัฒนา เช่น COVID-19  

W6 137 บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

W7 92 บุคลากรสายวิชาการไม่เช่ียวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 

W8 80 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมีเป็นจ านวน

มากเกินไป ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

W9 28 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดมศึกษา 
 

3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ทั้งหมด 28 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 200 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมตอ่การเรียนรูแ้บบ E-learning 

- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏิบัติงาน และการเรียนรูท้ี่หลากหลาย รวดเร็ว

มีประสิทธิภาพไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง 

เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

O2 130 เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการ

ท างาน ส่งผลใหบุ้คลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O3 125 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ  เช่น การจัดการเรียน 

การสอน การท าวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น 

O4 79 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษา

เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

O5 75 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลใหน้ักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มคี่าใช้จา่ยต่ ากว่า 

O6 69 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัย  

ที ่ร ัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจ ัย  (เช ่น สวทช. สกว.)  

และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  

O7 65 มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ online ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ 

O8 45 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจสิติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑติพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

O9 44 เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

O10 41 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือ

ทางการศึกษามากขึ้น 

- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร  รวมถึงการ

ขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ ่มอาเซียนและกลุ ่มประเทศอื ่นๆ  เพิ ่มมากขึ ้น 

- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ  และรับนักศึกษาจาก

ประเทศเพื ่อนบ้านมากขึ ้นและท าความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ ้น  

- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 
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4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ทั้งหมด 24 ประเด็น ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของ

ประเด็น 10 ล าดับ มีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 303 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น  

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค  

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  ท าให้หน่วยงาน

ประสบก ับป ัญหาการร ับน ักศ ึกษาไม ่ได ้ตรงตามแผนที ่ก าหนดไว ้  จ ึงต ้องมี 

การปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ  

เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง  

และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัว 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น   

ท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  

ทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจ

ไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก 

T2 195 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่

ล่าช้าขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย

จึงเกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T3 191 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง  ท าให้อัตราการเกิด

ลดลงอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T4 142 สภาวะทางเศรษฐกิจที ่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู ้ปกครองในการเลือก

สถานศึกษาให้ผู้เรียน 

T5 135 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง  เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่

มั่นคงทางการเมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขัน

ในระดับนานาชาติได้ 

- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า  ขาด

ความน่าเช่ือถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

T6 80 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ.  มีการเปลี ่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐ

ไ ม ่ต ่อ เ นื ่อ งส ่ง ผล ให ้มหาว ิทยาล ัย ไม ่ส ามารถแข ่ง ข ัน ร ะด ับน านาชาต ิไ ด้  

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ.  มีการเปลี ่ยนแปลง

เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

T7 73 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถ  และทักษะเฉพาะทาง 

มากขึ้นจึงสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T8 66 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน

อยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

T9 58 เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แต่มีค าถามในเรื่องความคุ้มค่า 

T10 47 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 
 

ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยใช้โปรแกรม Excel  

ของที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันจากผลการประเมิน 

SWOT และหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วโดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน การพลิกวิกฤต  

ให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม รายละเอียดดังนี ้
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1. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ผลการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน จ านวน 117 คน ปรากฏผลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาอยู่ในต าแหน่ง “ป้องกัน” สามารถแสดงได้ภาพที่ 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 29 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

 

2. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับปรุงสถานการณ์โดยการ ลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

(ระดับในการมุ ่งมั ่นปรับปรุง (ระดับ 2)  = ด าเนินการ (ระดับ 3) = เร่งด าเนินการ (ระดับ 4)  = เร่ง

ด าเนินการด่วน (ระดับ 5) = เร่งด าเนินการด่วนที่สุด) ดังนี้ 

สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (ระดับ 5) 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถ

บริการได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน

การลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า 

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ระดับ 5) 

  

หน้า 25



 

 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (ระดับ 5) 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค  

- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบ

กับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับ

ระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิ ดภาวะการ

แข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื ้อหา และเชิงพื้นที ่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

- การแข ่งข ันทางด ้านหลักส ูตรค ่อนข ้างส ูง เมื ่อ เปร ียบเท ียบก ับมหาว ิทยาล ัยอื ่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้น

เป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก 

จากการปรับปรุงสถานการณ์โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสใน

ประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม มหาวิทยาลัยสามารถปรับต าแหน่งยุทธศาสตรไ์ปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 

สามารถแสดงได้ภาพที่ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 30 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
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 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีกรอบความส าเร็จในช่วง 

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

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

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

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

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู ้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบ 

ต่อสังคมท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

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

รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

ประโยชน์ได้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

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

และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคิดดีและท าดี 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (Graduates with Concentration on Niche Academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic Research with Creative and 

Innovative Concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic Works with Respond and Resolve the 

Social Problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and Culture Based on Suan 

Sunandha Heritage) 

 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที ่เน ้นองค์ความรู ้เป ็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู  

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู ้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที ่ร ับผิดชอบต่ออนาคตของโลก  

ที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว  
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2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั ่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที ่เป็นเอตทัคคะ 

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการ

วิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม  

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

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม

ของมนุษยชาติ 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (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  และเน้นให้ เครือข่ายมีส่วนร่วม  

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 
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อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุง่มั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต 

ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่ เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ ใ ช้เป็นแนวทางการส่งเสริม 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัย และการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถี ชีวิตของสมาชิกทุกคน 

ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ  
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เป็นประจ าวันกล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนีม้ีบรรยายกาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ความสุข ความรักและ

ภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์  

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

Development) 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4) มุ ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู ้ที ่มีความรู ้ลึกซึ ่งในศาสตร์ที ่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป ็นบัณฑิตที ่ม ีความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
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4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย  

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดิน
ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั ้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู ่ ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” 

ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือ

สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 32  
 

 
ภาพที่ 32 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH”  ในการไปสู ่เป ้าหมายที ่ก าหนดไว ้ 

รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society . 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.  

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.  

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล  

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.  

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ  

ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 33 

 
 

ภาพที่ 33 SSRU “SWITCH” 
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ความเชื ่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ ย ุทธศาสตร์กระทรวง 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2567) และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดมีความสอดคล้องกับกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้

ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ ย ุทธศาสตร ์กระทรวง และแผนยุทธศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนสุน ันทา 

แสดงได้ดังภาพที่ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 34 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง  

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

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

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

ทิศทางตามสภาพแวดล้อมที ่ม ีผลกระทบต่อการด าเน ินงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมาแล้วนั ้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทาได้ข ับเคลื ่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2560 –  2564)  

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ประเด ็นย ุทธศาสตร ์ที ่ 1 พ ัฒนามหาว ิทยาล ัยให ้เป ็น เอตทัคคะอย ่างยั ่งย ืน ( Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู ่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ ่นอย่างยั ่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably ) 

ประเด็นย ุทธศาสตร์ที ่ 3 สร้างความสัมพันธ ์ เ ชื ่อมโยงเครือข ่ายและท้องถิ ่น  (Establish 

Relationship to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกที ่เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื ่อมโยง

เครือข่ายและท้องถิ่น กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อน 

ในการพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อน  

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

รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู ่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ ่นอย่างยั ่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  
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 ทั้งนี้สามารถสรุปจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

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

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 9 20 17 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  8 14 13 13 

3)  สร ้า งความส ัมพ ันธ ์ก ับ เคร ือข ่ายและขยายการยกย ่องระด ับ

นานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมทั้งส้ิน 23 41 38 41 
 

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 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ(1) ร้อยละ - ≥0.20 ≥0.50 ≥0.40 ≥0.45 1.1.1.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

 และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (A)1
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)

ระดับคะแนน ≥4.30 ≥4.30 ≥4.35 ≥4.51 ≥4.60 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อธิการบดี โรงเรียนสาธิต

1.2.3 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์

ท่ีเลือกประเมินด้านการสอน

ร้อยละ - - - - ≥90.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรด าเนินการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน (SSRU NEXT)

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน (SSRU NEXT) 

(A)2
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ร้อยละ - - - - ≥20.00 โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 หรือ talents ร้อยละ - - - - ≥20.00 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า

ร้อยละ - - ≥20.00 ≥20.00 ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป(4) สาขาวิชา - - 4 ≥6 ≥7 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ

แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1.4.3 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร - - - - 10 โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) หลักสูตร - - - - 14 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้เป็นท่ี

ยอมรับและสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree)

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥26.00 ≥30.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ

โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

(กองบริการการศึกษา)

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ร้อยละ - - - - 10 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ≥20.00 ≥25.00 ≥30.00 ≥35.00 ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : 

ITA(5)

คะแนน - - - - ≥85.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนภารกิจให้ส าเร็จ ร้อยละ - - - - ≥90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย

คร้ัง/ปี - - - - ≤15

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ร้อยละ - - - - ≥5.00

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า
(6)

บาท/คน - - 650,000 ≥325,000 ≥350,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ อธิการบดี ส านักทรัพย์สินและรายได้

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

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

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะ

ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี(3) ร้อยละ

28

1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีความสามารถ

พิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไปน าเสนอ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

≥88.00 ≥88.00 ≥91.00 ≥92.00 ≥91.65

- -

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ . โดย

ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ

≥28 ≥70 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

≥70.00 ≥80.00 ≥95.00 ≥95.00

ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

ค่าเป้าหมาย

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้

อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

อธิการบดี

≥60.00

หน้า 39



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥30.00 ≥30.00 ≥40.00 ≥55.00 ≥55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ - - ≥18.00 ≥30.00 ≥50.00

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ - - ≥75.00 ≥70.00 ≥100.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา

ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน
(7)

ผลงาน - - - - ≥47 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย งาน

วิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ 

เพ่ือการพัฒนาชุมชน (A)
4

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน - ≥7 ≥14 ≥14 ≥21 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4.1 จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ คน - - - - 1,000 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

และประชาสัมพันธ์ให้เข้าเย่ียมชม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

2.4.2 จ านวนศูนย์การเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือ

บุคคลท่ัวไป

ศูนย์การเรียนรู้ - - - - 3 2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 

2.4.3.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ

ประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการแสดงผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเป็นสวนสุนันทาให้กับนักศึกษา (3 ศิลป์)

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (A)5

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของ

ตนเอง และผู้อืน่ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอา่น การเขียนและการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพของชุมชน

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

 - 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

2.5.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลงาน - - - ≥7 ≥14

2.6 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร ≥5 6 9 9 11 2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอดรับกับ

ความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย(10)

ร้อยละ - - - - ≥90.00 2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

 และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.8 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์ งานวิจัย 

นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.8.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม ชุดโครงการ - - - - 4 2.8.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาเอก และ

ปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการ

แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และ

ท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4.3 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ(8)

องค์ความรู้ - -

2.4.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน(9)

ร้อยละ ≥80.00 2.4.4.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง

อย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

- ≥3

2.4.3.2 ส่งเสริม สืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ รวมถึงความเป็นไทย

- - - -

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

- อธิการบดี
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11) ร้อยละ 100.00 - - - ≥80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)6 รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐข์องอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ - ≥0.50 ≥1.00 ≥2.50 ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและ

นานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์

ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย(12)

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 ≥80.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.3 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี(13)

ร้อยละ - - - - ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการ

ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ส านักงานอธิการบดี 

(กองบริการการศึกษา)

(กองกลาง)

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน(14) คน - 28 28 ≥200 ≥300 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

(กองบริการการศึกษา)

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ

ท้องถ่ิน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.6  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ ≥20.00 ≥50.00 ≥65.00 ≥50.00 ≥50.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ

เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ อธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ส านักงานอธิการบดี 

(กองกลาง)

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

              : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

กับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ ≥40.00

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

≥75.00 100.00 ≥80.00-
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

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

ตามสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติแต่ละปีตามที่

กล่าวรายละเอียดในส่วนที่ 2 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ที่ทบทวนมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปจ านวนเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์  

และโครงการเชงิยุทธศาสตรข์องแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชงิยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 20 17 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 8 14 13 13 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมทั้งส้ิน 23 41 38 41 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรแ์ละภารกิจ จ านวนทั้งสิน้ 1,840,929,900.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดนิ จ านวน 

746,536,900.00 บาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 1,094,393,000.00 บาท  

โดยปรับประยุกต์ ใ ช้แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  

ของส านักงบประมาณ จ านวน 2 แนวทาง คือ 1) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่าย 

จ านวนทั้ งสิ้น 867,707,930.00 บาท  จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 440,343,200.00 บาท  

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 427,364,730.00 บาท และ 2) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 973,221,970.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 

จ านวน 306,193,700.00 บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 667,028,270.00 บาท รายละเอียด

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

แผ่นดิน 

เงินนอก

งบประมาณ  

(เงินรายได)้ 

รวม 

งบประมาณทั้งสิ้น 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 270,548,000.00 589,211,900.00 859,759,900.00 

2) สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปัิญญาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน 

35,645,700.00 25,229,780.00 60,875,480.00 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ 

- 52,586,590.00 52,586,590.00 

รวมทั้งส้ิน 306,193,700.00 667,028,270.00 973,221,970.00 
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มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จ านวนทั้งสิน้ 6 โครงการ จ าแนกแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มโีครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 3 โครงการ คอื 

1. โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

2. โครงการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน (SSRU NEXT) 

3. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีโครงการวาระ

ส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

2. โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มโีครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวน 1 โครงการ คอื 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 
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งบประมาณ

(บาท)

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1) ร้อยละ ≥0.45 1.1.1.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

 และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (A)1
            2,762,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)

ระดับคะแนน ≥4.60 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)          193,723,870.00

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์           72,480,800.00

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ         105,636,300.00

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           78,982,900.00

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             9,042,500.00 อธิการบดี โรงเรียนสาธิต

1.2.3 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ท่ีเลือก

ประเมินด้านการสอน

ร้อยละ ≥90.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรด าเนินการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน (SSRU NEXT)

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน (SSRU NEXT) 

(A)2
                           -   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ร้อยละ ≥20.00 โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ             2,551,000.00

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 หรือ talents ร้อยละ ≥20.00 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

          35,812,230.00

โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา             1,593,500.00

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ             1,428,000.00

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า

ร้อยละ ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21             4,761,200.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป(4) สาขาวิชา ≥7 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ

แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)3               448,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ             1,379,000.00

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา             6,161,000.00

1.4.3 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 10 โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ                185,000.00

1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) หลักสูตร 14 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้เป็นท่ี

ยอมรับและสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree)                451,000.00

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ≥30.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ

โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ               759,000.00 ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

(กองบริการการศึกษา)

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ร้อยละ 10 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ            10,177,400.00 ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร             1,389,900.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(5) คะแนน ≥85.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส               978,800.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนภารกิจให้ส าเร็จ ร้อยละ ≥90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี         263,109,020.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

คร้ัง/ปี ≤15

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ≥5.00

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า(6) บาท/คน ≥350,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ                 30,000.00 อธิการบดี ส านักทรัพย์สินและรายได้

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้

อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอื่นๆ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร          65,927,480.00

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ

อธิการบดี

ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร

ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

≥701.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไปน าเสนอใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

≥95.00

ผลงาน

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมี

ความสามารถพิเศษ

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

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

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะ

ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี(3) ร้อยละ ≥91.65

หน้า 45



งบประมาณ

(บาท)

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

            2,665,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥50.00

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥100.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา

ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน(7)

ผลงาน ≥47 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย งาน

วิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ 

เพ่ือการพัฒนาชุมชน (A)4
               546,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน ≥21 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร                  95,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4.1 จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ คน 1,000 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

และประชาสัมพันธ์ให้เข้าเย่ียมชม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้                505,000.00

2.4.2 จ านวนศูนย์การเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือ

บุคคลท่ัวไป

ศูนย์การเรียนรู้ 3 2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้                905,000.00

2.4.3.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ

ประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม                320,000.00

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                880,000.00

โครงการแสดงผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม                             -   

กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเป็นสวนสุนันทาให้กับนักศึกษา (3 ศิลป์)                             -   

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (A)5

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก            10,650,200.00

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน              8,005,100.00

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าท่ีของ

ตนเอง และผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

             2,005,100.00

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอา่น การเขียนและการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

            2,000,000.00

โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

             1,403,100.00

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด              1,489,200.00

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพของชุมชน            10,393,000.00

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน ≥25,000

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน ≥60,000

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท/คน ≥50,000

2.5.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลงาน ≥14

2.6 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 11 2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

            3,044,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอดรับ

กับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย(10)

ร้อยละ ≥90.00 2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

 และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ                267,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.8 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์ งานวิจัย 

นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.8.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม ชุดโครงการ 4 2.8.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย                300,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

               460,000.00 บัณฑิตวิทยาลัยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

≥80.00ร้อยละ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาเอก และ

ปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

องค์ความรู้ ≥3

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ

อธิการบดี

2.4.4.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง

อย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

2.4.3.2 ส่งเสริม สืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ รวมถึงความเป็นไทย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

2.4.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน(9)

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการ

แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และ

ท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

2.4.3 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ในระดับนานาชาติ(8)

ค่าเป้าหมาย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย            14,942,780.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

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

(บาท)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11) ร้อยละ ≥80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)6          6,108,900.00 รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและ

นานาชาติ

         2,297,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์

ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย(12)

ร้อยละ ≥80.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

       26,507,090.00 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.3 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี
(13)

ร้อยละ ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการ

ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก          4,343,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ส านักงานอธิการบดี 

(กองบริการการศึกษา)

(กองกลาง)

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน
(14) คน ≥300 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ          4,812,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

(กองบริการการศึกษา)

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ           1,178,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและ

ท้องถ่ิน

           905,600.00 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.6  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ ≥50.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ

เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ          6,435,000.00 อธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ส านักงานอธิการบดี 

(กองกลาง)

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

              : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

≥80.003.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

กับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบค่าเป้าหมาย
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ส่วนที่ 4 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัต ิและการตดิตามประเมินผล 
 

ปัจจัยส ำคัญของกำรวำงแผนที่ดีจ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ดีด้วย และต้องได้รับ

ควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำในกำรร่วมคิด ร่วมท ำและร่วม

รับผิดชอบ ในส่วนของกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ได้มีกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรร่วม

ประชุมระดมควำมคิดเห็น และพิจำรณำก ำหนดทิศทำงกำรท ำงำนขององค์กรตำมที่กล่ำวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้

สำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์ และวิสัยทัศน ์ที่ก ำหนดไว้จึงต้องมกีำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำม

ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
 

4.1 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญมำกที่จะผลักดันกำรท ำงำนของกลไก

ทั้งหมดให้สำมำรถบรรลุผลลัพธ์ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ เพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ 

และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอำศัยกระบวนกำรและกลไกกำรผนึกก ำลังในหลำยมิติในกำรประสำนแผนงำน 

แผนเงิน และแผนคน ในกำรขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมำยสูงสุด

ขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้ งไว้ ควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ให้ประสบผลส ำเร็จ 

จงึประกอบด้วยส่วนส ำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหำรระดับสูงและผู้บริหำรทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

และสื่อสำรทิศทำงองค์กรใหแ้ก่บุคลำกรทุกระดับได้มคีวำมเข้ำใจ 

2. ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ออกมำเป็นแผนปฏิบัติกำร โดยน ำกลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

มำแปลงเป็นแผนงำน/ โครงกำรที่ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. กำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตรไ์ปสู่คณะ/สำขำวิชำ และระดับบุคคลในกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์

ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในกำรจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นกำรท ำงำนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. กำรประสำนงำนระหว่ำงหนว่ยงำนภำยในมหำวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรของแต่ละ

หน่วยงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำ เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ำยทอดควำมรู้  

ซึ่งกันและกัน  

5. กำรจัดระบบกำรตดิตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรในทุกระดับ 
 

การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ 

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

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยน ำกรอบแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 15 ปี 

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

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรพัฒนำระบบ

ข้อมูลและกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำง

เป็นรูปธรรม มหำวิทยำลัยฯ จงึได้วำงแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
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1. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พร้อมก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกให้มีควำมพร้อมและมีส่วนร่วม  

ในกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

1.1 สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์  ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560- 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยกำรจัดเวทีสร้ำงควำมเข้ำใจ 

ในภำรกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ให้กับบุคลำกร ให้ทรำบถึงบทบำทควำมรับผิดชอบของตน  

ที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564)และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับแนวทำง 

ของแผนงำนและโครงกำรในแต่ละยุทธศำสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนเป็นหลัก 

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

- 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยงและประเมินผลงำนของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน เพื่อสร้ำงพันธสัญญำเชิงยุทธศำสตร์ทั่วองค์กร

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

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สู่กำรประเมินผลงำน 

1.5 ส่งเสริมมำตรกำรในกำรประชำสัมพันธ์และกำรสร้ำงบรรยำกำศยุทธศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง

ผ่ำนสื่อภำยในมหำวิทยำลัยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้ำ และขับเคลื่อนงำนตำมแผนยุทธศำสตร์  

และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณำกำร เพื่อเป็น

เครื่องมือในกำรประสำนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ มีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

2.1 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรในลักษณะกำรบูรณำกำรและประสำนงำนระหว่ำง

หนว่ยงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อำทิเช่น 

(1) แผนพัฒนำสำขำวิชำสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศกึษำ 

(3) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กับเครือขำ่ย 

(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) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

2.2 ก ำหนดขั้นตอนของกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรให้ชัดเจนมุ่งเน้นที่ 

กำรสร้ำงกระบวนทัศนคติใหม่  (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม 

ที่มุง่ผลสัมฤทธิ์กับระบบกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน 

2.3 ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้จำกกำรด ำเนินแผนงำนโครงกำรว่ำสำมำรถตอบสนอง 

ต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมทั้งสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

4.2 การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยแล้วมหำวิทยำลัย

จะต้องวำงระบบที่จะวัดควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำประสงค์ในระดับต่ำงๆ จ ำเป็นต้องมีกำรติดตำม  

และประเมินผล เพื่อช่วยให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นอันจะช่วยให้

ผู้รับผิดชอบพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขต่อไป กำรติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิผลจะต้องอำศัย 

ดัชนชีีว้ัดควำมส ำเร็จในหลำยมติิ และหลำยระดับเพื่อให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ ดังนี้ 

1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ พร้อมทั้ง  

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนเชิงยุทธ ศำสตร์ 

ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภำพต่อไป 

2. กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยใหทุ้กหน่วยงำนจัดท ำรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน และจัดท ำรำยงำนผลรำยไตรมำสเพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำ 

และปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรทุกระดับทรำบและด ำเนนิกำรแก้ไขเพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย

ที่ตัง้ไว้ รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนผลงำนประจ ำปีเผยแพรสู่่สำธำรณะ 

3. กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 

เพื่อเร่งรัดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

4. กำรตดิตำมผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนดไว้แล้ว โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำ

กำรตดิตำมประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงกำรประเมินผลงำนรำยบุคคลกับผลงำนในระดับคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/กอง 

เพื่อเช่ือมโยงกับผลงำนในระดับมหำวิทยำลัย เพื่อแสดงถึงผลส ำเร็จของกำรถ่ ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่ 

ระดับหนว่ยงำนและระดับบุคคล 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จ 

ของแผนยทุธศำสตรใ์นแต่ละช่วง (4 ปีครึ่ง) ดังภำพที่ 35 

 
ภำพที่ 35 ตัวแบบกำรตดิตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์ 

๑) ก.

๒) ข.

๓) ค.

๔) ง.

๕) จ. O

O

O

O

O

O

O

หน่วยงาน (คณะ/ สาขาวิชา)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ..... ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ..... ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ .....

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

(Strategic Objective Implementation Plans)

ผลงำนของ

มหำวิทยำลัย ระยะ   

ปี (ทบทวนในคร่ึงปีหลัง

ของปีที่    ปีที่    และ

ปีที่   )

แผนที่ยุทธศำสตร์

กำรวิเครำะห์

เชิงยุทธศำสตร์

และกำรประเมินตนเอง

คณะท ำงำน

พิจำรณำทบทวน

รำยงำนของคณะ

และสำขำวิชำ

จ ดประสงค  จ ดม ่ง มา  และวัต  ประสงค ของม าวิท าลั 

การปรับแผน     ปี

ทิศทางท่ีปรับปร ง  ม่

กำ
รบ
ูรณ

ำก
ำร
แล
ะก
ำร

น ำ
ไป
สู่ก
ำร
ปฏิ
บัติ

กำ
รท
บท
วน
แล
ะพั
ฒ
นำ

ยุท
ธศ
ำส
ตร
์ขอ
ง

มห
ำวิ
ทย
ำลั
ย

กำ
รศึ
กษ
ำวิ
เค
รำ
ะห
์สภ
ำพ
ขอ
ง

มห
ำวิ
ทย
ำลั
ยแ
ละ
กำ
รก
 ำห
นด
ปร
ะเ
ด็น

ส ำ
คัญ
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 2 

ประมวลภาพกจิกรรม 

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

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี 

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

วันพฤหัสบดทีี่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31  
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี 

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

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมหาดทรายแกรนด์ โรงแรมลองบีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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คณะผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

ที่ปรกึษำ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตกิาญจน์  ศรีวิบูลย ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วทิยา  เมฆข า รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มนีะนันทน ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั  โสมณวัตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวนิ  วงศ์ลดี ี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพเิศษ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสนห่์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริิอร  จ าปาทอง รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา 

9. อาจารย์ดวงพร  แสงทอง รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

10. อาจารย์อนันตชัย  เอกะ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

  

ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม  

1. นายสนธยา  เจรญิศริิ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

2. นางสาวปรางทพิย์  เกตุกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

3. นางสาวอังศุมาลิน  นพพรพกิุลสกุล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

4. นางสาวนภาพร  ยิ่งหาญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

5. นายวุฒิพงศ ์ จันทร์เมอืงไทย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
  

ปีที่พิมพ ์  

ตุลาคม 2563  

จ านวน 200 เล่ม  

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที�1 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต กทม.10300

โทร. 02-160-1037
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